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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-09-18 

 
§ 194 

 

Motion om pedagogpris i vuxenutbildningen från Torbjörn 
Björlund (V) och Therese Rhann (V) 

KSN-2019-1205 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  
att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen för beslut i kommunstyrelsen, samt 

att därmed bifalla motionen. 

 

 

Jäv 

Maria Patel (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslutet i ärendet. 

 
Sammanfattning 

Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V) har i motion väckt vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa 
ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare inom vuxenutbildningen. 

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 29 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 268. 
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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 268 
 
Motion om pedagogpris i vuxenutbildningen från Torbjörn 
Björlund (V) och Therese Rhann (V) 
KSN-2019-1205 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 
  
att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen för beslut i kommunstyrelsen, samt 

att därmed bifalla motionen. 
  
 
Sammanfattning 
Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V) har i motion väckt vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa 
ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare inom vuxenutbildningen. 
  
Yrkande 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till föreliggande förslag.  
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detsamma.  
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 augusti 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-09-10 
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Motion av Torbjörn Björlund och Therese 
Rhann (båda V) om pedagogpris i 
vuxenutbildningen 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen för beslut i kommunstyrelsen, samt 

att därmed bifalla motionen. 

 

Ärendet 

Torbjörn Björlund och Therese Rhann (båda V) har i motion väckt vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa 
ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare inom vuxenutbildningen. 

Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av arbetsmarknadsförvaltningen och kommunledningskontoret.  

Arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 26 augusti 
2019 och föreslår fullmäktige besluta i enlighet med föreliggande ärendes förslag 
till beslut. Arbetsmarknadsförvaltningens föredragning sammanfaller med 
föredragningen nedan. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.  

Föredragning 

Uppsala kommun har under flera år delat ut ett pedagogiskt pris till pedagoger inom 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt 
gymnasiesärskolan. År 2016 utökades priset och omfattar nu även ett pedagogiskt pris 
för ledarskap.  

Det är naturligt att även pedagogisk personal inom vuxenutbildningen ska kunna 

Datum: Diarienummer: 
2019-08-29 KSN-2019-1205 

Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 
 
 
Handläggare:  
Hellstrand Eva 
Anderson Tomas 
 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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omfattas av denna form av kvalitetsutmärkelse. Vuxenutbildningen är en del av 
Uppsala kommuns skolväsende och viktig för det livslånga lärandet, omskolning till 
andra yrken samt för att främja integration och demokrati.  

Arbetsmarknadsnämnden föreslås därför få i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med ett förslag till pris i enlighet med motionen. Enligt fullmäktiges 
Riktlinje för premiering och priser i Uppsala kommun sker inrättande av priser av 
kommunstyrelsen efter beredning i respektive nämnd.  

Eftersom en stor del av vuxenutbildningen bedrivs av privata utförare på uppdrag av 
Uppsala kommun ska priset kunna delas ut till pedagoger inom både den 
upphandlade verksamheten och verksamheten i egenregi. Exempelvis 
kvalitetskriterier, marknadsföring, nominering och utdelning av priset bör samordnas 
med utbildningsnämndens priser för att få en effektiv hantering. 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppdraget genomförs inom beslutad ram för arbetsmarknadsnämnden. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige     2019-03-25 

 

Inför pedagogpris i 

vuxenutbildningen 
 

Uppsala kommun delar varje år ut pris till duktiga pedagoger inom vår utbildning och 
undervisning. Ett pris som är uppskattat och viktigt, för att visa hur viktigt vi tycker att 
utbildningen är för kommunens medborgare och en prioriterad del av kommunens 
verksamhet. Vi tycker att det saknas en del, nämligen Vuxenutbildningen. 

 

Vi lär oss genom hela livet och för Vänsterpartiet är det oerhört viktigt att människor genom 
livet får flera chanser och ges möjlighet att ändra inriktning inom arbetslivet. Både för sin 
egen skull men också för att tillgodose behovet av arbetskraft i framtiden. 

 

Till detta behövs en väl utvecklad och professionell vuxenutbildning. Med duktiga och 
hängivna pedagoger och lärare.  

 

Ett pris löser inte alla problem men visar att kommunen prioriterar all utbildningsverksamhet i 
kommunen. 
 
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet: 
 
Att Kommunfullmäktige beslutar att införa ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare 
inom Vuxenutbildningen. 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)            Therese Rhann (v) 

 



Justerandes sign 
-- 

Ug Uppsala 
kommun 
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Arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-08-26 

§ 75 

Motion av Torbjörn Björlund och Therese Rhann (båda V) om 
pedagogpris i vuxenutbildningen 
AM N-2019-0237 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen för beslut i kommunstyrelsen, samt 

att därmed bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Torbjörn Björlund och Therese Rhann (båda V) har i motion väckt vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa 
ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare inom vuxenutbildningen. 

Uppsala kommun har under flera år delat ut ett pedagogiskt pris till pedagoger inom 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt 
gymnasiesärskolan. År 2016 utökades priset och omfattar nu även ett pedagogiskt pris 
för ledarskap. 

Det är naturligt att även pedagogisk personal inom vuxenutbildningen ska kunna 
omfattas av denna form av kvalitetsutmärkelse. Vuxenutbildningen är en del av 
Uppsala kommuns skolväsende och viktig för det livslånga lärandet, omskolning till 
andra yrken samt för att främja integration och demokrati. 

Arbetsmarknadsnämnden föreslås därför få i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med ett förslag till pris i enlighet med motionen. 

Eftersom en stor del av vuxenutbildningen bedrivs av privata utförare på uppdrag av 
Uppsala kommun ska priset kunna delas ut till pedagoger inom både den 
upphandlade verksamheten och verksamheten i egenregi. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2019. 

Utdragsbestyrkande .7--K 



'N-T-44 
Torbjörn Bjö nd (V), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Uppsala 
kommun 
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Arbetsmarknadsnämnden Samrnanträdesdatum: 
Protokoll 2019-08-26 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.30 - 17.40 

Beslutande: Mohamad Hassan (L), ordförande Ersättare: 

Klas-Herman Lundgren (5), 1:e vice 
ordförande 
Robin Kronvall (M), 2:e vice 
ordförande 
Josefin Andersson (M) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Roger Thelander (SD) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Mattias Holmström (KD) 
Charles Pylad (MP) 
Torbjörn Björlund (V) 
Tobias Hägglund (M) 
Cristina Ekman (S) 
Martin Viredius (S) 

Anita Ericsson (L) 
Oliver Björklund (MP) 
Mattias Johansson (C) 
Annette Stavenow Eriksson (C) 
Åsa Samuelsson (KD) 
Therese Rhann (V) 

Övriga 
deltagare: 

Direktör Lena Winterbom, stabschef Tuomo Niemelä, avdelningschefer Ida Bylund 
Lindman, Henrik Jansson och Ulrika Grönqvist, HR-chef Rebecka Källner, 
enhetschef Monika Lagerqvist, utvecklingschef Monica Söderström, kommunikatör 
Tove Stammers, ekonomichef Peter S:t Cyr, strateg Annika Friberg strateg Eva 
Hellstrand, strateg Tobias Åström Sinisa lo, strateg Moa Hast, enhetschef Peder 
Jakobsson, utvecklingsledare Anna Malmström 

Utses att Torbjörn Björlund (V) Paragrafer: 72 - 85 
justera: 

Justeringens Stationsgatan 12 den 30 augusti 2019 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på 
kommunens anslagstavla. 

Organ: Arbetsmarknadsnämnden Sista dag att överklaga 2019-09-20 

Datum: 2019-08-26 Anslaget tas ner: 2019-09-23 
Protokollet finns 
tillgängligt på www.uppsala.se  och arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 
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