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upeleila 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

Plats och tid: Arbetsmarknadsnämnden, Stadshuset, Vaksalagatan 15, klockan 13:00 — 16:30 

Ledamöter: 

Övriga 
deltagare: 

Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Benny Lindholm (FP), 2:e vice ordförande 
from § 135 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christiemin (S) 
Carolina Bringbom Anadol (M) tom § 139 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Emma Persson (MP) 
Ehsan Nasari (C) fr o m § 138 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Soraja Nadimpour (S) tom § 137 
Andreas Wejderman (M) 
Anita Ericsson (FP) tom § 134, 
from § 140 

Soraja Nadimpour (S) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Anita Ericsson (FP) 

Lena Winterbom, direktör, Marcus Bystedt, controller, Tuomo Niemelä, stabsschef, Lotta 
Königsson, avdelningschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Eva Egnell, avdelningschef, 
Jenny Lerås, ekonom, Tobias Åström Sinisalo, strateg, Peter Holmberg, strateg, Henrik 
Jansson, avdelningschef 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Arbetsmarknadsnämnden 
2015-11-19 

2015-11-26 
Sista dag för överklagande: 	2015-12-17 
Datum för anslags nedtagande: 2015-12-18 

Förvaringsplats 
för protokollet: Arbetsmarlä-ads rvaltni 	Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowem, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2upe,malo, 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

§ 133 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Bekir Jusufbasic (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 24 november 2015. 

§ 134 

Presentation av SIU 

Amil Sarsour, ordförande och Andergachew Meshesha, vice ordförande för 
Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala presenterar verksamheten för nämnden. 
Samarbetsorganisationen för invandrare (SIU) en paraplyorganisation för invandrarorganisationer i 
Uppsala. SIU bedriver en rad projekt, bland annat extra stöd i skolan för ensamkommande barn. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 UPEUlue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

§ 135 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Information om det aktuella flyktingläget 
-Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp M, FP, C, KD 

§ 136 

Information om det aktuella flyktingläget 

Förvaltningen informerar nämnden om kommunens fortlöpande arbete med att hitta boenden till 
asylsökande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fä upekelue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

§ 137 

Ekonomi 2015 
AMN-2015-0177 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per oktober 2015. 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med oktober 
2015 på 248 tkr, vilket är 2 578 tkr bättre än budgeterat resultat. Motsvarande verksamheter och 
period föregående år visade ett positivt resultat på 830 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upekeila 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

§ 138 

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 
AMN-2015-0114 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll, orsaker till och kostnader för ekonomiskt bistånd och en rapport 
presenteras över arbetslöshet och sysselsättning i Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 	
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

§ 139 

Revidering av fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar med 
uppehållstillstånd 
8668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidare beredning samt 

att delegera till arbetsutskottet att fastställa revidering av schablonersättning för nyanlända 
flyktingar med uppehållstillstånd. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2014-11-06 § 208 om fördelning av den 
schabloniserade ersättningen kommunen får för nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd och 
bosatt sig i kommunen. Schablonen ska täcka merkostnader som kommunen kan ha i samband med 
mottagande. Kommunens ansvar och uppgifter för nyanlända omfattar boende till de som anvisas 
genom Migrationsverket eller arbetsförmedlingen, praktisk hjälp i samband med bosättning, 
pedagogisk verksamhet såsom förskolam skola, utbildning i svenska för invandrare, vuxen-
utbildning, samhällsorientering, försörjningsstöd. 

För att öka kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända, tillhandahålla bostäder för anvisade 
och bland annat skapa bättre förutsättningar att ge praktisk hjälp och stöd i anslutning till 
mottagande och bosättning kommer schablonersättningen att höjas med 50 procent från 1 januari 
2016. Nämnden behöver därför förändra den procentuella fördelningen av ersättningen så att en 
större andel går till bosättningsuppdraget. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att ärendet ska återremitteras samt att 
nämnden delegerar till arbetsutskottet att fastställa revidering av schablonersättning för nyanlända 
flyktingar med uppehållstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(knala 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

§ 140 

Arbetsfrämjande insatser för studenter med försörjningsstöd: Avslut av 
kontraktsperiod 
AMN-2015-0321 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att inte utnyttja optionen avseende avtalet för Arbetsfrämj ande insatser för studenter med 
försörjningsstöd mellan Uppsala kommun (Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden) och 
Studiefrämjandet i Uppsala län, i och med att kontraktsperioden nu har upphört 2015-08-31. 

att uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen, att i samråd med universiteten för målgruppen utföra 
relevanta insatser i egen regi. 

Sammanfattning 
Studiefrämjandet i Uppsala län har kontrakterats för att under två somrar utföra arbetsfrämjande 
insatser för studenter med försörjningsstöd. Insatserna har innehållit jobbsökaraktiviteter och 
information, samt andra förberedande och kompetensutvecklande moment enligt beskrivningen 
nedan. 2014 deltog 53 personer i insatsen varav 15 erhöll feriearbete. 2014 deltog 33 personer i 
insatsen varav 6 erhöll feriearbete, 1 praktikplats, och 2 valde att avsluta insatsen då de ej längre 
sökte försörjningsstöd. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden tillägg i andra att-satsen med "att i 
samråd med universiteten". 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2   Uppsalaau 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

§ 141 

Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala 
kommun 
AMN-2015-0319 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen lämna förslag till yttrande enligt upprättad handling. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Bekir Jusufbasic (M), Andreas Wejderstam (M) och Ehsan Nasari (C) 
reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har inbjudit alla som bor och verkar i Uppsala kommun att lämna synpunkter på 
förslagen till ny översiktsplan och innerstadsstrategi. Arbetsmarknadsnämnden har inbjudits att 
lämna synpunkter i samrådet. Förslaget utgår från frågor av övergripande strategisk karaktär utifrån 
nämndens ansvarsområde. Remiss med slutgiltigt förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi 
kommer under år 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala   ai 	 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

§ 142 

Anmälningsärenden 
0896 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Benny Lindholm (FP) anmäler till protokollet en avvikande uppfattning att begäran om ersättning 
för förlorad arbetsinkomst enligt 4 § ERS 15 inte ska anmälas i nämnd utan ska godkännas av 
nämnd. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut 2015-11-09 att bevilja Studieförbundet Studiefrämjandet 300 000 kronor till 
projekt om förebyggande hälsoarbete. 
Ordförandebeslut försörjningsstöd 2015-10-27. 

§ 143 

Anmälan särskild aktivitet i partigrupp FP, M, C, KB 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp FP, M, C, KD 5 timmar den 7 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upeacalue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-19 

§ 144 

Inbjudningar 
AMN-2015-0049 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att delta på konferensen Kompetensförsörjning i en ny tid, 
den 4 december 2015 klockan 09.00 - 12.30. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Regionförbundet och Landstinget i Uppsala län till konferensen 
Kompetensförsörjning i en ny tid, den 4 december 2015. 

§ 145 

Rapporter 
AMN-2015-0050 

Beatriz Hedvåg (S), Maria Gauffin-Röjestål (S) och Sanna Selberg (MP) berättar för nämnden om 
konferensen Våldsbejakande extremism - vad är det? Vänsterextremism, högerextremism, IS, som 
de deltog i den 15 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Arbetsmarknadsnämnden 19 november 2015 

Ärende 6.1 Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala kommun 

SÄRSKILT YTTRANDE 

Alliansen välkomnar arbetet med översiktsplanen. Vi menar att det är viktigt att vii planen har 
beredskap för en hög takt i både befolkningsutvecklingen och i näringslivsutvecklingen. Därför 
måste vi ha sikte på ett Uppsala med minst 350 000 invånare år 2050 och en bred förankrad 
ambition om att bygga minst 3 000 nya bostäder per år. Dessutom bör lokaler för minst 1 500 
arbetsplatser byggas. Denna ambition bör tydligt framgå av översiktsplanen. 

I yttrandet som nämnden har ställt sig bakom framgår många viktiga perspektiv. Yttrandet är dock 
onödigt polariserande mellan olika inkomstgrupper och det framgår inte med till-äcklig tydlighet att 
det finns ett behov av billiga hyresrätter. Utvecklingen av antalet hyresrätter i såväl Uppsala som 
nationellt är inte heller helt korrekt återgiven. Hyresrätter är alltjämt den vanligaste boendeformen i 
Sverige och Uppsala är den kommun som i absoluta tal har haft den starkaste tillväxten av 
hyresrätter sedan 1990. Det finns en obalans mellan hyresrätter och bostadsrätter i Uppsala där den 
senare boendeformen är överrepresenterad. Obalansen har dock minskat, vilket vi ser positivt på. 

e 

Benny Lindholm 	Bekir Jusufbasic 	 Ehsan Nasari 

2:e vice ordförande (L) 	ledamot (M) 	 ledamot (C) 
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