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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 08:00 - 09:10 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), Ordförande Ersättare: Madeleine Andersson (M) 
Torbjörn Aronson (KD), 1 :e vice ordförande Inger Söderberg (M) 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande Josefin Mannberg (S) 
Hannes Beckman (M) Mohammed Tahir (MP) 
Gabriella Lange (M) 
Mats Johnsson (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Frida Johnsson (MP) 
Clemens Lilliesköld (V) 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Eva Egnell, uppdrags strateg, Märit Gunneriusson Karlström, 
deltagare: uppdrags strateg, Tuomo Niemelä, uppdrags strateg, Eva Hellstrand, uppdrags strateg, Stefan 

Hellström, informatör 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 87-89 

Justeringens 
plats och tid: Uppsala Konsert & Kongress, UKK, den 28 april 2014, klockan 13:00 

Underskrifter 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 2014-04-29 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

2014-04-23 
Sista dag för överklagande: 2014-05-20 
Datum för anslags nedtagande: 2014-05-21 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret för barn, ungdojnzoch arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: .^frfrFL/tytk^/ZA... 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§87 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 
på Uppsala Konsert & Kongress, UKK, den 28 april 2014, klockan 13.00. 

§88 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande 
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§89 

Kommunstyrelsen: Remiss - förslag till ny nämndorganisation 
UAN-2014-0214 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l kommunstyrelsen avge yttrande enligt föreliggande förslag. 

Reservationer 
Clemens Lilliesköld (V) inlämnar särskilt yttrande enligt bilaga 1. 
Ulrik Wärnsberg (S), Klas-Herman Lundgren (S) och Jan-Åke Carlsson (S) reserverar sig i form av 
särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Lrida Johnsson (MP) reserverar sig ti l l förmån för eget yrkande. 

Kenny Jonsson (C) inlämnar särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen inbjudits att yttra sig över 
remissen Lörslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun. 

Den nya nämndorganisationen föreslås träda i kraft 1 januari 2015. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på det förslag till ny nämndorganisation för 
Uppsala kommun och tillstyrker förslag, med hänsyn til l de synpunkter nämnden lämnar i sitt 
yttrande. 

Yrkanden 
Lrida Johnsson (MP) yrkar tillägg i yttrandet: att man bör överväga möjligheten att inrätta två 
utbildningsnämnder. 

Mohamad Hassan (LP) yrkar avslag på Lrida Johnssons (MP) yrkande. 

Mohamad Hassan (LP) yrkar vidare tillägg i yttrandet på sidan 4, sist i stycke 5: t ex Offentligt 
Skyddad Anställning (OSA). 

Mohamad Hassan (LP) yrkar tillägg i yttrandet under rubriken Begreppet sysselsättning: Nämnden 
anser att reglementet tydligt bör peka ut alla sociala nämnders ansvar för att arbetslinjen är tydlig i 
sysselsättningsinsatserna. Personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning behöver 
samordnade insatser och därför måste nämnderna samverka kring individen. Det enda sättet att 
säkra en fungerande samverkan är att ansvaret tydliggörs i kommunfullmäktiges reglemente för 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-04-23 

samtliga sociala nämnder. Ingen nämnd kan, med en sådan reglering, undslippa sitt ansvar för 
individer ur den målgruppen. Personerna riskerar annars att hamna mellan stolarna eftersom 
arbetsmarknadsnämnden inte primärt har ett rehabiliteringsuppdrag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Frida Johnssons (MP) yrkande om tillägg mot eget yrkande om avslag och finner 
bifall t i l l eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om tillägg på sidan 4: t ex Offentligt Skyddad 
Anställning (OSA) och finner bifall. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om tillägg under rubriken Begreppet sysselsättning 
och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande V 

UAN 2014-04-23 

Ärende 3: Remiss om förslag till ny nämndorganisation 

1. Särskild tyngd bör läggas vid de synpunkter som framförts i yttrande från LR och 
Lärarförbundet 
VJflLwvi^ 

2. Nämnjjfgivningsnämnden bör upplösas, dess uppgifter övergå till kulturnämnden och 
motsvarande antal ledamöter förstärka Vård & omsorgsnämnden 

3. Reservation mot tillägget från FP rörande reglemente för sociala frågor 

Clemens Lilliesköld (V) 
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Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2014-04-23 

Ärende 3: Remiss om förslag till ny nämndorganisation 

Vi vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande. 

Till att börja med vill vi understryka det positiva med att den nuvarande styrmodellen med en 
uppdelning i beställande och utförande överges för den pedagogiska verksamheten. 
Nödvändigheten av att gå tillbaka ti l l en vanlig verksamhetsstyrning med nämnd och 
förvaltning har omvittnats av flera olika instanser. Senast framkom detta vid 
Skolinspektionens inspektion av kommunens skolor. Den nuvarande uppdelning skapar en 
betydande otydlighet om vem som är huvudman för de kommunala skolorna. Denna 
otydlighet kan lösas med det föreliggande förslaget. 

V i vi l l framhålla att det finns både för- och nackdelar med en samlad Utbildningsnämnd, 
UBN, för förskola, grundskola och gymnasiet. Det mest uppenbara är att övergången mellan 
skolformerna grundskola och gymnasiet kan bli bättre. Detta är idag ett stort problem i och 
med att ca 800 elever byter program det första året på gymnasiet. 

V i vil l dock framhålla att en nämnd av denna storlek aldrig tidigare har funnits för skolans 
verksamhet i kommunen. Den skolstyrelse som fanns före kommundelsnämnderna omfattade 
bara grundskola och gymnasium, eftersom förskola då fortfarande var en verksamhet enligt 
socialtjänstlagen och därmed låg under den dåvarande socialnämnden. Det är först på senare 
tid som förskolan har fått en läroplan och inlemmats i skollagen. 

Vi menar att nämndens yttrande hade tjänat på att något problematisera frågan om den 
kommande UBN:s storlek och därmed förutsättningar för en effektiv styrning av 
verksamheten, och möjligheterna för ett demokratiskt inflytande för kommunens invånare. 

Det mest uppenbara är att en nämnd med en budget på cirka 4,3 miljarder kronor kan bli 
väldigt svår att överblicka. Även om merparten av resurserna är "bundna" för ersättning per 
barn/elev til l förskolorna och grund- och gymnasieskolorna. Lite grovt kan nämndens budget 
delas upp på ca 35 procent för förskolan, ca 46 procent för grundskolan och ca 19 procent för 
gymnasiet. 

Nämndens verksamhet kommer att omfatta ca 12 500 förskolebarn, ca 22 000 
grundskoleelever och ca 9 000 gymnasieelever. Därmed kommer det att vara många barn, 
elever och föräldrar som berörs av nämndens beslut, och som kan tänkas vilja kunna ha 
kontakt med nämndens politiker. Detta innebär ett särskilt ansvar för nämnden att kunna vara 
tillgänglig och möta detta behov av dialog, delaktighet och förankring. 



Til l detta kommer att nämnden sannolikt blir den största arbetsgivaren i kommunen med ca 
6 200 personer anställda i de pedagogiska verksamheterna. Dessa fördelar sig på ca 2 600 
inom förskolan, ca 2 900 inom grundskolan och ca 700 inom gymnasiet. Även detta kräver ett 
särskilt ansvar att hantera dessa arbetsgivarfrågor på ett bra sätt. 

Nämnas kan att det handlar om ett 100-tal förskolenheter, ett 60-tal grundskolenheter och ett 
10-tal gymnasieskolor. Vad gäller gymnasiet ska även nämndens politiker bemanna det 15-tal 
olika programråd som finns för de olika yrkesprogrammen. 

I remissförslaget står inget om utskott för UBN. Detta menar vi är helt nödvändigt av flera 
skäl. Dels behövs helt naturligt ett individ/elevutskott som hanterar enskilda elevärenden som 
t ex avstängning av elev, och frågor om särskilt stöd ti l l elev som ej delegeras ti l l tjänstemän, t 
ex pga beloppsgräns så som gäller idag. Dessutom kan inte arbetsgivarfrågor för 6 200 
personer hanteras i plenum med en nämnd på 15 ordinarie och 11 ersättare, utan ett särskilt 
arbets givarutskott kommer att bli nödvändigt. Slutligen menar vi att det är nödvändigt för 
nämnden att inrätta ett utskott vardera för de tre olika skolformerna: förskola, grundskola och 
gymnasium. 

Dessa tre utskottspresidier för skolformerna menar vi absolut ska väljas av 
kommunfullmäktige enligt de regler som finns i kommunallagen 6 kap 20 §. Se nedan. Detta 
bland annat för att tydliggöra att dessa utskottsordföranden ska kunna interpelleras i 
kommunfullmäktige. Frågan bör även resas om nämndens ordförande samtidigt skall vara 
ordförande i ett utskott för en skolform, eller ej. (Jämför t ex hur detta hanteras i dagens SBN, 
där nämndens ordförande inte samtidigt är ordförande i något av nämndens fyra geografiska 
utskott.) 

Utskott inom nämnden kan bara väljas bland nämndens ledamöter och ersättare. Vi vil l även 
peka på de möjligheter som kommunallagen ger med nämndberedningar för beredning av 
frågor, som innebär att personkretsen kan vidgas. 

I övrigt vill vi instämma i nämndens yttrande vad gäller arbetsmarknadsnämnden. 

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

För Socialdemokraterna 



Utdrag ur kommunallagen: 

6 kap Styrelsen och övriga nämnder 

Utskott och nämndberedningar 

20 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd skall ha ett eller flera utskott. 

Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott 
skall finnas. 

21 § Av 33 § framgår att en nämnds beslutanderätt får delegeras till ett utskott. Ett utskott 
kan också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. 

En nämnd får i övrigt tillsätta de nämndberedningar som behövs. 

22 § En nämnd skall välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Därvid skall 
föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt tillämpas. Lag (1992:355). 



rirfU ÄÖVH-4H-23 

14 04 24 

Särskilt yttrande 
m.a.a. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens remissvar om förslag till ny 
nämndorganisation, KSN-2013-1280 

Centerpartiet anser att Kommunstyrelsen i det fortsatta arbetet med att utforma en ny 
nämndorganisation ska presentera förslag som ger skolorna ett ökat självstyre. Genom att 
flytta beslutsnivån ti l l professionen, skolledning och lärare, samt til l elever och ge ökad 
pedagogisk och organisatorisk frihet åt skolorna, kan vi påräkna en höjning av både kvaliteten 
i undervisningen och effektiviteten i verksamheten. Ett ökat självstyre främjar medarbetarnas 
engagemang, delaktighet och inflytande. Beslutsvägarna blir kortare och byråkratin minskar. 
Ett ökat självstyre föranleder en översyn av produktionsorganisationen. 

Kenny Jonsson Anne Lennartsson 


