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Kommunfullmäktige 

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om 
yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan 
skolformerna 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Reservation 
Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Carolina Brinborn Anadol (M), Marcus Lagerquist 
(M), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
I avgörandet deltagande  
Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Gustaf 
Lantz (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Marcus Lagerqvist (M), Mohamad 
Hassan (L), Anne Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD). Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 14 september 2016  
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
 
Ärendet  
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015 att;  
 
- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta yrkesskoleprogram 
i samarbete med relevanta branscher i enlighet med motionen.  
- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjliga lokaler för samutnyttjande av 
gymnasieskolan och yrkesskolan i yrkesprogrammen.  

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
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- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till 
bättre samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa god tillgång på 
lärare.  
 
Motionen återges som bilaga 1.  
 
Beredning  
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och 
kommunledningskontoret.  
 
Nämndbehandling  
Utbildningsnämnden har den 1 juni 2016 föreslagit att motionen ska besvaras med föredragningen 
i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med kommunstyrelsens. Protokollsutdrag 
återges som bilaga 2. 
 
Arbetsmarknadsnämnden har den 16 juni 2016 föreslagit att motionen ska besvaras med 
föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med kommunstyrelsens. 
Gentemot beslutet har (L)-, (M)- och (KD)ledamöterna avgivit reservation. Protokollsutdrag 
återges som bilaga 3.  
 
Föredragning  
Motionen tar upp frågor som är mycket angelägna både för utbildningsnämnden och för 
arbetsmarknadsnämnden. I ett första steg är det angeläget att verka för att så få elever som möjligt 
lämnar gymnasieskolan utan examen. I nästa steg ska det finnas möjligheter att komplettera sin 
utbildning för att göra det möjligt att komma in på arbetsmarknaden. 
 
Gymnasieskolan  
 
Utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan ett definierat utvecklingsområde att öka 
yrkesprogrammens attraktivitet där ett utökat samarbete med branschen är ett övergripande 
perspektiv. Till exempel kommer insatser med Ung Företagsamhet att utvecklas på yrkes-
program. Fordonsprogrammet kommer att stärkas genom ett samarbete med grundskolan och 
Upplands Motor. Vidare läggs särskilt fokus på att i samarbete med aktuella arbetsgivare utveckla 
undervisningen som är förlagd på en arbetsplats.  
 
Ett starkt fokus kommer under innevarande och kommande läsår vara att utveckla det 
arbetsplatsförlagda lärandet. Från och med läsåret 2016/17 kommer alla de kommunala 
gymnasieskolorna ha introduktionsprogrammet språkintroduktion och kommer inom den 
utbildningen att erbjuda ett spår där målsättningen är att börja på ett yrkesprogram. 
 
Vuxenutbildning  
Vuxenutbildningen samverkar löpande med arbetsmarknaden på olika sätt. Ett exempel är de 
insatser som finns inom ramen för kommunens överenskommelse med arbetsförmedlingen om 
riktade satsningar för arbete till unga. En insats innebär att unga personer utan gymnasie-
utbildning får möjlighet att fullfölja en utbildning utifrån ett utbildningskontrakt. Praktik på 
arbetsplats är för många ungdomar viktiga delar i utbildningskontrakten. Vidare kan både 
gymnasieungdomar och vuxna studera på särskilda lärlingsutbildningar inom flera yrkes-program. 



Inom vuxenutbildningen innebär lärlingsutbildningen att eleven praktiserar minst 70 procent på en 
arbetsplats och att resterande utbildning genomförs på en skola.  
 
Arbetsmarknadsnämnden arbetar bland annat tillsammans med regionförbundet i ett samlat 
utvecklingsarbete beträffande behovet av lokala yrkesutbildningar för vuxna. Arbetet syftar bland 
annat till att stärka samarbetet med branscher och arbetsförmedlingen samt att se över hur utbudet 
av yrkesutbildningar kontinuerligt ska kunna harmonisera med regionalt behov på 
arbetsmarknaden. Hur utbildningar kan utformas avseende till exempel omfattningen av praktik 
och branschkoppling är en fråga som ingår i utvecklingsarbetet.  
 
Samutnyttjande av lokaler och samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
 
Som framhålls i motionen vinner Uppsala kommun på att samordna resurser och utnyttja 
befintliga utbildningslokaler på bästa sätt. Det är också ett prioriterat arbete inom både 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att söka samordnade lösningar som fungerar för de 
olika skolformernas specifika behov.  
 
Idag bedrivs yrkesutbildning för vuxna på flera av de kommunala gymnasieskolorna, bland annat 
inom restaurang- och livsmedelsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- 
och transportprogrammet. Det möjliggör för Uppsala kommun att ha fler heltids-tjänster inom 
dessa områden vilket gör det lättare att säkra kompetensförsörjningen. Att bedriva 
yrkesutbildningar både inom gymnasium och inom vuxenutbildning på samma skola är alltså 
eftersträvansvärt och det är angeläget att söka lösningar som tar hänsyn till att vuxenutbildningens 
uppdrag ställer särskilda krav på flexibilitet i tid och organisation.  
 
Slutligen kan nämnas att förutom vuxenutbildningens sedan länge etablerade form att upphandla 
utbildning på entreprenad, finns numera i skollagen även möjlighet för gymnasiet att överlämna 
vissa uppgifter på entreprenad. Utbildningsnämnden har tagit beslut om att upphandla 
inriktningen anläggningsfordon på bygg- och anläggningsprogrammet med en option för 
vuxenutbildningen att göra avrop. Detta är en intressant pilot när det gäller möjlig samverkan och 
ett delat ansvar med branschen. 
 
Sammanfattningsvis pågår det således redan idag en rad insatser både inom utbildnings-nämndens 
och inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden som möter förslagen i motionen. Som 
vuxenstuderande utan gymnasiekompetens har man redan idag möjlighet till yrkesutbildning med 
en stor andel praktik. Det pågår vidare en utveckling av samverkan med branscher både inom 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen i syfte att anordna utbildning på ett sådant sätt att inträdet 
på arbetsmarknaden underlättas. Samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning vad avser 
lokaler och personal sker idag och möjligheter till utökning av sådan samordning undersöks 
kontinuerligt.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Motion av Anna Manen och Benny Lindholm (båda FP) om yrkesskolor 
och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna 

10 000 unga går varje år ut gymnasiet utan att ta examen. Arbetslösheten bland dessa 
ungdomar är ofta mycket hög och det är en prioriterad uppgift för Uppsala kommun att genom 
individanpassade, smarta åtgärder hjälpa de som saknar en gymnasieutbildning till en plats på 
arbetsmarknaden. 

Gymnasieskolan står emellertid inför stora utmaningar för att få en budget i balans. 
Folkpartiet har i sin nationella skuggbudget härvid aviserat en satsning på yrkesutbildning för 
vuxna utan gymnasiekompetens: yrkesskolan — en form av yrkesinriktad komvux. 

Bakgrunden till förslaget är Folkpartiets och Alliansens mycket framgångsrika satsning på 
yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans koncept har varit att skräddarsy utbildningar i nära 
samarbete med arbetslivet. Resultatet är att närmare 90 procent av de som gått på 
yrkeshögskolan har fått jobb inom ett år efter examen. 

Nu är det dags att ta liknande steg inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Målgruppen 
för yrkesskolan ska vara vuxna utan gymnasiekompetens, främst nyanlända men också 
personer som hoppat av gymnasiet. Genom att utforma dessa utbildningar i nära samarbete 
med olika branscher skulle den enskilde eleven i gymnasieskolan och vuxenutbildningen få 
mer praktik på arbetsplatser än genom yrkesprogrammen på gymnasiet. 

Folkpartiet tror att Uppsala kommun skulle kunna använda sig av konceptet med yrkesskola 
eftersom det i grunden handlar om ett samarbete mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och 
arbetslivet. Dels eftersom detta skulle kunna trygga en kompetensförsörjning inom 
kommunen, yrkeslärarbristen börjar bli påtaglig. Dels eftersom det skulle leda till en mer 
effektivare lokalanvändning. Genom en satsning på yrkesskola skulle resurser som annars går 
till parallella strukturer inom gymnasieskola och vuxenutbildning istället kunna gå till 
undervisning och lärarlöner och inte lokalkostnader. 

Resultatet skulle dessutom bli bättre utbildning för de som står långt från arbetsmarknaden 
genom att de ges möjlighet till en fullgod gymnasieexamen och därmed en snabbare väg till 
egen försörjning. 

I Uppsala kommun skulle arbetet med att införa yrkesskolor kunna börja med ett fokus på 
industri- och byggsektorn samt vård- och omsorgsyrken. Arbetsmarknadsnämnden skulle 
exempelvis kunna få i uppdrag att i samverkan med bl.a. företagen i Uppsala kartlägga vilka 
yrkesskoleprogram som det finns ett behov av. Därefter får utbildningsnämnden i uppdrag att, 
efter samråd med arbetsmarknadsnämnden, ta fram en plan för samutnyttj ande av lokaler. 
Arbetsmarknadsnämnden bör i sitt arbete involvera enskilda utbildningsanordnare som redan 
bedriver framgångsrik vuxenutbildning. 



Därför yrkar vi: 

Att 	utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utarbeta 
yrkesskoleprogram i samarbete med relevanta branscher i enlighet med 
motionen. 

Att 	utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjliga lokaler för samutnyttj ande 
av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i yrkesskoleprogrammen 

Att 	utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda 
möjligheterna till ett bättre samarbete mellan gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen för att säkerställa god tillgång på lärare och lokaler 

Anna Manell 
Vice gruppledare (FP) 

Benny Linditlm 
ledamot (FP) 
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 Utdragsbestyrkande 

S.AIVIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

§ 113 

Motion av Anna Manen och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och ökad 
effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna i  å bli -k016 - 	I 

Beslut 
Utbildningsnämn  den föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015 att 

Utbildningsnä-mnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta 
yrkesskoleprogra-m i samarbete med relevanta branscher i enlighet med motionen. 
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjliga lokaler för samutnyttjande av 
gymnasieskolan och yrkesskolan i yrkesprogrammen. 
Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna 
till bättre samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa god 
tillgång på lärare. 

Det pågår redan idag en rad insatser både inom utbildningsnämndens och inom 
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde som möter förslagen i motionen. Som vuxenstuderande 
utan gymnasiekompetens har man redan idag möjlighet till yrkesutbildning med en stor andel 
praktik. Det pågår vidare en utveckling av samverkan med branscher både inom gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen i syfte att anordna utbildning på ett såda-nt sätt att inträdet på 
arbetsmarknaden underlättas. Samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning vad avser 
lokaler och personal sker idag och möjligheter till  utökning av sådan samordning undersöks 
kontinuerligt. 

Motionen återges som bilaga i ärendet 

Yrkanden 
Anna Manell (L) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Anna Manell (L) yrkande om bifall till motionen i sin helhet mot eget yrkande 
och finner bifall för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-05. 

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och ökad effektivisering 
och ökat samarbete mellan skolformerna 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2016 -06- 11 

Diarienry 	3_0 	\ekki— 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

Plats och tid: Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12, ldockan 15,00 — 18,45 

Beslutande: 	Caroline Andersson, ordf 
Elin Stening° (1‘,4P) 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e vice ordf 
Maffias Kristenson (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Agneta Boström (5) 
Madeleine Andersson (M) 
Reidar Andersson (M), to m § 108 
Gabriella Lange (M), fr o m § 109 
Lennart Köhler (MP) 
Sverker Åslund (V) 
Unn Harsem (C) 
Anna Manen (L) 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell (KD) 

Ersättare: Klas-Herman Lundgren (S) 
Awring Koyl (S) 
Reidar Andersson (M), 
Fredrik Hultman (M) 
Kajsa Ragnarsson (V) 
Clemens Lilliesköld (V) 
Oscar Matti (L) 
Anna Johansson (C) 
Felicia Sundmark (KB) 

Övriga 
deltagare: 

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Annbritt Öqvist chef systemstöd, Katarina Håkansson, 
koordinator, Birgitta Najafi ekonomichef, Malin Dal Barosen kommunikationsstrateg, Erik Ojala.  
chef gymnasieskolan, Gitt Nä sberg chef förskolan, Birgit Mikaelsson verksamhetschef konsultativt 
stöd, Omar Hijazi enhetschef antagningsenheten, Eva Simonsson chefsekonom, Berit Svantesson 
HR-chef 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Christopher Lagerqvist 

Stationsgatan 12 Uppsala 

49 

Paragrafer: 89 - 116 
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Carolitie Andersso ordförande 

CW:  	 
Solweig Wikto sson, sekreterare 

 

Christopher Lagerqvist, justerare 

  

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

Sista dag att överldaga: 	2016-07-01 

Organ: 	 Utbildningsnämnden 

Datum: 	 2016-06-01 

Anslag sätts upp: 2016-06-10 
	

Anslaget tas ner: 	2016-07-02 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.uppsala, se och utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
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