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Lotta von Wowem, se eterare 



Justerandes sign 

upFleifi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 85 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ismail Kamil (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 9 oktober 
2017 klockan 08.30 på arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 86 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, Ml", V 

Utdragsbestyrkande 



upPnl.fi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

3(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 87 

Uppföljning ekonomiskt bistånd 
AMN-2017-0002 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat de första åtta månaderna 2017 jämfört med 
samma månader 2016. Främst är det kostnaderna för försörjningsstöd flykting som har ökat på grund 
av ett ökat antal nyanlända till kommunen. 

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd (ej flykting) är ungefär lika 2017 som 2016 dock så är det 
fler utbetalningsmånader 2017. Från maj har det skett en ökning av antalet nya hushåll som påverkar 
de totala kostnaderna. 

Genomsnittskostnaden per månad och hushåll för utbetalt försörjningsstöd (ej flykting) har ökat under 
de åtta första månaderna 2017 jämfört med 2016. 

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd flykting är drygt 600 fler under de åtta första månaderna 
2017 än samma period 2016. 

Antalet hushåll med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd fortsatte öka under 2017. 
Det är främst hushåll med nyanlända som långvarigt ekonomiskt bistånd ökar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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4(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 88 

Delårsbokslut per augusti 2017 
AMEN-2017-0261 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2017, samt 

att överlämna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2017 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Kenny Jonsson (C), Ismail Kamil (L), Torbjörn Aronson (KD) och Tobias Hägglund (L) reserverar i 
sig i särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per augusti 2017 på 12,4 mnkr, vilket 
är 11,2 mnkr bättre än budget. Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk 
verksamhet 0,4 mnkr, Konsumentfrågor 0,8 mnkr, Föreningsbidrag -0,2 mnkr, Vuxenutbildning 10,3 
mnkr, Ekonomiskt bistånd -2,6 mnkr, Flyktingmottagning — 2,2 mnkr samt Arbetsmarknadsinsatser 
6,4 mnkr. 

Prognosen för året visar på ett plus minus noll resultat i enlighet med budget. Osäkerheten i prognosen 
är -2 =kr till +5 mnkr. Resultatet för 2016 var 21,3 mnkr. Prognosen är baserad på de förutsättningar 
som gäller per augusti 2017, dock så är flertalet av nämndens verksamhetsområden känsliga för 
omvärldsförändringar vilket bör tas i beaktning vid bedömningen av säkerheten i prognostiserat 
årsresultat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

9 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 89 

Mål och budget 2018-2020 
AlVIN-2017-0258 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta förslaget till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020, avseende nämndens 
ansvarsområde, med förvaltningens förslag till justeringar. 

Sammanfattning 
AMN har tagit ställning till förslaget till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 enligt 
planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen. 

Totalt sett får nämnden en uppräkning motsvarande 9,01 procent, vilket får anses som en relativt stor 
uppräkning. Den största uppräkningen ligger inom verksamhetsområdena vuxenutbildningen och 
flyktingmottagandet. Trots uppräkningen inom flyktingmottagandet råder osäkerhet om 
kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd flykting och när dessutom schablonfördelningen ses över 
mellan nämnderna kan det leda till att tilldelade medel är otillräckligt. 

Nämnden föreslår att tre uppdrag skrivs om samt att arbetsmarknadsnämnden inkluderas i två uppdrag 
och exkluderas från ett uppdrag. Med dessa justeringar antar nämnden förslaget till Mål och budget 
2018 med plan för 2019-2020. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2017. 

Ismail Kamil (L), Kenny Jonsson (C), Torbjörn Aronson (KD), Per Davidsson (M) och Tobias 
Hägglund (M) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egna förslag om Mål och budget 2018 — 2020. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

i, 6 

une» ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

6(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 90 

Utbildningsdepartementet: Yttrande över betänkandet Entreprenad, 
fjärrundervisning och distansundervisning 
AMN-2017-0264 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lämna yttrande till Utbildningsdepartementet enligt förslag. 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har samarbetat med ett yttrande till 
utbildningsdepartementet, SOU 2017:44, om Entreprenad, fjärrundervisning  och distansundervisning. 
Den del som berör vuxenutbildningen handlar om upphandling. Det föreslås att upphandling av 
vuxenutbildning inte ska omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) utan är av slaget icke-
ekonomiska tjänster av allmänt intresse (NESGI). Dessa tjänster omfattas inte av lagens 
tillämpningsområde. 

Förvaltningen ser positivt på förtydligat lagstöd. Behov av rekommendationer eller riktlinjer beskrivs i 
utredningen och det föreslås att Upphandlingsmyndigheten ska ta fram sådana. Om detta beslut fattas 
finns behov av tydlighet i hur en rättsäker, icke-diskriminerande och opartisk upphandling ska gå till. 
Förlaget om att tillhandahålla verktyg för detta välkomnas. Förvaltningen ställer sig även bakom 
altenativet att förenkla upphandlingsreglerna, om beslutet blir att vuxenutbildningen ska fortsätta att 
följa Lagen om offentlig upphandling. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 91 

Kommunrevisionen - Granskning av intern kontroll 
AMN-2017-0186 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna nämndens yttrande och svar på kommunrevisonens frågor enligt förslag 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Uppsala har gett revisionsföretaget KPMG i uppdrag att granska den interna 
kontrollen 2016. KPMGs sammanfattande bedömning är att kommunens arbete med intern kontroll 
har förbättrats men fortfarande kan utvecklas. 

Utifrån KPMGs granskningsrapport lämnar revisionen följande rekommendationer till samtliga 
nämnder: 

• Planerna för uppföljning av intern kontroll ska inkludera moment inom de obligatoriska områden 
kommunstyrelsen anger. 
• Uppföljning av intern kontroll bör ske minst tertialvis i nämndssammanträden. 
• Nämndledamöter bör aktivt medverka i riskanalys, fastställande av plan för uppföljning av intern 
kontroll samt uppföljning av planen. 
• Avvikelser i planen för uppföljning av intern kontroll 2016 bör följas upp och åtgärdas. 
• Utbildningsinsatser bör genomföras för politiker och tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Il 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 92 

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att förhindra 
dubbel utbetalning av bidrag till nyanlända 
AlVIN-2017-0237 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna och Ehsan Nasari, båda (C), har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 januari 2017, föreslagit att socialförvaltningen ges i uppdrag att i enlighet med 
motionens intentioner ta fram och implementera en modell för ekonomiskt bistånd till nyanlända som 
förhindrar att ekonomiskt bistånd betalas ut dubbelt av Uppsala kommun och staten. 

Socialtjänstlagen ger inte stöd för kommunen att ge lån i stället för bistånd. I socialtjänstlagens 
9 kapitel regleras under vilka förutsättningar beviljat bistånd kan förenas med ett återbetalningskrav 
och vilka möjligheter som finns att förhindra att dubbla bidrag betalas ut. I sitt myndighetsansvar 
arbetar arbetsmarknadsnämnden i enlighet med socialtjänstlagen och använder det utrymme som finns 
för att den enskilde inte ska får mer ersättning än vad den är berättigad till. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 augusti 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

( i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 93 

Information om extratjänster 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga infotmationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Information om regeringens satsning på extratjänster. Uppsala kommun planerar att 200 personer ska 
få extratjänster under 2017 och 500 under 2018. Extratjänsterna riktar sig till personer som är 
långtidsarbetslösa eller nyanlända. Extratjänsterna är tidsbegränsade till tolv månader men kan 
förlängas till sammanlagt två år och de kommer att finnas inom kommunens olika verksamheter,. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Li 
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upPleal.fi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 94 

Redovisning av rapport för arbete med unga vuxna som varken arbetar 
eller studerar 
AMN-2016-0318 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att i nämndens verksamhetsplan 2018 beakta de rekommendationer som Slutrapport Unga som 
varken arbetar eller studerar (UVAS) lyfter fram. 

Sammanfattning 
Björn Bylund Konsult AB har på uppdrag av arbetsmarknadsförvaltningen kartlagt nämndens utbud 
samt övriga aktörers insatser för gruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS) 
16-25 år. Utgångspunkten har varit att definiera gruppen, ta reda på hur stor den är, var gruppen finns 
och vilka insatser som idag riktas till gruppen, men också vilka personer som inte omfattas av några 
insatser. 

Flera insatser för målgruppen pågår redan inom nämndens verksamheter som Navet information, stöd 
och rådgivning/en väg in, vägledning, utbildning, försörjningsstöd, arbetsträning/praktik, 
välfärdsanställningar, arbetsmarknadsanställningar, validering och testning, sommarjobb, uppsökande 
verksamhet samt samverkan med Arbetsfölniedlingen i Ung Komp/Ung Framtid och Delegationen för 
unga och nyanlända i arbete. 

Genom denna rapport ges nämnden ett underlag för det fortsatta arbetet med målgruppen och 
planeringen i 2018 års verksamhetsplan för gruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 95 

Av Kenny Jonsson (C) aktualiserad fråga om upphandlad utbildning från 
Lernia, inom restaurang 
AMEN-2017-0278 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 15 juni 2017 aktualiserade Kenny Jonsson (C) fråga om skälen till 
upphandling inom vuxenutbildningen som avser restaurangutbildning. Lernia tilldelades uppdraget vid 
upphandlingen våren 2016. 

Skälen till upphandlingen var att bredda kursutbudet, erbjuda en stor variation av studieformer, möta 
den nya förordningen, nya satsningar och kunna kombinera kurser i större utsträckning, satsning på 
bristyrken och klara ökat söktryck. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 96 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 2016 
AlVIN-2017-0167 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län ansvarsfrihet avseende 2016 års 
verksamhet och årsredovisning samt 

att överlämna beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. 
Samordningsförbundets revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen för 2016 och 
förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret 2016. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2017. 

Ulrik Wärnsberg (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uplifflue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 97 

Verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet för Mötesplats Kontakten 
Gottsunda 
AIVIN-2017-0257 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län verksamhetsbidrag med 1 991 000 kronor 
för år 2017 varav 882 652 kronor avser lokalhyra i Gottsunda kulturhus, 

att finansiera verksamhetsbidraget ur nämndens budget för samverkans- och 
utvecklingslösningar. 

Sammanfattning 
Verksamhetsbidraget för år 2016 fastställdes till 1 900 000 kronor varav 818 400 kronor avsåg 
lokalhyra i Gottsunda kulturhus. För år 2017 beslutade nämnden att verksamhetsbidraget inte ska 
understiga 2016 års bidragsnivå förutsatt att verksamhetsvolymen inte förändras. Nämnden beslutade 
att finansiera verksamhetsbidraget ur nämndens budget för samverkans- och utvecklingslösningar. 
Nämnden beslutade samtidigt att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten för nämnden att i 
samverkan med andra berörda nämnder, ingå partnerskap med Studiefrämjandet avseende 
verksamheten vid Mötesplats Kontakten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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upP,Ifie ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 98 

Sammanfattning av årets avtalsuppföljning inom vuxenutbildningen 
AMN-2017-0255 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under maj och juni 2017 genomfört avtalsuppföljning med alla anordnare inom 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare, SFI. En sammanfattning 
av uppföljningen presenteras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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upli»,13 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 99 

Resultat från årets elevenkäter inom vuxenutbildningen 
A1V1N-2017-0256 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under försommaren 2017 genomfört elevenkäter hos anordnare inom grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare, SFI. En sammanfattning av resultaten 
presenteras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

j, k 
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upP,19,10, ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 100 

Skolinspektionens beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala 
kommun 
AMN-2017-0055 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga infomiationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under våren 2017 genomförde Skolinspektionen tillsyns av alla skolfoinier i Uppsala kommun. 
Den 6 juni 2017 meddelade Skolinspektionen sitt beslut efter tillsynen och konstaterade att det vid 
tillsynen inte framkommit annat är att Uppsala kommun uppfyller författningarnas krav inom 
förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen samt inom utveckling av verksamheten i 
vuxenutbildningen. 

Av beslutet framgår att Skolinspektionen bedömer att det inom vuxenutbildningen finns rektorer som 
inte har ett lednings- och samordningsansvar för en skolenhet vilket är ett krav enligt skollagen för att 
få ha titeln rektor. Detta kommer förvaltningen att lösa genom att byta titel på de rektorer som berörs. 

Utdragsbestyrkande 
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Une», ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-28 

§ 101 

Anmälningsärenden 
AlVIN-2017-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

§ 102 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP, V 

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp S, MP, V med 8 timmar den 25 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

7. 



AmIP 

Ärende 3.1 Delårsbokslut per augusti 2017 

Särskilt yttrande 

Det är ledsamt att konstatera att den rödgröna majoriteten inte använder budgeterade 
medel för Arbetsmarknadsinsatser och Vuxenutbildning, i augusti 16,7 miljoner kronor, för 
sitt ändamål. Även om Uppsala har en relativt måttlig arbetslöshet är det flera tusen som 
befinner sig i utanförskap, arbetslösa, arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa, 
funktionshindrade, många med försörjningsstöd, nyanlända och andra invandrare. 
Vi vill inte acceptera detta. Vi skulle disponera medel för Arbetsmarknadsinsatser och 
Vuxenutbildning på en mångfald åtgärder så att många fler kan få praktik, träning, utbildning 
och kompetensutveckling som leder till sysselsättning och jobb. Det gynnar utveckling och 
tillväxt i Uppsala. 

Kenny Jonsson (C) 
Ismail Kamil (L) 
Torbjörn Aronsson (KD) 
Tobias Hägglund (M) 
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