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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

Plats och tid: Navet, Kungsgatan 85, klockan 15:00 - 17:55 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP) fr o m § 154 
Torbjörn Aronson (KD), ordförande 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Gabriella Lange (M) fr o m § 148 
Kenny Jonsson (C) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Clemens Lilliesköld (V) 

Ersättare: Anne Lennartsson (C) fr o m § 154 

Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) 
ersättare: R i k a r d S p a r b y (M) 

Josefin Mannberg (S) 
Mohammed Tahir (MP) 
Anne Lennartsson (C) t.o.m 
§ 153 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Marcus Bystedt, controller, strateger: Jan Sund, Björn Bylund, 
deltagare: Märit Gunneriusson Karlström, Tobias Sinisalo Aström, Eva Hellstrand, Eva Egnell, Toumo 

Niemelä, Andreas Christoffersson 

Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 145 - 159 
Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarkand, 29 augusti/2014, klockan 10.00 

Underskrifter: ...AkJ.kl.f.. 
Torbjörn Ärqpaön (KD), ordför; 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
2014-08-28 

Datum för 
anslags uppsättande: 2014-09-01 

Sista dag för överklagande: 2014-09-22 
Datum för anslags nedtagande: 2014-09-23 

Förvaringsplats 

för protokollet: Kontoret förbarn, ungdomx>öb4rbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

§145 

Val av justerare och justeringsperson 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 
29 augusti 2014, klockan 10.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

§146 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Av ledamöterna aktualiserade frågor 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

§147 

Prognosuppräkning 
UAN-2014-0365 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på kommunstyrelsens uppdrag ti l l nämnder med underskott att till kommunstyrelsen 
redovisa förslag på åtgärder som säkerställer ekonomi i balans, avge upprättat förslag till 
yttrande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att redovisa förslag 
på åtgärder som säkerställer ekonomi i balans med anledning av att nämnden i april redovisade en 
negativ prognos på 5 900 tkr. I nämndens svar t i l l kommunstyrelsen lämnar nämnden en positiv 
prognos på 3 500 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§148 

Ekonomi 2014 
UAN-2014-0137 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per jul i 2014. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och 
med jul i 2014 med 5 865 tkr, vilket är 12 121 tkr över budget. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

§149 

Internationella resor 2015 
UAN-2014-0306 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avsätta två miljoner kronor i för internationella resor inom gymnasieskolan för 2015, 

att sista ansökningsdag för medel för internationella resor ska vara 15 oktober 2014. 

Sammanfattning 
Nämnden avsatte två miljoner kronor i budgeten för 2014 för att stödja gymnasieskolorna i deras 
internationella arbete. För att möjliggöra en rättvis fördelning av medlen togs riktlinjer fram. 
Nämnden fastställde dessutom kriterier för urval vilka infogades i ansökningsblanketten. För att 
möjliggöra för gymnasieskolorna att fortsätta utveckla det internationella arbetet föreslås nämnden 
att avsätta två miljoner kronor för 2015 för internationella resor samt att fastställa 15 oktober 2014 
som sista ansökningsdag för resor avseende 2015. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

Uppsala 
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§150 

Lokal för annan pedagogisk omsorg 
UAN-2014-0353 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna hyresavtalet med kommunstyrelsen avseende Pelle Svanslöshuset på Dag 
Hammarsköldsväg 9 för perioden 1 oktober 2014 til l och med 30 september 2017, samt 

att godkänna hyran för Dag Hammarsköldsväg 9 på 210 000 kr/år för övervåningen och att 
cafédelen på bottenplanet samutnyttjas med bam- och ungdomsnämnden. 

Sammanfattning 
Pelle Svanslöshuset har två plan och en totalyta på 357 m2. Två verksamheter kommer att 
samarbeta och samverka i huset, Pelle Svanslös öppna förskola och Navet/Jobbcenter. 

Den totala hyreskostnaden på 620 000 kr/år kommer att delas mellan barn- och ungdomsnämnden 
(410 000 kr/år) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (210 000 kr/år). Detta innebär inte att 
den totala lokalkostnaden för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer att öka eftersom 
Navet/Jobbcenter kommer att minska motsvarande lokalkostnader på annat håll. 

Navet/Jobbcenter kommer att bedriva arbetsmarknadsinriktad verksamhet i delar av lokalerna och 
även ansvara för skötsel av utomhusmiljön, utom vintertid, utan extra kostnad för barn- och 
ungdomsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

§151 

Remissinbjudan - Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun 
UAN-2014-0341 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på remiss Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun ti l l kulturnämnden avge upprättat 
förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kulturnämnden inbjudits ti l l samråd över 
Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun. 

Programmet ska ge en översiktlig kunskap om kulturmiljö värden i stadsdelar, tätorter och på 
landsbygden. Nämnden anser att kulturmiljöprogrammet är ambitiöst och informativt. 
Kulturmiljöprogrammet kan särskilt användas inom gymnasieprogram med estetisk inritning samt 
bygg- och anläggningsprogrammet. Programmet kan användas vid studier av byggnadsstilar, 
arkitektur, form och design liksom kunskap om hembygden samt förståelse för vikten av att bevara 
äldre och vissa tidstypiska miljöer och byggnader. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

§152 

Medborgarpanel 2014 
UAN-2014-0112 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att informera rektorer för kommunala och fristående skolor om rapportens 
innehåll, 

att uppdra ti l l kontoret att diskutera med rektorerna vad som kan göras för att få fler föräldrar att 
delta vid utvecklingssamtal och vad som kan göras för att föräldrar ska kunna få bättre 
information om sina barns skolgång, 

att klargöra vikten av att elever över 18 år ges möjlighet att ge sitt samtycke til l att föräldrarna 
får information om elevens skolgång 

Sammanfattning 
Våren 2014 inrättades en medborgarpanel med föräldrar ti l l ungdomar i gymnasieskolan. 

De första frågorna ti l l panelen ställdes i maj och handlade om skolans information ti l l föräldrar om 
ungdomarnas skolgång. Knappt hälften av föräldrarna är nöjda med den information de får från 
skolan. Resterande anser att skolan informerar för lite. Det är ovanligt att föräldrar anser att skolan 
informerar om särskilda uppgifter, som läxor och prov. Tre av fyra litar på att skolan hör av sig om 
eleven är borta, men enbart hälften litar på att skolan hör av sig om eleven är iblandad i kränkande 
behandling. 

Yrkanden 
Mohammed Tahir (MP) yrkar med stöd av Clemens Lilliesköld (V) att första att-satsen ska 
ändras t i l l : "att diskutera med rektorerna vad som kan göras för att få fler föräldrar att delta vid 
utvecklingssamtal och vad som kan göras för att föräldrar ska kunna få bättre information om sina 
barns skolgång." 

Clemens Lilliesköld (V) yrkar med stöd av Mohammed Tahir (MP) tillägg med en att-sats: "att 
klargöra vikten av att elever över 18 år ges möjlighet att ge sitt samtycke t i l l att föräldrarna får 
information om elevens skolgång". 

Torbjörn Aronson (KD) yrkar bifall t i l l Mohammed Tahirs (MP) och Clemens Lillieskölds (V) 
yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Mohammed Tahirs (MP) yrkande och finner bifall. 

Ordföranden ställer proposition på Clemens Lillieskölds (V) yrkande och finner bifall. 
Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
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Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

§153 

Verksamhetsplan 2015 
UAN-2014-0334 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan 2015 enligt föreliggande förslag, 

att överlämna verksamhetsplan 2015 ti l l kommunstyrelsen. 
Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Klas-Herman Lundgren (S), Josefin Mannberg (S), Mohammed Tahir (MP) 
och Clemens Lillesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2014 ett beslut om en ny nämndindelning. Det innebär att 
nämndens ansvarsområden kommer att föras över t i l l nya nämnder från och med januari 2015. 
Denna verksamhetsplan delar därför upp nämndens ansvarsområden på ett sätt som underlättar 
överföringen av varje ansvarsområde till en ny nämnd. 

Verksamhetsplanen ska visa vilka nödvändiga beslut nämnden behöver fatta för att säkerställa att 
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE) 2015-
2018 förverkligas. De nuvarande nämndernas verksamhetsplaner ska därigenom underlätta starten 
för de nya nämnderna. De nya nämnderna utgår från nuvarande nämnders verksamhetsplaner och 
fattar beslut om sina egna verksamhetsplaner för 2015-2018 i början av nästa år. 

Kontoret föreslår med stöd av nämnden tillägg i verksamhetsplanen under Vård och omsorg -
ekonomiskt bistånd (IVE 4.3) i andra stycket på sidan 15 " I tilldelat kommunbidrag ingår en 
höjning av löner för socialsekreterare med myndighetsutövande uppdrag enligt tidigare beslut av 
kommunstyrelsens arbetsutskott om lönepolitisk agenda 2014-2016." 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) följande: 

Gymnasieskola (IVE 4.2) 
sidan 11 
Mål och inriktning I V E , Nämndens styrning 

a) Stryka texten "för tillväxtfrågor" i meningen "Inrätta ungdomsråd för tillväxtfrågor med 
elevrepresentanter från grund- och gymnasieskolor." 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

Vuxenutbildning (IVE 4.2) 
Sidan 14 
Mål och inriktning I V E 
Vuxenutbildningen ska erbjuda.... 

Nämndens styrning 
b) Stryka sista meningen i texten "Starkare fokus på utbildningar som leder ti l l vidare 
utbildning eller arbete när nya utbildingar upphandlas. Avveckling av utbildningar med osäker 
arbetsmarknad." 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Vård och omsorg - ekonomiskt bistånd (IVE 4.3) 
Sidan 17 
Mål och inriktning I V E 
Förvaltningskostnaderna för ekonomiskt bistånd 

Nämndens styrning 
c) Stryka texten "Besparingskrav på verksamheten" 

Vård och omsorg - bostadsocial verksamhet (IVE 4.3) 
Sidan 21 
Mål och inriktning I V E 
Ekonomi i balans 

Nämndens styrning 
d) Stryka meningen "Genomföra åtgärder för att minska kostnader och sänka ambitionsnivån 

inom det bostadssociala området." 

Arbetsmarknadsinsatser (IVE 4.4) 
Sidan 24 
Mål och inriktning I V E 
Tydliggöra arbetslinjen.... 

Nämndens styrning 
e) Stryka "..för att ge individen förutsättningar att göra välgrundade val" i sista meningen i 

stycket "Ge personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet insatser via 
Navet. Publicera resultat av genomförda arbetsmarknadsinsatser för att ge individen 
fömtsättningar att göra välgrundade val." 

Kenny Jonsson (C) yrkar ändring enligt f) under 
Gymnasieskola (IVE 4.2) 
sidan 11 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
(frQ 
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Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

Mål och inriktning I V E , Nämndens styrning 
f) "Inrätta ungdomsråd för hållbar utveckling och tillväxtfrågor med elevrepresentanter från 
grund- och gymnasieskolor." 

Torbjörn Aronson (KD) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande enligt b) och yrkar vidare 
ändring enligt g) under 
Vuxenutbildning (IVE 4.2) 
Sidan 14 
Mål och inriktning I V E 
Vuxenutbildningen ska erbjuda.... 

Nämndens styrning 
g) Ersätta meningen "Avveckling av utbildningar med osäker arbetsmarknad." med meningen 
"Vuxenutbildningen ska möta arbetslivets behov kort och långsiktigt." 

Torbjörn Aronson (KD) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande enligt c) och bifall till 
liggande förslag. 

Torbjörn Aronson (KD) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande enligt d) och yrkar vidare 
ändring enligt h) under 
Vård och omsorg - bostadsocial verksamhet (IVE 4.3) 
Sidan 21 
Mål och inriktning I V E 
Ekonomi i balans 

Nämndens styrning 
h) Stryka "och sänka ambitionsnivån inom det bostadssociala området." Meningen lyder 
därefter "Genomföra åtgärder för att minska kostnader." 

Torbjörn Aronson (KD) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande enligt e) och bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande enligt a) mot Kenny Jonssons (C) yrkande enligt 
f) och finner bifall t i l l Kenny Jonssons (C) yrkande. 

Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande enligt b) mot eget yrkande enligt g) och finner 
bifall t i l l eget yrkande. 

Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande enligt c) mot eget yrkande om avslag och finner 
bifall t i l l eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande enligt d) mot eget yrkande enligt h) och finner 
bifall t i l l eget yrkande. 

Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande enligt e) mot eget yrkande om avslag och finner 
bifall t i l l eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2014. 

Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

§ 154 

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa 
nyanlända och ensamkommande barn 
UAN-2013-0479 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna ti l l kommunfullmäktige att besluta om kommunens överenskommelse med 
Länsstyrelsen i Uppsala län om mottagande från och med 2014 av vissa nyanlända flyktingar 
och ensamkommande barn utan vårdnadshavare 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbestmarknadsnämnden fattade den 29 januari 2014 § 4 beslut om 
överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län om mottagande av nyanlända flyktingar och 
ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Beslutet innebar att kommunen ska planera för 
mottagande av 500 personer, varav 50 personer tas emot på anvisningsplatser. Nämnden har under 
en följd av år fattat beslut om överenskommelse om mottagande av flyktingar. 

Beslutet avseende 2014 års mottagande har överklagats med hänvisning ti l l 3 kap. 9 § 
kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. Förvaltningsrätten har den 26 juni 2014 beslutat att 
upphäva nämndens beslut och anför att överenskommelse om mottagande av flyktingar i en 
kommun i allmänhet får anses vara av principiell beskaffenhet och större vikt för kommunen och 
har ett tydligt politiskt inslag. Beslut av detta slag ska därför enligt 3 kap. 9 § kommunallagen fattas 
av kommunfullmäktige. Nämnden har inte överklagat förvaltningsrättens dom. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§155 

Anmälningsärenden 
UAN-2014-0023 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

§156 

Inbjudningar 
UAN-2014-0024 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Jan-Åke Carlsson (S) att delta i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) konferens En 
välfungerande och inkluderande arbetsmarknad den 17 oktober i Stockholm, 

att utse Kenny Jonsson (C) att delta i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) konferens En 
välfungerande och inkluderande arbetsmarknad den 23 oktober i Stockholm, 

att utse Torbjörn Aronson (KD) och Ulrik Wärnsberg (S) att delta i Länsstyrelsen i Uppsala läns 
konferens Etablering av nyanlända på landsbygden den 30 september på Uppsala Konsert och 
Kongress. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsförmedlingen til l 
konferensen en välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 17 eller 23 oktober klockan 10.00-
16.00 i Stockholm samt inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län til l konferensen Etablering av 
nyanlända på landsbygden den 30 september klockan 09.30-16.00 på Uppsala Konsert och 
Kongress. 

§157 

Rapporter 
UAN-2014-0025 

Vid Folkhälsorådets senaste möte presenterades kommunens mottagning av nyanlända. 
Representanter från bland annat polisen, TRIS och skolsköterskor deltog. Torbjörn Aronson (KD) 
berättar att representanter från TRIS önskar en liknande satsning för flickor som nämnden i år haft 
med att erbjuda pojkar i åk 9 sommarjobb för att förebygga problem. En satsning på flickor skulle 
enligt TRIS kunna förebygga att flickor flygs ti l l hemländer och gifts bort. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



17(19) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§158 

Av ledamöter aktualiserade frågor 

Mohamad Hassan (FP), Torbjörn Aronson (KD), Hannes Beckman (M) och Kenny Jonsson (C) 
aktualiserar fråga om att ge kontoret i uppdrag att i kommande budget för vuxenutbildning 
prioritera att antalet platser på vård och omsorg dubbleras för att möta de stora rekryteringsbehoven 
inom vård och omsorg i Uppsala. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

§159 

Idrottsundervisning på entreprenad 
UAN-2013-0265 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att genomföra en upphandling av 
idrottsundervisning på entreprenad inom följande ämnen och kurser inför läsåret 2015/16: 
Specialidrott 
- idrottsspecialisering 1-3, 
- tränings- och tävlingslära 1-3, och 
- idrottsledarskap 
Idrott och hälsa 
- idrott och hälsa specialisering 1-2 
Träningslära 
- träningslära 1-2 
Pedagogik 
- pedagogiskt ledarskap 

att delegera ti l l upphandlingsutskottet att besluta om kvalitetskriterier, pris, fastställande av 
förfrågningsunderlag samt besluta om antagande av leverantör. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Klas-Herman Lundgren (S), Josefin Mannberg (S), Mohammed Tahir (MP) 
och Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har hos regeringen ansökt om och beviljats dispens att bedriva viss undervisning i 
idrottsämnen med Upplands idrottsförbund som utförare. 

Kontorets bedömning är att genomförandet kräver en upphandling enligt Lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Utvärdering av nuvarande verksamhet är positiv, varför kontoret föreslår att en 
ny upphandling avseende läsåret 2015/16 och framåt genomförs och avslutas under hösten 2014. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Mohammed Tahir (MP) och Clemens Lilliesköld (V) att i 
enlighet med regeringens beslut om dispens att medge Uppsala kommun med bibehållet 
huvudmannaskap får överlämna uppgiften att bedriva viss undervisning til l Upplands 
idrottsförbund, uppdra till kontoret att sluta avtal om partnerskapsöverenskommeise med Upplands 
idrottsförbund avseende följande ämnen och kurser inför läsåret 2015/16.. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-08-28 

Torbjörn Aronson (KD) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande och bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande mot eget yrkande och finner bifall till eget 
yrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar för Torbjörn Aronsons (KD) yrkande röstar ja. Den som röstar för Ulrik 
Wärnsbergs (S) yrkande röstar nej. 

Mohamad Hassan (FP), Gabriella Lange (M), Rikard Sparby (M), Kenny Jonsson (C) och Torbjörn 
Aronson (KD) röstar ja. Ulrik Wärnsberg (S), Klas-Herman Lundgren (S), Josefin Mannberg (S), 
Mohammed Tahir (MP) och Clemens Lilliesköld (V) röstar nej. 

Med 5 röster mot 5 röster och ordförandens utslagsröst beslutar nämnden enligt Torbjörn Aronsons 
(KD) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2014. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Reservation 

UAN 2014-08-28 

Ärende 5.3: Verksamhetsplan 2015 

Nämndens beslut om Verksamhetsplan för 2015 som den borgerliga majoriteten fastställt vill 
vi reservera oss mot enligt nedan, t i l l förmån för de yrkanden vi ställde. 

Gymnasieskola I V E 4.2 

Ny alternativ text: 
Inrätta ungdomsråd för hållbar utveckling med elevrepresentanter från grund- och 
gymnasieskolor. 

Vi menar att enbart fokus på tillväxtfrågor är för snävt perspektiv och inte hållbart för 
framtiden. 

Vuxenutbildning I V E 4.2 

Ny alternativ text: 
Starkare fokus på utbildningar som leder till vidare utbildning eller arbete när nya 
utbildningar upphandlas. 

Vi menar att den ursprungliga texten om att avveckla utbildningar med osäker arbetsmarknad 
ska strykas. Det innebär annars att man drastiskt förminskar vuxenutbildningens uppdrag. Det 
ska även finnas möjlighet för vuxna att av eget intresse läsa det man vil l , även om 
arbetsmarknaden är osäker. 

Vård och omsorg - ekonomiskt bistånd I V E 4.3 

Vi anser att texten om effektiviseringskrav på verksamheten kan strykas. En ny budget för 
2015 kommer att behandlas av kommunfullmäktige under hösten. 

1 



Vård och omsorg - bostadssocial verksamhet I V E 4.3 

Vi anser att texten om att genomföra åtgärder för att minska kostnader och sänka 
ambitionsnivån inom det bostadssociala området ska strykas. Att inte vidta åtgärder inom det 
bostadssociala området leder bara til l ökade kostnader inom andra områden, framför allt 
ekonomiskt bistånd. 

Arbetsmarknadsinsatser I V E 4.4 

Ny alternativ text: 
Ge personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet insatser via Navet. 
Publicera resultat av genomförda arbetsmarknadsinsatser. 

Den ursprungliga texten som antyder att arbetslösheten som problem ska individualiseras 
menar vi står för ett felaktigt synsätt. Gemensamma samhällsproblem kräver gemensamma 
lösningar, t i l l exempel med en fungerande arbetsmarknadspolitik. I stället för den politik som 
alliansen nu bedrivit i åtta år som enbart syftar ti l l att skuldbelägga den enskilde individen för 
den egna arbetslösheten. 

Mot bakgmnd av ovanstående vill vi reservera oss ti l l förmån för våra yrkanden. 

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet 

Mohammed Tahir (mp) Clemens Lilliesköld (v) 
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Reservation 

UAN 2014-08-28 

Ärende 4.2: Idrottsundervisning på entreprenad 

V i vill reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att genomföra en upphandling 
av idrottsundervisningen på Celsiusskolan. 

Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med godkända nationella 
idrottsutbildningar för elitsatsande ungdomar i ett 20-tal olika idrotter. Det framgångsrika 
koncept som denna satsning bygger på är det täta samarbetet med Upplands idrottsförbund. 
Därmed har Celsiusskolan en annan modell än den som Riksidrottsförbundet förespråkar, 
Riksidrottsgymnasium, RIG. 

Ceisiusskoians och Upplands idrottsförbunds mycket framgångsrika modell har ifrågasatts av 
RF som ansvarar för vilka som får vara RIG-gymnasier. Det har inneburit att Uppsala 
kommun för att kunna fortsätta bedriva idrottsundervisningen vid Celsiusskolan tillsammans 
med Upplands idrottsförbund, har tvingats ansöka om dispens hos regeringen. Nu efter drygt 
ett års tid har till slut regeringen 2014-07-03 beslutat att ge Uppsala kommun dispens. 
Dispensen innebär att kommunen med bibehållet huvudmannaskap får överlämna uppgiften 
att bedriva viss undervisning i idrott t i l l Upplands idrottsförbund. Dispensen gäller därmed 
specifikt för samarbetet mellan Uppsala kommun och Upplands idrottsförbund. 

Den borgerliga majoritetens beslut att upphandla denna idrottsundervisning innebär att de 
riskerar att äventyra samarbetet med Upplands idrottsförbund som har skapat den 
framgångsrika idrottsutbildningen. Dessutom går det emot regeringens dispens. 

Vi menar att det är mycket allvarligt att den borgerliga majoriteten på detta sätt är beredda att 
riskera grunden för Sveriges största idrottsgymnasium. För dem framstår en upphandling i 
konkurrens på marknaden viktigare än att vårda och utveckla det unika samarbete med 
idrottsföreningarna som har skapat denna framgångsrika modell. 

Vår uppfattning är i stället att kommunen ska använda den modell för samverkan med ideella 
föreningar som har tagits fram tillsammans med den ideella sektorn. V i föreslog därför att 
kommunen i stället skulle sluta ett avtal om partnerskapsöverenskommeise med Upplands 
idrottsförbund. 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi reservera oss mot nämndens beslut. 

För Miljöpartiet 

Mohammed Tahir (MP) 

För Vänsterpartiet 

Clemens Lilliesköld (V) 
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