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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 
Förslag till inriktning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
medborgardialog september – december år 2013 
 
 
Förslag till beslut 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden besluta: 
 
att   fastställa inriktning och tidsplan för nämndens medborgardialog september till och med 
        december år 2013. 
 
 
Sammanfattning 
Kontoret föreslår inriktning och tidsplanering av nämndens medborgardialog för perioden  
2013-09-18 – 2013-12-31. 
 
Föredragning 
Det åvilar uppdragsnämnderna att vara medborgarnas företrädare, och ansvaret för den 
politiska dialogen med medborgarna är ett uppdrag för uppdragsnämnderna. Uppdrags- 
nämnderna svarar för utvecklingen av medborgardialogen inom respektive ansvarsområde.  
Olika målgrupper kräver olika insatser och fora för dialog. Tillsammans med synpunkts-  
och klagomålshanteringen är medborgardialogen en del av nämndens demokratiarbete och 
omvärldsbevakning. I dialogen företräder de förtroendevalda nämnden. 
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Inriktning och tidsplan  
 
Dialog med ungdomar 
Nämndens medborgardialog med ungdomar ska bidra till att öka ungas delaktighet och 
inflytande i samhället. Medborgardialogen ska belysa ungas uppväxtvillkor och ta tillvara på 
ungas engagemang, synpunkter och initiativ till nämnden.  
 
Mötesplatsen 
Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala arrangerar Mötesplatsen. Mötesplatsen är ett 
dialogforum mellan ungdomar, förtroendevalda och tjänstemän från kommunens nämnder, 
styrelser och kontor.  
 
Tisdag 1oktober, Grand Trädgårdsgatan 5. 
Tisdag 12 november, Grand Trädgårdsgatan 5 
Tisdag 10 december, plats meddelas senare. 
 
Tid alla dialogmöten: 17.30-19.00. 
 
Dialogforum med unga med funktionsnedsättning 
Föreningen Fyrisgården svarar för dialogforum där ungdomar med olika funktionsnedsätt-
ningar delger nämnden sina synpunkter på uppväxtvillkor, sin framtid och sina förslag till 
förändringar. Vid dialogmötena deltar även förtroendevalda från andra nämnder och 
tjänstemän från andra kontor. 
 
Onsdag 18 september 10.00-11.30. 
Onsdag 6 november 19.00-20.30. 
 
Plats: Fyrisgården Svartbäcksgatan 58. 
 
Uppsalas Elevkårer 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd redovisar till nämnden och barn- och ungdoms-
nämnden för elever aktuella frågor och organisationens insatser utifrån av nämnderna 
godkända verksamhetsbeskrivningar. 
 
Plats: Lokföraren. Datum, tid och plats fastställs senare. 
 
Romska barn och ungdomar 
Nämnden har med barn- och ungdomsnämnden genomfört två dialogmöten med företrädare 
för romska föreningar. Behovet av insatser som kommunen och romerna bör vidta i 
samverkan eller var för sig har belysts vad gäller romska barns skolgång, modersmåls-
undervisning och arbetsmarknadsinsatser liksom behov av insatser för att stärka kulturell 
identitet och de romska föreningarna. 
 
Plats: Romane Bucá Seminariegatan 21. Datum och tid fastställs senare. 
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Dialogmöte med unga vuxna 
Dialogmöte med unga vuxna om arbete, studier, utanförskap och arbetslöshet. Mötet syftar till 
att belysa ungas behov, förslag till insatser och upplevelse av sin situation.  Lokalt verksamma 
ungdomsföreningar, Navet och Arbetsförmedlingen inbjuds till att medverka vid mötet.  
 
Datum, tid och plats meddelas senare. 
 
Integration 
Dialogmöte med ideella organisationer på Mötesplats Kontakten Gottsunda om integrations-
frågor, introduktion och SFI och nämndens stöd till föreningar bildade på etnisk grund. Syftet 
med mötet är att belysa behov och förslag till insatser, och vad föreningar kan bidra med  
i integrationsarbetet och till lokal utveckling i Gottsunda.  
 
Datum, tid och plats meddelas senare. 
 
Medborgarpaneler 
Nämnden har uppdragit till kontoret att till nämnden redovisa organisation, kostnad och 
ansvar för start av medborgarpanel från hösten år 2013. Kontoret återkommer till nämnden 
med förslag. 
 
Medborgarinitiativ 
Nämnden ska ha beredskap att svara upp mot initiativ från medborgare, som önskar ha  
dialog med nämnden i frågor inom nämndens ansvarsområde. Olika grupper av medborgare, 
formella och informella, är viktiga i nämndens och kontorets omvärldsbevakning avseende 
lokala nuläges- och behovsbeskrivningar. 
 
Kontaktpolitiker 
Kontaktpolitikers uppdrag är att genom kontinuerlig kontakt med berörd organisation få 
information om verksamheten och organisationens sätt att utföra eventuell överenskommelse  
med nämnden, samt att få behov och idéer till verksamhetsutveckling belysta. Kontaktmöte 
ska genomföras minst en gång under respektive termin och resultatet redovisas vid nämnd-
sammanträde. Bilaga 1. 
 
 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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 Datum Diarienummer 
 2013-02-07 
 
 
Mandatperioden 2012-01-01 – 2014-12-31 
 
  Beslutat i UAN 2012-01-12 § 7 
  Reviderad 2012-10-11 § 200   
  Reviderad 2013-01-24 § 6 
  Reviderad 2013-05-23 § 115 
 
Arbetsgrupp/uppdrag 

Förtroendevald 

  
Lokala konsumentrådet Mats Johnsson (FP) 

Inger Söderberg (M) 
Irene Söderhäll (S) 

  
Folkhälsorådet Torbjörn Aronson (KD) 
  
Trafiksäkerhetsrådet Inger Söderberg (M) 

Jan-Åke Carlsson (S) 
  
Lokala handikapprådet (KHR) Tekle Embaye (S) 
  
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd 
(SUE) 
 

Madeleine Andersson (M) 
Hugo Fiévet (KD) 
Rahima Ortac (S) 
Mohammed Tahir (MP) 

  
Samarbetsorganisationen för 
invandrarföreningar i Uppsala (SIU) 

Mats Johnsson (FP) 
Tekle Embaye (S) 

  
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i 
Uppsala (HSO) 

Madeleine Andersson (M) 
Ulrik Wärnsberg (S) 

  
Dialog med elever på “Hur är läget” möte 
tillsammans med Barnombudsmannen 

Mohamad Hassan (FP) ordinarie 
Ulrik Wärnsberg (S) ordinarie 
Torbjörn Aronson (KD) 
Hannes Beckman (M) 
Gabriella Lange (M) 
Maria Weimer (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Irene Söderhäll (S) 
Frida Johnsson (MP) 
Clemens Lilliesköld (V) 
Madeleine Andersson (M) 
Inger Söderberg (M) 
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Anne Lennartsson (C) 
Hugo Fiévet (KD) 
Tekle Embaye (S) 
Rahima Ortac (S)  
Mohammed Tahir (MP) 
 

  
Mötesplatsen Grand  Madeleine Andersson (M) 

Gabriella Lange (M) 
Clemens Lilliesköld (V) 
Mohammed Tahir (MP) 

  
Dialogforum för unga med funktionsnedsättning Inger Söderberg (M) 

Irene Söderhäll (S) 
  
Centrum för Ideellt Arbete Torbjörn Aronson (KD) 

Frida Johnsson (MP) 
  
Diskrimineringsbyrån i Uppsala Mohamad Hassan (FP) 

Mohammed Tahir (MP) 
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