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Kommunfullmäktige 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om att 
göra om den årliga gymnasiemässan till en yrkes- och 
utbildningsmässa 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
 
Reservationer  
Anne Lennartsson (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.  
 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A. 
 
I avgörandet deltagande  
Marlene Burwick (S) Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wämsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP), 
Ilona Szatmari Waldau (V), Therez Olsson (M), Mats Gyllander (M), Mohamad Hassan (L), 
Anne Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 14 juni 2018 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäk-
tiges sammanträde 7-8 november 2016, att utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över 
möjligheterna att utveckla vår befintliga gymnasiemässa till en yrkes- och utbildningsmässa 
med syftet att minska avhoppen från gymnasieskolan. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 
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Nämndbehandling 
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträden den 19 april 2017 och föreslår 
att motionen besvaras med föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning 
sammanfaller med föredragningen nedan. Protokollsutdrag återges som bilaga 2. 
 
Föredragning 
Det är angeläget att minska avhoppen från gymnasiet. Eleverna behöver få en god bild av 
olika branscher och yrken inför sitt gymnasieval.  
 
Gymnasiemässan för både fristående och kommunala gymnasieskolor i Uppsala kommun 
anordnades första gången 2010. Mässorna 2010-2015 arrangerades av Uppsala kommun. 
Mässan 2016 arrangerades av Fyrishov AB på kommunens uppdrag. Under de första två åren 
bjöds inte några branschorganisationer in att delta, men därefter har ett hundratal inbjudningar 
skickats varje år. 
Branschorganisationernas deltagande har varierat under de år de inbjudits till mässorna, vilket 
delvis kunnat kopplas till viljan att betala för monterplats. För åren 2013 och 2015 togs 
monterhyran bort varefter några organisationer anmälde sig. År 2016 deltog endast en 
branschorganisation. En erfarenhet av mässorna är även att eleverna i åk 9 har ett mycket stort 
fokus på det skolval de står inför. Flertalet elever prioriterar att besöka skolornas montrar 
snarare än branschorganisationernas. 
 
Mot bakgrund av erfarenheterna ovan planeras ett yrkesexpo för elever i åk 8. Våren 2018 
kommer Uppsala att stå som värd för Yrkes-SM, vilket kommer att mobilisera både 
utbildningssektorn och branscherna i Uppsala. Yrkesexpo skall ses som fortsättning på detta 
evenemang med målet att uppnå ett långsiktigt samarbete kring kompetensförsörjning och 
yrkesutbildning i Uppsala.  
 
Yrkesexpo ska vara årligt återkommande och genomföras under april månad med start 2019. 
Arrangemanget anordnas i samverkan mellan flera skolhuvudmän. Branschrepresentanter 
inbjuds att medverka i planering och genomförande. Samarbete ska också ske med 
grundskolan för att säkerställa att eleverna ges möjlighet till förberedelse och efterarbete i sin 
ordinarie skola. 
 
Målgruppen är årskurs åtta under dagtid och allmänheten under ett kvällspass. Fokus för 
yrkesexpo är att eleverna skall utmanas i sina föreställningar om yrkesprogram samt ges 
möjlighet att pröva på olika yrken och möta branschföreträdare.  
 
Gymnasiemässan blir därmed en renodlad valmässa med skolmontrar samt information från 
studie- och yrkesvägledare om de olika programmen. Detta motsäger inte att det även där kan 
finnas ”pröva- på-aktiviteter” och seminarier med inriktning mot yrkesliv och yrkesprogram.  
 
Som framgår arbetar utbildningsnämnden med en utveckling av mässor som ger eleverna 
möjlighet att möta de olika skolorna och olika branscher. Något särskilt beslut med anledning 
av motionen behövs därför inte. 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga A  
 
Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om att göra om den årliga 
gymnasiemässan till en yrkes- och utbildningsmässa 
 
 
Reservation 
I Uppsala behöver vi göra alla åtgärder vi kan för att öka genomströmningen i 
gymnasieskolan, ge fler elever som går ut från gymnasiet möjlighet till ett bra arbete direkt i 
stället för arbetslöshet, och att öka försörjningen av kompetent personal för alla de branscher i 
Uppsala som skriker efter folk. Motionen är därför ett välkommet förslag att öka kopplingen 
till yrkeslivet i samband med presentationerna inför gymnasievalet. 
 
Gymnasiemässan är en viktig arena för information till eleverna. Det är då viktigt att inga 
skolor eller utställare stängs ute på grund av att deltagandet kostar för mycket, eller andra 
begränsningar. Möjligheten att få en starkare branschkoppling kan ske på ett otal sätt. Man 
skulle till exempel kunna villkora gymnasiernas deltagande med att de ska ha med två 
branschföreträdare för att illustrera vad deras utbildningar leder till för yrken. Det skulle vara 
ett av många sätt att stärka den viktiga kopplingen mellan utbildning och 
näringsliv/arbetsgivare i Uppsala. 
 
I stället för att se problem och begränsningar borde majoriteten välkomna initiativ för en 
bättre koppling mellan grundskola och arbetsliv! Vi yrkade därför bifall till motionen. 
 
 
Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 



3 u 
Uppsala, den 8 november 2016 

Motion om att göra om den årliga gymnasiemässan 
till en yrkes- och utbildningsmässa 

Vi har allt för många elever som ångrar sina val, och matchningen rätt person till rätt jobb på 
arbetsmarknaden är bland de sämsta i OECD. Skolinspektionen pekar på stora brister i 
skolornas studie- och yrkesvägledning. Uppsala kommun är inget undantag. Detta kan vi inte 
ändra på i en handvändning, men något vi skulle kunna göra för att kompensera detta en aning 
är att utveckla vår årliga gymnasiemässa från att endast presentera olika gymnasieskolor till 
att också fokusera på yrken och branscher. Mässan skulle kunna vara en plats där våra 
ungdomar får möta olika branscher och få information om vilka utbildningar som behövs för 
att nå dit, och vilka utbildningar som ger jobb direkt efter utbildningen etc. 

Branscherna skulle inte tacka nej. Vi vet att många branscher är i stort behov av kompetens. De 
skulle säkerligen också tänka sig att vara med och finansiera ett sådant här event, så att vi inte 
behöver lägga på kostnaden på våra gymnasieskolor som vi gör idag. 

Låt oss ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att utveckla vår 
befintliga gymnasiemässa till en yrkes- och utbildningsmässa med syftet att hjälpa våra 
ungdomar att välja rätt utbildningsväg från början. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att vi ska ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att utveckla vår 
befintliga gymnasiemässa till en yrkes- och utbildningsmässa med syftet att minska avhoppen 
från gymnasieskolan. 

Eilat 

Stefa 4,p° 	Änne Lennartsson (C) 

 

NÄRODLAD 
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upPlele UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

Plats och tid: Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 —  18.00 

Tjänstgörande: Caroline Hoffstedt, ordf 
Linda Eslcilsson (MP), 1:e vice ordf 
Reidar Andersson (M), t o m § 45 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e vice ordf, 
from§46 
Mattias Kristenson (S) 
Gunilla saliner (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Agneta Boström (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Gabriella Lange (M) 
Elin Stening (MP) 
Sverker Åslund (V) 
Unn Harsem (C) 
Anna Manell (L) 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell (KD) 

Ersättare: Awring Koyi (S) 
Reidar Andersson (M), fr o m § 46 
Fredrik Hultman (M) 
Sanna Sundvall (MY) 
Kajsa Ragnarsson (V) 
Clemens Lilliesköld (V) 
Anna Johansson (C) 

Övriga 
deltagare: 

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Katarina Håkansson koordinator, Atutbritt Öqvist, Birgitta Najafi ekonomichef 
Staffan Ceder kommunikationsstrateg, Erik Oj ala chef gymnasieskolan, Ingela Hamlin chef grundskolan, Gitt Näsberg 
chef förskolan, Giggi Thomson chef individstöd, Jesper Djupström lokalchef, Annica Sundel chef 
nämndadministration, Anja Korpi-Kardell strateg, Magdalena Olander strateg, Lars Niska nämndsekreterare. 

Justerare: 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Markus Lagerquist (M) 

Utbildningsförvaltningen, 2017-04-26 

Paragrafer: 42 -  75 

Carol me Hoffste 
C_ 

t (S), ordf  Marrus Lagerquist M), justerare 

Solweig Wikto sSon, sekreterare 

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

Sista dag för överklagande: 

Datum för anslags nedtagande: 

Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 

\ 

Solweig Wikt ,r—siöri,--sekreterare 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Utbildningsnämnden 
2017-04-19 
2017-04-27 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

2017-05-18 

2017-05-19 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upelete UTB ILDNIN G S N ÄMND EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

§ 52 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om att göra om den årliga 
gymnasiemässan till en yrkes- och utbildningsmässa, UBN-2017-01252 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 7-8 november 2016, att utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna 
att utveckla vår befintliga gymnasiemässa till en yrkes- och utbildningsmässa med syftet att minska 
avhoppen från gyrrmasieskolan. 

Yrkanden 
Unn Harsem (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Unn Harsems (C) bifall till motionen och fmner att 
nämnden finner bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

44 
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