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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-10-16 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00- 16:10 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) t o m 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande ersättare: §193 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande Tekle Embaye (S) 
Gabriella Lange (M) Josefin Mannberg (S) 
Ewa Bergström (FP) Rikard Sparby (M) § 194 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Clemens Lilliesköld (V) t o m § 194 Ersättare: Rikard Sparby (M) t o m § 193 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, uppdragschef, Jan Holmlund, t.f. direktör, Ida Bylund Lindman, 
kompetenschef Navet, Lotta Königsson, rektor Navet, Marcus Bystedt, controller, 
uppdragsstrateger: Tobias Sinisalo Åström, Björn Bylund, Märit Gunneriusson Karlström, 
Tuomo Niemelä, Andreas Christoffersson, Karin Reuterdahl, Eva Hellstrand, Eva Egnell, Jan 
Sund, Karin Mansikka, bitr. verksamhetschef, Gunnar Nylén, enhetschef Navet, Christer 
Öjdeby, uppdrags strateg, Ulrika Rosvall, projektadministratör 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 179 -195 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12,2014-10-23. klockan 12.00 

UnderskrifterV 
Ulrik Wärnsberg (S), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2014-10-16 
Datum för Sista dag för överklagande: 2014-11-14 
anslags uppsättande: 2014-10-24 Datum för anslags nedtagande: 2014-11 -17 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret|öubain, ungdprprö^h arbetsmarkand, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 
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§179 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
23 oktober klockan 12.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

§ 180 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
9.6 Inbjudan Ny i Sverige 13-14 november 2014 
9.7 Inbjudan Framtidskonvent 4 november 2014 
9.8 Inbjudan Öppet hus Magdalenateamet 23 oktober 2014 
9.9 Inbjudan från RELIS 21 oktober 2014 
Information om programråd bygg 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

3(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§181 

Ekonomi 2014 
UAN-2014-0137 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per september 2014. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari ti l l och 
med september 2014 med 25 397 tkr, vilket är 33 441 tkr över budget. Motsvarande period 
föregående år visade ett positivt resultat på 15 848 tkr. 
Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 140 tkr, 
Konsumentfrågor 117 tkr, Fritid och kultur 453 tkr, Gymnasieskola 18 094 tkr, Gymnasiesärskola 
9 113 tkr, Vuxenutbildning 18 096 tkr, Ekonomiskt bistånd -23 132 tkr, Bostadsamordning 
-5 363 tkr, Flyktingmottagning 8 256 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder - 385 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014. 

st erandes sign 
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§182 

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2014 
UAN-2014-0066 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporterna til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll, orsaker t i l l och kostnader för ekonomiskt bistånd. Kostnaderna totalt för 
utbetalt ekonomiskt bistånd ligger totalt för perioden januari-september på 11 procent över vad som 
är budgeterat och utfallet för perioden är något högre än för samma period 2013. Kostnaderna för 
försörjningsstöd (ej flykting) för januari ti l l september 2014 är 15 procent över budget och utfallet 
är något högre än för samma period 2013, ca 5 procent. Kostnaderna för försörjningsstöd flykting är 
27 procent lägre än vad som är budgeterat och utfallet 24 procent lägre jämfört med perioden 
januari-september 2013. 
Det totala antalet unika hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd är något högre (ca 60 hushåll) i 
september 2014 jämfört med augusti 2013. Jämfört med motsvarande månad 2013 (september) är 
det fler hushåll i september 2014 (ca 150) som beviljades ekonomiskt bistånd. 

Rapport som presenterar volymer, bakgrundsvariabler och resultat för personer som varit inskrivna 
hos Navet under perioden från januari ti l l augusti 2014. Genomsnittstiden på Navet är fem månader. 
Knappt 80 procent av dem som avslutas på Navet är inte längre mottagare av ekonomiskt bistånd. 

Redovisas antal hushåll i tillfälligt boende, per den sista i månaden 2013 - oktober 2014. Antalet 
hushåll i tillfälligt boende har varit relativit oförändrat under 2013. Antalet hushåll med en 
pågående insats per den sista i månaden har varierat mellan 41 och 49 hushåll under året, trenden är 
svagt positiv. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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§183 

Förvaltningsrätten i Uppsala: Angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (Mål nr. 4434-14) 
UAN-2014-0389 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande i enlighet med kontorets förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Uppsala har förelagt Uppsala kommun att yttra sig angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen gällande rektors beslut att inte bevilja reseersättning (busskort) ti l l elev. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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§184 

Förvaltningsrätten i Uppsala: Angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (Mål nr. 4432-14) 
UAN-2014-0388 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande enligt kontorets förslag 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Uppsala har förelagt Uppsala kommun att yttra sig angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen gällande rektors beslut att inte bevilja reseersättning (busskort) till elev. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§185 

Inriktning av fjärde tekniskt år 
UAN-2014-0407 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utbildning på tekniskt fjärde år i Uppsala kommun, Fyrisskolan, ska erbjudas med inriktning 
mot produktionsteknik läsåret 2015/16 och utökas med inriktning informationsteknik läsåret 
2016/17. 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 12 juni 2014 att Uppsala kommun ska erbjuda utbildning 
på ett fjärde tekniskt år inom gymnasieskolan, samt att förslag på inriktning fastställs efter 
framställan från rektor Fyrisskolan. 

Frågan om inriktning på tekniskt fjärde år med genomförande läsåret 2015/16 på Fyrisskolan i 
Uppsala kommun har beretts av kontoret i samråd med företrädare för Vård & bildning samt rektor 
Fyrisskolan. Även Teknikcollege Uppsala har lämnat synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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§186 

Rapport sommarskola och sommargymnasiet 2014 
UAN-2014-0405 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport över sommarskolan och sommargymnasiet för 2014 presenteras. Rapporten är en kort 
resultatredovisning av sommarskolan för åk 9 och för samtliga årskurser på gymnasieskolan. 
Antalet elever i årets sommarskola har minskat från 136 elever t i l l 112 elever jämfört med förra 
året. Av de 112 eleverna var andelen som uppnådde gymnasiebehörighet 64 procent. 
Sommargymnasiet hade 477 elevplatser att jämföra med 394 föregående år. Av dessa elever hade 
64 % procent av de elever som fullföljde sommargymnasiet godkänt i minst ett ämne. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§187 

Anonyma prov i Uppsalas gymnasieskolor 
UAN-2014-0275 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 22 maj 2014 att genomföra ett pilotprojekt 
med anonyma prov där fem gymnasieskolor kunde söka ett bidrag om 20 000 kr var för att 
genomföra projektet. Kontoret utlyste dessa medel och skickade information til l samtliga 
gymnasieskolor om ansökningsförfarandet. Under ansökningstiden inkom ingen skola med någon 
ansökan, varför försöket inte kommer att genomföras. 

§188 

Information vuxenutbildning 

Kontoret informerar muntligt om planeringen av grundläggande vuxenutbildning och gymnasiala 
kurser 2015. 

Den 21 oktober 2014 anordnas en utbildningsmässa på Navet, Kungsgatan 85 där utbildnings-
anordnare kommer att finns på plats från komvux, folkhögskola, studieförbund och högskola. 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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§189 

Resurscentrum - våld i nära relationer 
UAN-2014-0399 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom utredningens inriktning och intentioner. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter och allmänna råd gällande arbetet med personer som 
utsätts för våld i nära relationer. Den nationella samordnaren för arbetet mot våld i nära relationer 
har presenterat flertalet förslag om lagändringar bland annat inom socialtjänstlagen i syfte att 
förbättra arbetet med personer som utsätts för våld i nära relationer. 
För att klara kraven som lagstiftningen och föreskrifterna ställer krävs en samordning av verk
samheterna som idag arbetar med våldsutsatta personer. Förslaget är att resurscentret flyttas över ti l l 
ett uppdragskontor och tilldelas ansvaret att utreda och samordna alla familjemedlemmars olika 
insatser. Förslaget är att Resurscentrum utökas med en verksamhet som vänder sig till våldsutövare. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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§190 

Anmälningsärenden 
UAN-2014-0023 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§191 

Inbjudningar 
UAN-2014-0024 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (FP) att delta på Uppsala kommuns konferens Genusbaserat våld den 
10 november 2014, 

att utse Torbjörn Aronson (KD) och Ulrik Wärnsberg (S) att delta i Uppsala kommuns och 
Länsstyrelsens m fl konferens Romska rättigheter är mänskliga rättigheter den 11 november 
2014, 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att delta i Uppsala kommuns föreläsning om nationella minoriteter 
och finskt förvaltningsområde den 4 november 2014, 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att delta i Barnombudsmannens seminarium Barnkonventionen 25 år 
i Uppsala klockan 14.00 - 16.00, 

att utse Mohamad Hassan (FP), Torbjörn Aronson (KD) och Ulrik Wärnsberg (S) att delta i 
IMPULS seminarium Osynlig och sjuk! den 10 november 2014, 

att utse Gabriella Lange (M), Madeleine Andersson (M) och Tekle Embaye (S) att delta i Ability 
Cares konferens Ny i Sverige - nyanlända barn och unga den 13-14 november 2014, 

att utse Mohamad Hassan (FP) och Ulrik Wärnsberg (S) att delta i Framtidsskapets Framtids
konferens 2014 den 4 november 2014, 

att utse Mohamad Hassan (FP) och Ulrik Wärnsberg (S) att delta i Magdalenateamets Öppet hus 
den 23 oktober 2014, 

att utse Kenny Jonsson (C) att delta i RELIS erfarenhetsutbyte den 21 oktober 2014. 

Sammanfattning 
Förligger inbjudningar från: 
Uppsala kommun till konferens om Genusbaserat våld den 10 november 2014 på Uppsala Konsert 
& Kongress, 
Uppsala kommun, Länsstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen m fl . t i l l konferensen Romska 
rättigheter är mänskliga rättigheter den 11 november 2014 på Clarion Hotel Gillet, 
Uppsala kommun, ti l l föreläsning om nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde den 
4 november 2014, klockan 16.00 - 17.30, Stationsgatan 12, 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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Barnombudsmannen i Uppsala att fira Barnkonventionen 25 år den 20 november 2014, klockan 
13.00- 15.00, 
IMPULS, ett samverkansprojekt med stöd av Samordningsförbundet Uppsala län, till seminariet 
Osynlig och sjuk! den 10 november 2014, klockan 09.00 - 12.00, Dragarbrunnsgatan 78 a, 
Ability Care ti l l konferensen Ny i Sverige - nyanlända barn och unga den 13-14 november 2014 på 
Uppsala Konsert & Kongress, 
Framtidsskapet ti l l Framtidskonvent 2014 den 4 november 2014 på Uppsala Konsert & Kongress, 
Magdalenateamet till Öppet hus den 23 oktober klockan 13.00 - 15.00 på Magdeburg, Strandgatan 
i ID, 
RELIS, Regionalt entreprenöriellt lärande i skolan til l erfarenhetsutbyte den 21 oktober 2014, 
Torpvägen 9A, Alunda. 

Kenny Jonsson (C) informerar från byggprogrammets programråd, inriktning plåt på Bolandskolan. 
Både elever och lärare känner en stor oro för att eventuellt få lämna Sylveniusgatan och hur man 
ska få plats. 

§192 

Rapporter 
UAN-2014-0025 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§193 

Remiss: Ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun 
UAN-2014-0401 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta reviderat förslag till yttrande över reglemente för kommunstyrelse och nämnderna i 
Uppsala kommun till kommunstyrelsen samt 

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Kenny Jonsson (C) inlämnar särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
En ny nämndorganisation införs i Uppsala kommun från och med 1 januari 2015. Med anledning av 
detta ska kommunfullmäktige anta ett nytt reglementes för nämnderna. Förslaget har remitterats ti l l 
samtliga nämnder för yttrande. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig i huvudsak bakom förslaget t i l l nytt 
reglemente men föreslår ändringar vad gäller ansvaret för i egen regi bedriven arbetsmarknads-
verksamhet (Jobbcenter), förmedling av feriearbete/praktik till skolungdomar, konsument
verksamhet och skuldsanering samt har påpekanden vad gäller ansvaret för anskaffning med mera 
av bostäder ti l l nyanlända flyktingar, sysselsättning till personer med funktionsnedsättning samt att 
om i egen regi bedriven vuxenutbildning bör ligga under arbetsmarknadsnämndens ansvar. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar att första meningen i andra stycket på sidan tre i yttrandet stryks och 
ersätts med "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att vuxenutbildning i egen regi ska 
höra t i l l arbetsmarknadsnämnden i stället för utbildningsnämnden. Kenny Jonsson (C) yrkar vidare 
tillägg under tredje stycket på sidan tre i yttrandet med "Arbetsmarknadsnämnden bör också 
fortlöpande ha kontakt med organisationer som verkar inom arbetsmarkandsområdet, t i l l exempel 
Arbetsförmedlingen och parterna på arbetsmarknaden, samt med regionen. Uppföljningsansvaret 
för 16-19 åringar bör vidare ligga på arbetsmarknadsnämnden. " 

Mohamad Hassan (FP) yrkar tillägg under punktlistan på sidan 3 och 4 med "Förmedling av 
feriearbete och praktik för skolungdomar ska bedrivas av arbetsmarkandsnämnden, vilket är i 
enlighet med den kartläggning, bedömning och anvisning till kompetenshöj ande insatser och 
praktik för vuxna som Navet arbetsmarknad ansvarar för" samt "Arbetsmarkandsnämndens ansvar 
ska omfatta att i egen regi bedriva kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare". Mohamad Hassan (FP) yrkar vidare tillägg i yttrandet sist i 

Utdragsbestyrkande 
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tredje stycket på sidan tre med "Om en person som får socialnämndens hjälp t i l l ett tillfälligt 
boende men inte kan betala hyran har denne rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos arbets
marknadsnämnden, precis som alla andra som har ekonomiska problem." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Kenny Jonssons (C) två yrkanden och finner bifall. Ordföranden 
ställer proposition på sina egna tre yrkanden och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2014. 

sterandes sign Utdragsbestyrkande 
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§194 

Presentation av välkomstceremonin för nya svenska medborgare 6 juni 2014 och 
inspirationsdag för skolan 13 juni 2014 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att anordna en välkomstceremoni för de som 
blivit nya svenska medborgare året innan. Ceremonin anordnas på Sveriges nationaldag, 6 juni på 
Uppsala slott. Årets firande lockade cirka 900 deltagare. Firandet bjöd på förutom tal av bland annat 
Lars Bäcklund, kommunfullmäktiges ordförande och Peter Egard, landshövding, sång av barnkören 
Sing 4 life och musik och dans av Tensta dans- och spelmanslag. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anordnade tillsammans med barn- och ungdomsnämnden 
en inspirationsdag den 13 juni 2014 i Universitets aulan. Nämnderna ville ge de som arbetar inom 
förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning inspiration til l fortsatt goda insatser. Cirka 1 
400 personer deltog under dagen. Talare var Michael Södermalm med föreläsningen "Byt 
perspektiv, se framåt!" och Tina Thörner med "Att skapa vår bästa framtid". Moderator var Jacke 
Sjödin. 

§195 

Information om lärlingsutbildningar 

Gerd James, programrektor för det Gymnasiala Lärlingsutbildningen i Uppsala kommun berättar 
om arbetet med uppstarten som ska ske under 2015. 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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Särskilt yttrande 

avseende p. 7.1 Remiss: Ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun m.m. 

Enligt förslag ti l l ändring av reglementet, § 14, ska Arbetsmarknadsnämnden ansvara för 
1. arbetsmarknads-, arbetsfrämjande och kompetenshöj ande insatser 
2. kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov 

4. huvudmannaskapet avseende kommunal vuxenutbildning 

Enligt min mening är det betydelsefullt att utnyttja utbildning och kompetensutveckling för 
vuxna för att såväl främja utveckling och tillväxt i Uppsala och regionen som att stärka den 
enskildes möjligheter ti l l jobb eller att behålla ett jobb. Det innebär att inte enbart kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå enligt skollagen bör komma ifråga 
utan också andra former av utbildning för vuxna, yrkeshögskoleutbildning, 
arbetsmarknadsutbildning, högskoleutbildning och folkbildning eller en mix av dessa. Det 
handlar om att ta reda på behov och efterfrågan för enskilda och för anställda i företag och 
sedan utforma "rätta" insatser, ofta kortare utbildningar eller kurser, samt mäkla mellan behov 
och utbud via olika utbildningsanordnare. Arbetsmarknadsnämnden ska medverka i detta 
arbete. Det kräver samarbete och samverkan mellan olika förvaltningar och politikområden 
och med andra aktörer, t.ex. arbetsförmedlingen, och med arbetslivet. 

Detta bör komma till uttryck i reglementet. 

Kenny Jonsson C 


