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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 153

Införande av pedagogiskt pris i
vuxenutbildningen

KSN-2020-01253

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attgodkänna införandet av ett pedagogiskt pris i vuxenutbildningen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2019 §355 att uppdra till
arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i
vuxenutbildningen för beslut i kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsnämnden har
inkommit med ett förslag till pris.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2020
Bilaga 1, förslag till upplägg för pedagogiskt pris inom vuxenutbildningen
daterat 6 mars 2020
Bilaga 2, protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2020 § 33
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Införande av pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna införandet av ett pedagogiskt pris i vuxenutbildningen. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2019 §355 att uppdra till 
arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i 

vuxenutbildningen för beslut i kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med ett förslag till pris. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Barn-, jämställdhets och näringslivsperspektiven har beaktats i beredningen av 

ärendet. 
 
Arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 25 mars 2020 

och beslutade att föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget till upplägg för 
pedagogiskt pris i vuxenutbildningen. Protokollsutdrag återges som bilaga 2 i ärendet. 

Föredragning 

Uppsala kommun har under flera år delat ut ett pedagogiskt pris till pedagoger inom 
de olika skolformerna inom utbildningsnämnden. Genom bifall till en motion i 
fullmäktige gavs arbetsmarknadsnämnden uppdraget att ta fram ett motsvarande pris 

inom kommunens vuxenutbildning.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-03-30 KSN-2020-01253 

  
Handläggare:  

Tomas Anderson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Enligt fullmäktiges Riktlinje för premiering och priser i Uppsala kommun sker 
inrättande av priser av kommunstyrelsen efter beredning i respektive nämnd. 

I det förslag som inkommit till kommunstyrelsen enligt bilaga 1 till föreliggande 
ärende ska priset bland annat att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete 
som lärare gör och inspirera till pedagogisk utveckling i vuxenutbildningen. Priset är 

kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller studieresa i syfte 

att stimulera till pedagogisk utveckling. 

Priset föreslås delas ut årligen till en pedagog eller ett arbetslag. Nomineringen till 
priset är öppen för alla. En jury av tjänstemän från arbetsmarknadsförvaltningen, 
förtroendevalda i nämnden samt en extern part ska avgöra vem som får priset. 

Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor för ett arbets- eller 

ämneslag.  

Arbetsmarknadsnämndens förslag uppfyller grundprinciperna i Uppsala kommuns 
riktlinje för premiering och priser och möter det uppdrag som gavs nämnden av 
fullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås godkänna inrättandet av priset. 

Ekonomiska konsekvenser 

Priset ryms inom beslutad ekonomisk ram för arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2020 

• Bilaga 1, förslag till upplägg för pedagogiskt pris inom vuxenutbildningen 
daterat 6 mars 2020 

• Bilaga 2, protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2020 § 33 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Förslag till upplägg för pedagogiskt pris inom 
vuxenutbildningen  

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget till upplägg för pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 att uppdra till arbetsmarknads-
nämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i vuxenutbildningen för beslut i 
kommunstyrelsen. Ett förslag till upplägg för genomförande presenteras av 
förvaltningen.  
  

Ärendet 
I en motion från Torbjörn Björlund och Therese Rhann (båda V) vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 presenterades ett förslag till kommunfullmäktige att 
besluta att införa ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare inom 
vuxenutbildningen. I beredningen av svaret på motionen framfördes att det är naturligt 
att även pedagogisk personal inom vuxenutbildningen ska kunna omfattas av denna 
form av kvalitetsutmärkelse.  

Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 att uppdra till arbetsmarknads-
nämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris för beslut i kommunstyrelsen. 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår följande upplägg för priset. 

Arbetsmarknadsförvaltningen Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden 2020-03-06 AMN-2020-00084 
  
Handläggare:  
Ulrika Grönqvist, Eva Hellstrand 

 
 
 

mailto:arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Bakgrund 

Detta förslag baseras på en vilja att lyfta fram pedagogiska insatser inom vuxenutbild-
ningen. Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun har under ett flertal år delat ut 
pedagogiska priser.  

Syfte 

• att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör 

• att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling 

• att lyfta och sprida goda exempel/förebilder. 

Kriterier/ Grund för bedömning 

Priset tillfaller en pedagog och/eller ett arbetslag som uppvisat särskild förmåga utöver 
det vanliga att skapa förutsättningar för lärande och/eller bidragit till skolutveckling. 

Kategorier och prissumma 

Ett eller flera priser delas ut till ett maximalt sammanlagt belopp om 50 000 kronor. 
Priset kan delas ut till en pedagog och/eller ett arbetslag inom vuxenutbildningen i 
Uppsala kommun. Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor 
för ett arbets- eller ämneslag. 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.  

Priset är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller 
studieresa i syfte att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling. 

Nominering 

Elever, kolleger, rektorer, chefer och Uppsalabor – alla kan nominera en pedagog eller 
ett arbetslag till pedagogpriset. Nomineringen sker 1 augusti – 30 september. 
Prisutdelningen genomförs första gången under 2020 och tanken är sedan att priset 
ska vara årligen återkommande. I nomineringen ska det beskrivas på vilket sätt 
pedagogen eller arbetslaget arbetat för att skapa förutsättningar för elevers lärande 
och hur de bidragit till skolutveckling. För nomineringen skapas ett digitalt formulär. 

Jury 

Vuxenutbildningschef, utvecklingsledare och ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande. 

Beredning 

Ärendet har beretts av arbetsmarknadsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppdraget genomförs inom beslutad ram för arbetsmarknadsnämnden. 

Konsekvenser för barn/elever 

Det bör ge positiva effekter för elevers måluppfyllelse när goda pedagogers arbete 
uppmärksammas. 
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Konsekvenser för näringslivet 

Inte aktuellt i detta ärende 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 

 

 

 

 Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

  Lena Winterbom 
  Direktör 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-23 

Arbetsmarknadsnämndens 
protokoll måndagen den 23 mars 2020 

Plats och tid 

Stationsgatan 12, klockan 15:30-18:25 

Paragrafer 

23-41 

Justeringsdag 

Den 30 mars 2020 

Underskrifter 

Mohamad Hassan (L), ordförande 

Robin Kronvall (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsnamndenPuppsala.se   
www.uppsala.se   
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-23 

Närvarande 

Beslutande 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice ordförande 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin-Röjestål (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Roger Thelander (SD) 
Eva Moberg (KD) 
Torbjörn Björlund (V) 
Tobias Hägglund (M) 
Kjell Engström (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Pia Holmqvist (S) 
Anita Ericsson (L) 
Mattias Johansson (C) 
Asa Samuelsson (KD) 
Therese Rhann (V) 

Ej tjänstgörande ledamöter och ersättare som deltog på distans 

Josefine Andersson (M) 
Charles Pylad (MP) 
Annette Stavenow Eriksson (C) 

Övriga närvarande 

Lena Winterbom, direktör 
Tuomo Niemelä, stabschef 
Ulrika Grönqvist, avdelningschef 
Ida Bylund Lindman, avdelningschef 
Henrik Jansson, avdelningschef 
Peder Jacobsson, enhetschef 
Andrea Neren berg, SACO 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-23 

 

§33 

Förslag till upplägg för pedagogiskt pris inom 
vuxenutbildningen 

AM N-2020-00084 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att en extern part ska ingå i jurygruppen samt 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget till upplägg för pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen. 

Yrkanden 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av tjänstgörande ledamöter, att en att-sats ska 
läggas till enligt: att en extern part ska ingå i jurygruppen. 

Sammanfattning 

1 en motion från Torbjörn Björlund och Therese Rhann (båda V) vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 presenterades ett förslag till kommunfullmäktige 
att besluta att införa ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare inom 
vuxenutbildningen. !beredningen av svaret på motionen framfördes att det är 
naturligt att även pedagogisk personal inom vuxenutbildningen ska kunna 
omfattas av denna form av kvalitetsutmärkelse. 

Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 att uppdra till arbetsmarknads-
nämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris för beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 

Justerandes signatur 
i 

Utdragsbestyrkande 

2.  t: 


	Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2020-04-28
	§ 153
	Införande av pedagogiskt pris i vuxenutbildningen
	Beslut
	Beslutsgång
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Införande av pedagogiskt pris i vuxenutbildningen
	Införande av pedagogiskt pris i vuxenutbildningen
	amn-forslag-upplagg-pedagogiskt-pris-vuxenutbildningen
	Förslag till upplägg för pedagogiskt pris inom vuxenutbildningen
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Beredning
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



	Beslut AMN 23 mars § 33 Pedagogist pris vux
	Page 1
	Page 2
	Page 3



