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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

Plats och tid: Ekebygymnasiet, Ekeby bruk, klockan 08:30 - 13:20 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande e r s a t t a r e : 

Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Hannes Beckman (M) 
Gabriella Lange (M) 
Maria Weimer (FP) t o m § 261 
Irene Söderhäll (S) t o m § 261 
Jan-Åke Carlsson (S) fr o m § 245 Ersättare-
Kenny Jonsson (C) fr o m § 245 
Clemens Lilliesköld (V) 

Madeleine Andersson (M) t o m 
§ 244, fr o m § 262 
Rahima Ortac (S) t o m § 244, 
§ 249 - § 261 
Inger Söderberg (M) t o m § 248, 
fr o m § 262 

Madeleine Andersson (M) 
§ 245 - § 261 
Rahima Ortac (S) § 245 - § 248 
Inger Söderberg (M) § 249 - § 261 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, Lena Toth, ekonom, 
deltagare: uppdrags strateger: Tobias Åström Sinisalo, Nasser Ghazi, Leif Wiklund, Karin Carlsson, 

Christer Öjdeby, Björn Bylund, Jan Sund, Eva Egnell, Lena Hjalmarsson-Berg, Hans-Eric 
Wikström, Andreas Christoffersson, Åsa Danielsson, myndighetschef, Gunnar Nylén, enhets
chef, Emina Mujic, studentmedarbetare 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 243 - 272 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarkr/ad, Stationsgatan 12, den 13 december 

•Rockan 15:00 

Underskrifter: 
Ulrik Wärnsberg (S), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Datum: 2012-12-06 

Datum för Sista dag för överklagande: 2013-01-04 
anslags uppsättande: 2012-12-14 Datum för anslags nedtagande: 2013-01-07 

Förvaringsplats 

Kontoret för bam, ungdc-m och arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Jhsterandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§243 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 13 december 2012, klockan 15.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 
Stationsgatan 12. 

§244 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 
§245 

Budget 2013 
UAN-2012-0539 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarloiadsnämnden beslutar 

att fastställa nämndens budget för år 2013 enligt upprättat förslag, 

att ofördelade medel tas i anspråk genom ett aktivt beslut i nämnden, 

att uppdra t i l l kontoret att i oktober 2013 presentera förslag t i l l preliminär budget 2014 för alla 
verksamheter, 

att från och med nämndens sammanträde i januari lägga t i l l ekonomi som stående punkt på 
dagordningen, 

att överlämna fastställd budget för år 2013 ti l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S) och Jan-Åke Carlsson (S) reserverar sig i form av särskilt 
yttrande enligt bilaga 1. 

Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande och anför: (V) reserverar sig mot 
den framlagda budgeten och vi l l påpeka att våra tidigare förslag i samband med IVE skulle 
möjliggjort en mer realistisk budget för en rimlig nivå på verksamheterna. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden erhåller 1 315 384 tkr i kommunbidrag för år 2013.1 
budgeten för 2013 är reserven för ofördelade medel 27 328 tkr och uppgår t i l l cirka 2 % av 
kommunbidraget. Utöver kommunbidrag har nämnden intäkter för interkommunal ersättning 
173 000 tkr, statsbidrag 60 825 tkr, samt övriga externa intäkter 22 652 tkr. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden, att 500 000 laonor ska flyttas från 
posten Hållbar utveckling t i l l entreprenörskap i skolan samt att en fotnot läggs vid posten kostnader 
socialbidrag 170 000 tkr som hänvisar t i l l den faktiska prognosen vi tror att utbetalningarna ska 
hamna på. 
Mohamad Hassan (FP) yrkar vidare, med stöd av övriga nämnden, tillägg med två att-satser: " att 
uppdra t i l l kontoret att i oktober 2013 presentera förslag t i l l preliminär budget 2014 för alla 
verksamheter" samt "att från och med nämndens sammanträde i januari lägga t i l l ekonomi som 
stående punkt på dagordningen" 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2012 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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UPPSA!*! UTBILDNINGS- OCH 

• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§246 

Avrapportering internkontroll 2012 
UAN-2012-0045 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna avrapportering av internkontroll 2012, 

att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2012 ti l l kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen t i l l 
kommunstyrelsen och redovisa antagen kontrollplan för kommande verksamhetsår. 
Nämndens internkontrollplan syftar ti l l att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 2012 års 
internkontroll omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policy och beslut 
samt myndighetskontroll. I samarbete med kontrollansvariga har intern kontroll skett under oktober 
och november. Granskningen har skett utan större anmärkningar och i de fall oklarheter funnits har 
berörda informerats eller kommer att informeras innan årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2012 

Justerandes sign 

Z2 r 

Utdragsbestyrkande 
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UPPSåltfl UTBILDNINGS- OCH 

• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§247 

Uppdragsplan 2013-2016 - revidering av indikatorer 
UAN-2012-0236 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta förslag t i l l indikatorer och målvärden för perioden 2013-2016. 

Sammanfattning 
Nämnden antog uppdragsplan 2013-2016 den 13 september 2012 (§ 168). Indikatorer ti l l nämndens 
effektmål var föreslagna men aktuellt utgångsvärde saknades för ett flertal mål och önskat resultat 
för planperioden saknades. Nämnden tog beslut att ett förslag ti l l önskat resultat skulle behandlas i 
samband med att nämnden tog beslut om budget för 2013. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§248 

Stipendieutdelning från Meurlings musikstipendium 
UAN-2012-0536 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ur donationsstiftelsen Erland Meurlings minnesfond tilldela 566 kronor ti l l vardera 
sex elever vid Uppsala musikskola i enlighet med kontorets förslag på stipendiater. 

Sammanfattning 
Erland Meurlings minnesfond stiftades år 1945 ti l l minnet av folkskolläraren Erland Meurling som 
en gärd av tacksamhet för de tjänster han under sin livstid gjort skolan och dess lärarkår. 
Grundplåten utgjordes av medel som insamlats av f.d. Uppsala folkskolas lärarförening. 
Fondens ändamål är att utdela stipendier t i l l elever som gått grundskolan i Uppsala kommun och 
som ägnar sig åt musik. 

Kontoret har i samråd med Uppsala musikskola undersökt lämpliga stipendiater. Til l stipendiater 
föreslås medlemmarna i ensemblen Ljus Blues. Ensemblen har vunnit pris vid Youth Jazz Festival i 
Stockholm i en rikstäckande tävling för unga ensembler. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMHUN 

UTBILDNINGS- OCH 
K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§249 

Index och grundbelopp för kommunala och fristående gymnasieskolor 2013 
UAN-2012-0523 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa index och grundbelopp 2013 för utbildningar inom Gy 2000 enligt förslag, 

att fastställa index och grundbelopp 2013 för utbildningar inom Gy2011 enligt förslag, 

att fastställa index och grundbelopp 2013 för lärlingsutbildningar inom Gy2011 enligt förslag, 

att uppdra t i l l kontoret att fortsätta arbetet med att se över möjligheten att koppla ersättningen 
ti l l resultat och måluppfyllelse, 

att uppdra t i l l kontoret att vid en negativ budgetutveckling återkomma til l nämnden för justering 
av gymnasieskolans ersättning så att nollresultat erhålls. 

Sammanfattning 
Index och grundbelopp har på uppdrag av nämnden setts över inför 2013. Kontoret har utifrån 
besök och diskussioner om ersättningsnivåerna på de kommunala gymnasieskolorna, beräknade 
kostnader programvis för 2012 för de kommunala gymnasieskolorna och möjlighet för de fristående 
gymnasieskolorna att lämna synpunkter via mejl gjort vissa förändringar av index och grundbelopp. 
Generellt kan sägas att index för undervisningsdelen inom yrkesprogrammen har ökat på bekostnad 
av motsvarande index för de högskoleförberedande programmen. De yrkesprogram som fått största 
ökningen är Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Naturbruks-
programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden att medel förs över från bygg-
programmet ti l l barn- och fritidsprogrammet, undervisningsindex ändras från 1,29 ti l l 1,44 på barn-
och fritidsprogrammet och från 1,86 till 1,81 på byggprogrammet. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar tillägg med en att-sats: att uppdra ti l l kontoret att vid en negativ 
budgetutveckling återkomma til l nämnden för justering av gymnasieskolans ersättning så att 
nollresultat erhålls. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UpPSdld U T B I L D N I N G S - O C H 

• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§250 

Strukturersättningar 2013 för kommunala och fristående gymnasieskolor 
UAN-2012-0522 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att från 2013 avsätta 5 % av kommunbidraget ti l l strukturersättningar inom gymnasieskolan, 

att fastställa strukturersättningarna för 2013 enligt förslag, 

att fastställa strukturbeloppet för 2013 för elever inom introduktionsprogrammet språkintroduktion 
ti l l 4 000 kr, 

att fastställa strukturbeloppet för 2013 för elever inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion 
ti l l 10 000 kr. 

Sammanfattning 
I enlighet med av nämnden tidigare beslutad modell för beräkning av strukturersättningen har 
ersättningens storlek för 2013 bestämts per skola och per program. Enligt nämndens uppdragsplan 
2012-2015 ska minst 5 % av kommunbidraget avsättas för strukturersättningar. 
För 2013 föreslår kontoret att strukturbeloppet för elever inom Språkintroduktionen är oförändrat, 
4 000 kr, jämfört med 2012. För 2013 föreslår kontoret att strukturbeloppet för elever inom 
Yrkesintroduktionen är oförändrat, 10 000 kr, jämfört med 2012. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§251 

Ersättningar till kommunala och fristående gymnasieskolor samt 
interkommunala ersättningar 2013 
UAN-2012-0524 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa ersättningen för 2013 för kommunala gymnasieskolor enligt förslag, 

att fastställa ersättningen för 2013 för fristående gymnasieskolor belägna i Uppsala kommun 
enligt förslag, 

att fastställa ersättningen för 2013 för fristående gymnasieskolor belägna utanför Uppsala 
kornmun enligt förslag, 

att fastställa de interkommunala ersättningarna för 2013 enligt förslag, 

att uppdra ti l l kontoret att räkna upp de interkommunala ersättningarna för särskilda varianter 
med skolindex för 2013. 

Sammanfattning 
I enlighet med nämndens beslut om ny ersättningsmodell, i juni 2009, är grundbeloppet per 
program och elev detsamma för kommunala och fristående gymnasieskolor. Utöver grund-beloppet 
ersätts varje gymnasieskola med en strukturersättning som beräknas utifrån de elever som fanns på 
skolans nationella program i september 2012. Även för vissa introduktions-program utbetalas en 
strukturersättning eller ett strukturbelopp. Vissa anpassningar avseende lokaler, elevresor, 
overheadkostnader med mera görs för de fristående gymnasieskolorna och i de interkommunala 
ersättningarna. 

Kontoret föreslår med instämmande av nämnden att ytterligare en att-sats ska läggas t i l l : att uppdra 
til l kontoret att räkna upp de interkommunala ersättningarna för särskilda varianter med skolindex 
för 2013. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 



10(29) 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§252 

Internt avtal 2013 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i 
gymnasie- och gymnasiesärskolan 
UAN-2012-0525 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna internt avtal 2013 med Styrelsen för vård och bildning enligt förslag. 

Sammanfattning 

Kontoret är överens med Vård och bildning om förslag ti l l avtal om utbildningen i gymnasieskolan 
år 2013. Uppdragen med åtaganden i enlighet med det fyraåriga avtalet 2009-2012 som slöts för 
2009 ska redovisas av uppdragstagaren i januari 2013. Fokus läggs framöver på uppföljning av 
verksamheten inom gymnasieskolorna. Programersättningarna utgår i enlighet med de beslut 
nämnden fattar för 2013 i särskilt ärende. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Uppsala 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UpDSdla UTBILDNINGS- OCH 

• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§253 

Internt avtal 2013 med Styrelsen för teknik och service (STS) avseende 
konkurrensneutrala verksamheter 
UAN-2012-0527 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag ti l l internt avtal för 2013 med Styrelsen för teknik och service (STS), 
avseende konkurrensneutrala verksamheter. 

Sammanfattning 
Kontoret har under hösten 2012 genomfört dialog med Teknik & service om avtal inom nämndens 
ansvarsområde. Många av de uppdrag som tidigare år givits t i l l Styrelsen för teknik och service har 
nu flyttats ti l l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad och ligger därmed direkt under 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

12(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§254 

Ersättningar till kommunala och fristående gymnasiesärskolor samt 
interkommunala ersättningar 2013 
UAN-2012-0526 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa ersättningen för 2013 för kommunala gymnasiesärskolor enligt förslag, 

att fastställa ersättningen för 2013 för fristående gymnasiesärskolor belägna i Uppsala kommun 
enligt förslag, 

att fastställa de interkommunala ersättningarna för 2013 enligt förslag, 

att uppdra ti l l kontoret att vid en negativ budgetutveckling återkomma ti l l nämnden i augusti 
2013 för justering av ersättningarna så att nollresultat erhålls. 

Sammanfattning 
Grundbeloppet per program och elev är detsamma för kommunala och fristående gymnasiesär
skolor. Utöver grundbeloppet ersätts varje gymnasiesärskola med en hyresersättning per elev som 
beräknas utifrån antal elever i september 2012. Vissa anpassningar avseende lokaler, overhead-
kostnader med mera görs för de interkommunala ersättningarna. Uppsala kommun har för 2013 
tilldelat gymnasiesärskolan cirka 8 000 tkr mindre än året innan. Detta inverkar negativt på 
programersättningarna för gymnasiesärskolan. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 12 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§255 

Pedagogiska priser 2012 
UAN-2012-0303 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen angående nämndens pedagogiska priser 2012 til l handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämndens jurygrupp valde pristagare för pedagogiska priser 2012 bland nominerade lärare. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 8 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§256 

Utvärdering av lektorat 
UAN-2012-0540 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra åt kontoret att utforma en mall för bidragsfördelningar i redovisningssyfte, 

att uppdra ti l l kontoret att en gång per år ta in underlag för bedömning av huruvida skolorna 
följer de av nämnden framtagna riktlinjerna för mottagande av bidrag för lektorat, 

att uppdra ti l l kontoret att senast 31 januari 2013 kräva in rapportering från de skolor som inte 
lämnat in några uppgifter om hur medlen til l lektoraten hanterats. V i utebliven rapportering 
efter avsatt datum ska utbetalningarna från nämnden stoppas. 

Sammanfattning 
Nämnden har i syfte att höja kvaliteten i gymnasieskolan i Uppsala beslutat att medel ska utgå t i l l 
de kommunala och fristående gymnasieskolorna i Uppsala kommun som nyanställer lektorer enlig 
riktlinjer antagna av nämnden, UAN-2007-06-13 § 158. Reviderade 2008-02-13 § 35 samt UAN-
2011-0338 §219. 

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 20 april 2011 att uppdra ti l l kontoret att årligen ta in 
dokumentation om vad som hänt på lektoratsområdet från de inblandade gymnasieskolor som fått 
medel tilldelade för att inrätta lektorat. Nämnden beslutade vidare att uppdra t i l l kontoret att erbjuda 
de skolor som har äldre lektorat att uppgradera dessa så att de omfattas av stimulansåtgärderna. 
Dessutom beslutades att uppdra t i l l kontoret att årligen göra en uppföljning med fokus på resultat, 
erfarenhet och goda exempel av lektorssatsningen, samt lämna volymrapporter och samman
ställning av lektorsverksamheten ti l l nämnden. 

Yrkanden 
Irene Söderhäll (S) yrkar med stöd av övriga nämnden att "två gånger per år" i andra att-satsen ska 
ändras t i l l "en gång per år". 

Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden tillägg med en att-sats: att uppdra till 
kontoret att senast 31 januari 2013 kräva in rapportering från de skolor som inte lämnat in några 
uppgifter om hur medlen til l lektoraten hanterats. Vi utebliven rapportering efter avsatt datum ska 
utbetalningarna från nämnden stoppas. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 15 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§257 

Samverkansavtal med Uppsala Universitet avseende ersättning för arbete med 
mångfald och breddad rekrytering via ESMeralda 
UAN-2012-0497 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att återremittera ärenden för vidare beredning. 

Sammanfattning 

Nämnden har under ett flertal år haft ett samarbete med Uppsala universitet om arbete med 
mångfald och breddad rekrytering. Arbetet finansieras genom bidrag från Uppsala kommun och 
Uppsala universitet och verksamheten drivs av Uppsala studentkår, som också t i l l vissa delar bidrar 
ekonomiskt t i l l verksamheten. Nuvarande samarbetsavtal om ESMeralda löper ut 30 juni 2013. 
Ansökan om medel för tiden 1 jul i 2013 - 30 juni 2016 har inkommit ti l l nämnden. 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar med stöd av övriga nämnden att ärenden ska återremitteras för vidare beredning 
av kontoret. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§258 

Ansökan om idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium (RIG) för badminton, 
friidrott och orientering 
UAN-2012-0543 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att, under förutsättning av respektive specialidrotts tillstyrkande, ansöka 
hos skolverket om start av riksidrottsgymnasium i badminton, friidrott och orientering i 
Uppsala från och med läsåret 2014/15. 

Sammanfattning 
Genom nämndens beslut har upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) skett av de 
gymnasiala idrottsutbildningarna. Samtliga utbildningar är underställda och placerade på 
Celsiusskolan. Idrottskurserna genomförs via Upplands idrottsförbund av föreningar och 
specialidrotter i kommunen i egna lokaler och med egna handledare. Utbildningarna har fått ett stort 
gensvar från eleverna och flera av utbildningarna har blivit certifierade av respektive förbund. 
Hösten 2008 startade ett riksidrottsgymnasium inom golf på skolan. 

Upplands idrottsförbund tillsammans med Celsiusskolan ansöker nu om att Uppsala kommun ska 
ansöka om start av riksidrottsgymnasium i Uppsala från och med läsåret 2014/15 i specialidrotterna 
badminton, friidrott och orientering. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



17(29) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§259 

Anonyma prov i Uppsalas gymnasieskolor - aktualiserad fråga från Gabriella 
Lange(M) 
UAN-2012-0128 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidare beredning av kontoret. 

Sammanfattning 
Efter en motion från ledamot Gabriella Lange (M) aktualiserades frågan om att införa anonyma 
prov i gymnasieskolan oavsett huvudman. Nämnden har vid sitt sammanträde i maj 2012 uppdragit 
t i l l kontoret att under hösten ta fram ett utarbetat förslag om genomförande och kostnad för försök. 
Kontoret föreslår att försöket sker i form av projekt. För att säkerställa elevernas anonymitet och för 
att gemensamt hitta modeller och metoder för genomförande föreslår kontoret att projektet endast 
vänder sig t i l l den kommunala produktionen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden att ärenden ska återremitteras för vidare 
beredning av kontoret. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 



18(29) 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§260 

Internt avtal 2013 med Styrelsen för teknik och service, STS, om studie- och 
yrkesvägledning i kommunal vuxenutbildning 
UAN-2012-0538 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l uppdrag om studie- och yrkesvägledning i kommunal vuxenutbildning fördela 
3 480 000 för avtalsperioden 2013-01-01 - 2013-06-30, 

att godkänna föreliggande avtal med Styrelsen för teknik och service om studie- och 
yrkesvägledning i kommunal vuxenutbildning. 

Sammanfattning 
Uppdraget om studie- och yrkesvägledning ges för perioden jan-juni 2013, för att i fortsättningen 
kunna teckna samavtal med gymnasieskolan. Dessa avtal tecknas läsårsvis. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UPPSSIISI UTBILDNINGS- OCH 
• " K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§261 

Uppföljning av försörjningsstödsenheterna samt enheten Navet 
UAN-2012-0127 

Kontoret lämnar muntlig lägesrapport om verksamheterna inom försörjningsstöd och Navet. 

§262 

Betygsrätt för vuxenutbildning 
UAN-2012-0541 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra til l kontoret att överlägga med de utbildningsanordnare som idag utför utbildning på 
entreprenad om att överlåta betygsrätten för vuxenutbildning i enlighet med kap. 1 § 4, 
förordning, 2011:1108, om vuxenutbildning ti l l de utbildningsanordnare som utför utbildning 
på entreprenad. 

Sammanfattning 
I enlighet med den nya förordningen om vuxenutbildning ges möjlighet att överlåta viss rektors
funktion t i l l utbildningsanordnare som genomför utbildning på entreprenad åt kommuner. I och med 
detta ges ytterligare en möjlighet ti l l kvalitetssäkring av utbildning på entreprenad då även staten 
utövar tillsyn över de anordnare som har fått tillstånd om betygsrätt av Skolinspektionen. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



20(29) 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§263 

Internt avtal 2013 med Styrelsen för vård och bildning, SVB, om 
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning 
UAN-2012-0537 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l uppdrag om aktiverande och kompetenshöjande insatser fördela 1 390 000 kr under 
perioden 2013-01-01-2013-05-31, 

att t i l l uppdrag om NUEVO K2 fördela upp ti l l 1 100 000 kr under perioden 2013-01-01 -
2013-12-31, 

att t i l l uppdrag om studie- och arbetsbefrämjande insatser för unga vuxna, SAMS, fördela upp ti l l 
4 904 000 kr under perioden 2013-01-01-2013-12-31, 

att t i l l uppdrag om drift/platser för OSA, med mera fördela upp ti l l 8 500 000 kr för perioden 
2013-01-01-2013-12-31, 

att t i l l uppdrag om arbetsrehabilitering externa platser fördela upp ti l l 1 375 000 kr för perioden 
2013-01-01-2013-05-31, 

att t i l l uppdrag om arbetsrehabilitering och sysselsättning interna platser fördela upp t i l l 
1 760 400 kr för perioden 2013-01-01-2013-05-31, 

att t i l l uppdrag om Krami/Moa fördela 1 500 000 kr för perioden 2013-01-01-2013-12-31, 

att t i l l uppdrag om sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning fördela 
1 625 000 kr för perioden 2013-01-01-2013-12-31, 

att t i l l uppdrag om handledning av deltagare i sociala kooperativ fördela 2 145 000 kr för perioden 
2013-01-01-2013-12-31, 

att t i l l uppdrag om grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
(särvux), introduktionsinsatser och samhällsorientering för flyktingar och andra nyanlända 
invandrare samt utbildning i svenska för invandrare fördela 48 826 000 kr för perioden 
2013-01-01-2013-12-31. För utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering är 
avtalstiden 2013-01-01-2013-07-31, 

att godkänna föreliggande avtal med Styrelsen för vård och bildning, bilagor 1, 2, 3 och 4, t i l l ett 
totalt värde av 73 125 400 kr. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

21(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

Sammanfattning 
Uppdrag om verksamheter vid Jobbcenter tecknas för två perioder, januari - maj 2013 samt januari 
- december 2013, på grund av att tjänstekoncessionsupphandlingen av arbetsmarknadsinsatser 
planeras träda i kraft den 1 juni 2013, vilket påverkar avtalet med Styrelsen för vård och bildning. 

Uppdrag om verksamheter vid Vuxenutbildningen Linné gäller 1 januari 2013-31 december 2013. 
För utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering är avtalstiden 1 januari 2013 -
31 jul i 2013. För tiden 1 augusti 2013-31 december 2013 träffas överenskommelse i enlighet med 
avtal i tjänstekoncessionsorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala UTBILDNINGS- OCH 
• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§264 

Bidrag till föreningar och organisationer inom området Särskilt riktade insatser 
i Uppsala kommuns styrdokument Inriktning, Verksamhet, Ekonomi, IVE 
UAN-2012-0542 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera ti l l ordförande att efter samråd med arbetsutskottet fatta beslut om bidrag til l 
föreningar och organisationer för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser för 2013, 

att uppdra till kontoret att utarbeta riktlinjer för nämndens bidragsgivning. 

Sammanfattning 
Nämnden föreslås besluta att delegera beslut för 2013 om bidrag för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser t i l l ordförande samt att kontoret får i uppdrag att se över formerna för 
föreningsbidrag som har t i l l uppgift att motverka utanförskap inom kommunen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden att "efter samråd med presidiet" i första 
att-satsen ska bytas ut mot "efter samråd med arbetsutskottet". 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 28 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 



23(29) 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§265 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 
UAN-2012-0534 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
i Uppsala län 

Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2010 är landsting och kommuner genom likalydande bestämmelser i HSL (8 a § i 
hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (5 kap 8 a § socialtjänstlagen) skyldiga att ha överens
kommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Definitionen 
och avgränsingen av målgruppen finns definierad i Nationell psykiatrisamordning från 2006 
(Rapport 2006:5). Detta innebär att överenskommelsen omfattar personer i alla åldrar som är i 
behov av insatser från båda huvudmännen. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UpPSdlZI UTBILDNINGS- OCH 

• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§266 

Månadsuppföljning 2012 av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser 
UAN-2012-0034 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per november 2012 presenteras. 
I slutet av november var drygt 403 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med 
aktivitets stöd i riket. Det är en ökning jämfört med samma tid förra året (ca 377 000 personer). I 
Uppsala är 6 135 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitets stöd i Uppsala i 
slutet av november. Av dessa är antalet öppet arbetslösa runt 3 600 personer varav ca 590 är under 
24 år. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 28 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



25(29) 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§267 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd (socialbidrag, socialbidrag till flyktingar och 
introduktionsersättning) 2012 
UAN-2012-0035 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen t i l l handlingarna. 

Sammanfattning 

En rapport över utvecklingen av ekonomiskt bistånd per november och en sammanställning över 
Socialstyrelsens öppna jämförelse 2012 för ekonomiskt bistånd presenteras. 
Sammanställningen gäller värden från år 2011 och där det är möjligt även jämförelse med värden 
från 2010. Sammanställningen visar att Uppsala kommun bedriver en verksamhet som har bra 
kvalitet samt att resultatet inte avviker jämfört med liknande större städer. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 28 november 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

26(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§268 

Internavtal 2013 om konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning 
UAN-2012-0517 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l uppdraget gällande konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning fördela 
4 568 tkr, varav 4 022 tkr avser grunduppdraget och 546 tkr komplettering under 2013, 

att godkänna upprättat förslag till avtal 2013-01-01 - 2013-12-31, med dess bilagor. 

Sammanfattning 
Syftet med att fördela medel t i l l konsument är att genom konsumentrådgivning bidra t i l l att stärka 
konsumenternas ställning på marknaden för att dessa ska kunna använda sina resurser på bästa sätt. 
I uppdraget ingår även att ge budget- och skuldrådgivning, vara behjälplig före, under och efter 
skuldsaneringsförfarandet samt förebyggande insatser. För denna del av uppdraget fördelas 
4 022 tkr. 

För 2013 fördelas 546 tkr för att ge riktade insatser ti l l ungdomar i Uppsala i syfte att ge ökade 
kunskaper om konsumenträtt och privat ekonomi inför ett självständigt liv som vuxna. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 15 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

27(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§269 

Internavtal 2013-2014 med styrelsen för vård och bildning om feriearbete och 
feriepraktik 
UAN-2012-0544 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att för uppdraget fördela maximalt 10 200 tkr för 2013, 

att godkänna upprättat förslag ti l l avtal för 2013-01-01 - 2014-12-31, med dess bilagor. 

Reservationer 

Ulrik Wärnsberg (S) och Jan-Åke Carlsson (S) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt 
bilaga 1. 
Sammanfattning 
Syfte med kommunalt anordnat feriearbete för ungdomar är att ge unga människor en första 
introduktion ti l l arbetslivet samt att också ge möjlighet ti l l insikt om vad Uppsala kommun kan 
erbjuda dem som en presumtiv arbetsgivare. Målgrupp är elever som gått ut åk 9 samt elever som 
läser inom IVIK. Til l utförande av uppdraget fördelas 850 tkr och för löner kan upp till 7 000 tia-
rekvireras. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 19 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§270 

Rapport extrainstatser arbetslösa ungdomar 2011 
UAN-2012-0546 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 

På uppdrag av Uppsala Kommun har Indivator AB under tidsperioden 22 augusti 2011 - 3 oktober 
2011 genomfört ett pilotprojekt, WorkExpress, riktad t i l l arbetslösa ungdomar i Uppsala kommun. 
Visst samarbete med Arbetsförmedlingen i Uppsala har förekommit, i synnerhet vid rekryteringen 
av deltagare t i l l programmet. 
Syftet med uppdraget var att erbjuda intensiva insatser för att ge de ungdomar som i augusti inte 
kommit in på någon utbildning eller fått arbete maximalt stöd i sitt arbetssökande. 

Målet för insatsen har varit att den ska leda ti l l arbete eller vidare studie. 

Enligt rapport från Indivator har 25 ungdomar erbjudits deltagande i programmet, varav två valde 
att inte delta. Av de resterande 23 fick 15 arbete och en började studera. De återstående sju 
personerna var enligt rapporten aktiva i sitt arbetssökande och på god väg mot sysselsättning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 23 oktober 2012. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• •KOMMUN 

UTBILDNINGS- OCH 
• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-06 

§271 

Anmälningsärenden 
UAN-2012-0025 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förteckning över anmälningsärenden och lägga den til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§272 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp FP, M , C, KD 4 timmar den 30 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2012-12-06 

Ärende 3.1: Budget 2013 samt ärende 6.8: Internavtal om feriearbete 

Vi vil l anföra reservation i dessa ärenden i form av ett särskilt yttrande. 

Nämnden har fastställt en budget för 2013 utifrån de ramar som den borgerliga majoriteten i 
kommunfullmäktige givit nämnden. 

V i vil l markera att det förslag t i l l budget som vi socialdemokrater lade i kommunfullmäktige 
inför 2013 innebar satsningar för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Vårt förslag under avsnitt 6.6 Särskilt riktade insatser, arbetsmarknad innebar följande två 
förslag. 

V i ville tillföra 8 mnkr mer för feriearbete för alla elever åk 9 i grundskolan och eleverna i 
årskurs 1 och 2 i gymnasiet. Detta även genom samverkan med näringslivet för ökad 
finansiering. 

Dessutom 5 mnkr mer för att kunna införa utbildningskontrakt för arbetslösa ungdomar under 
25 år. Det innebär att ungdomar får läsa in gymnasiet i kombination med halvtidsanställning i 
sex månader. 

Mot bakgrund av ovanstående vil l vi anföra reservation i ärendet i form av särskilt yttrande. 


