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Plealue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 16:40 

Ledamöter: 

Övriga 
deltagare: 

Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christiemin (S) tom § 156 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Emma Persson (MP) 
Ehsan Nasari (C) to m § 153  

Tjänstgörande Soraja Nadimpour (S) fr o m 
ersättare: 	§ 157 

Ylva Gäverth (M) 
Anita Ericsson (L) 
Andreas Wejderstam (M) 
from § 153 

Ersättare: 	Soraja Nadimpour (S) tom 
§ 156 
Andreas Wejderstam (M) tom 
§ 152 
Per-Eric Rosén (MP) 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, 
Lotta Königsson, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Marcus Bystedt, controller 
Lars Sporrong, rektor/enhetschef, Eva Egnell, enhetschef, strateger: Jan Sund, Tobias Åström 
Sinisalo, Eva Hellstrand, Peter Holmberg, Peder Jacobsson, Karin Reuterdahl 

Utses att 
justera: 	Ylva Gäverth (M) 	 Paragrafer: 	146 - 170 

Justeringens 
plats och tid: 	Arbets;Aarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 den 15 december 2015 

Lotta von Wowem, sekreterare 

1/4t1 	(flyr. 
Ylva Gäverth (M), justerare 

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

Organ: 	 Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 	 2015-12-11 
Datum för 	 Sista dag för överklagande: 	2016-01-06 
anslags uppsättande: 2015-12-16 

	
Datum för anslags nedtagande: 2016-01-07 

Förvaringsplats 
för protokollet: Arbetsmarkn dsförvalpingen, Stationsgatan 12, Uppsala 

        

Underskrift: 

       

Lotta von Wowern, sekreterare 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala  , 	 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 146 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ylva Gäverth (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 15 december 2015 klockan 11.00 på arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 147 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Val till individutskottet och konsumentrådet 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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u P mate 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 148 

Presentation av Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Uppsala, 
HSO 

Fredrik Larsson, ordförande i Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Uppsala, HSO, 
berättar om verksamheten för nämnden. 

§ 149 

Information om flyktingläget i kommunen 

Förvaltningen informerar nämnden om kommunens förvaltningsövergripande arbete i 
flyktingmottagningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upekele 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 150 

Ekonomi 2015 
AMN-2015-0177 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per november 2015. 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med november 
2015 på 2 020 tkr, vilket är 3 293 tkr bättre än budgeterat resultat. Motsvarande verksamheter och 
period föregående år visade ett positivt resultat på 4 065 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

LVT 
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2 upemlue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 151 

Verksamhetsplan och budget 2016 
AMN-2015-0369 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan och budget 2016 enligt föreliggande förslag, 

att överlämna verksamhetsplan 2015-2018 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Anita Ericsson (L) och Ylva Gäverth (M) 
reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ehsan Nasari (C) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget 2016 beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Verksamhetsplanen 
visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs via inriktningsmål, uppdrag, 
servicenivåer, statsbidrag och riktade satsningar. 

Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och 
budget 2016 med plan för 2017-2018. Arbetsmarknadsnämnden tilldelas ett kommunbidrag på 
totalt 580 891 tkr för 2016. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med 
kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Det är 
förvaltningens uppgift att omsätta planen i praktiken. 

Yrkanden 
Förvaltningen föreslår ett tillägg i mål 5 under rubriken Klimatsmarta val enligt "Konsument 
Uppsala ska inom konsumentrådgivning och konsumentinformation informera medborgarna om 
miljö- och klimatsmarta val". 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C), Anita Ericsson (L) och 
Ylva Gäverth (M) yrkar 

a) Att stryka åtgärd under inriktningsmål 3 om att utreda möjligheten till kommunalt 
bostadsbidrag, 

b) Att under inriktningsmål 9 stryka åtgärd om sociala investeringar, 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

6(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

c) Att under inriktningsmål 9 lägga till följande text: Tidiga arbetsmarknadsinsatser är viktigt för 
att korta tiden i utanförskap för dem som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. 

d) Att under inriktningsmål 12 utvidga antalet studentmedarbetare till minst två, 

e) Att under inriktningsmål 13 som ny åtgärd införa ett uppdrag till förvaltningen att ta fram ett 
förslag om karriärtjänster inom vuxenutbildningen, 

f) Att under inriktningsmål 14 som ny åtgärd införa ett uppdrag till förvaltningen att utarbeta en 
modell för svenska för invandrare, sfi, som erbjuds i en mångfald av utbildningsformer i 
kombination med såväl arbete eller praktik som med övrig vuxenutbildning. 

g) Att som indikatorer under inriktningsmål 14 lägga till följande: 
Andel elever som avbrutit grundläggande kurser vuxenutbildning 
Andel elever som avbrutit gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning 
Andel elever som avbrutit yrkesutbildningar vuxenutbildning 
Andel elever godkända i SFI 
Andel elever som avbrutit SFI 

h) Att under inriktningsmål 16 lägga till följande text: 
För människor som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid och tidigare har varit 
elever inom SFI kan det finnas behov av ytterligare svenskundervisning även om samtliga nivåer 
inom SFI är avklarade. Om det har gått lång tid från det att en person läst SFI och hen under 
samma tid varit utanför arbetsmarknaden kan mycket av det svenska språket gått förlorat. 
Nämnden ska erbjuda möjlighet att fräscha upp svenskkunskaperna där så anses nödvändigt för 
att bryta segregation. 

i) Att under nämndens åtgärder för inriktningsmål 16 lägga till näringslivet i partnerskapet. 

j) Att under inriktningsmål 17 som ny åtgärd införa ett uppdrag att alla mottagare av ekonomiskt 
bistånd till följd av arbetslöshet skyndsamt ska aktiveras genom lämpliga arbetsmarknads-
åtgärder, praktik eller andra kompetenshöj ande insatser för en snabbare inkludering i arbetslivet. 

k) Att under inriktningsmål 17 som ny åtgärd införa ett uppdrag till förvaltningen om att vid 
ansökan om ekonomiskt bistånd ska en kartläggning av sökandens förutsättningar och behov för 
att nå varaktig egen försörjning genomföras. 

1) Att under inriktningsmål 17 som ny åtgärd ge ett uppdrag till förvaltningen att utarbeta en 
modell för att identifiera arbetsfölinågan hos mottagare av ekonomiskt bistånd, samt kartlägga 
nämndens insatser i syfte att erbjuda rätt insats till rätt individ på rätt nivå. 

m)Att under inriktningsmål 17 som ny åtgärd införa att personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden ska erbjudas välfärdsjobb och OSA-anställningar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upe,aloi 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

n) Att ge förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma till nämnden om man får indikationer på 
nämnden inte kommer att kunna följa beslutet från 2014 om att personer ska kunna läsa in 
högskolebehörighet på vuxenutbildning gymnasial nivå. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på yrkande a) till och med n). 

Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och Ylva Gärverth (M) yrkar 

o) att nämnden ska utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan genomföras. Satsningen ska 
utformas efter den modell som finns för Stockholmsvärdar i Stockholm. Satsningen ska 
inkludera både praktik och anställning samt utformas i samarbete med gatu- och 
samhällsmiljönämnden, GSN. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Carolina Bringbom Anadols med fler (alla M), yrkande. 

p) Ehsan Nasari (C) yrkar att under inriktningsmål 17 som ny åtgärd ge ett uppdrag till 
förvaltningen att utreda möjligheterna till att utforma nya så kallade inkluderingsjobb där olika 
sysselsättningsuppgifter utförs av den som är i utanförskap och/eller får försörjningsstöd och har 
viss arbetsförmåga. Praktikperioden inom ramen för detta bör liksom kompensutvecklings 
insatser således kunna finaniseras med försörjningsstödet. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Ehsan Nasaris (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag om tillägg under mål 5 Klimatsmarta val 
och finner bifall. 

Ordföranden fastställer beslutsgången till att liggande förslag till Verksamhetsplan 2016 ställs mot 
Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C), Anita Ericsson (L) och 
Ylva Gäverth (M) yrkande a) till och med n). 

Ordföranden ställer yrkande a) till och med n) mot eget yrkande om bifall till liggande förslag och 
finner bifall till liggande förslag. 

Votering begärs och genomförs. Den som röstar för ordförandens förslag om bifall till liggande 
förslag till Verksamhetsplan 2016 röstar ja, den som röstar för yrkanden a) till och med n) röstar 
nej. 

Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Björn Christiemin (S), Sanna Selberg (MP), 
Emma Persson (MP) och Ulrik Wärnsberg (S) röstar ja. 

Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C), Anita Ericsson (L) och 
Ylva Gäverth (M) röstar nej. 

Med 6 röster för ja och 5 röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wämsbergs (S) yrkande om 
bifall till liggande förslag till Verksamhetsplan 2016. 

Utdragsbestyrkande 'f Justerandes sign 
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Uppsala 	
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 15-12-1 1 

Ordföranden ställer Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och Ylva Gäverths (M) 
yrkande enligt o) mot eget yrkande om avslag och finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer Ehsan Nasaris (C) yrkande enligt p) mot eget yrkande om avslag och finner 
bifall till eget yrkande om avslag. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag till budget 2016 och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 152 

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 samt volymer inom 
kommunens arbetsmarknadsverksamhet samt en sammanställning av Socialstyrelsens öppna 
jämförelse gällande ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uPenloi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 153 

Tillägg i delegationsordning 2015 
AMN-2015-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att beslut om akut ekonomiskt bistånd utöver norm och riktlinjer för att undvika nödsituationer 
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, SoL delegeras till myndighetshandläggare eller 
socialsekreterare. 

Sammanfattning 
För att underlätta arbetet och inte i onödan fördröja beslutsprocessen för personer med akut behov 
av ekonomiskt bistånd och för att undvika nödsituationer behöver delegation lämnas till både 
myndighetshandläggare och socialsekreterare. 

Det ekonomiska biståndet kan till exempel gå till matpengar eller skuld för el. I arbetsmarknads-
nämndens nuvarande delegationsordning har endast socialsekreterare denna beslutsrätt och inte 
myndighetshandläggare. Utanför ordinarie arbetstid och vid helger är det socialsekreterare vid 
socialjouren som har rätt att ta dessa beslut på delegation av nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



11(28) 

upFaeloi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 154 

Förlängning av avtal - tjänstekoncession för utbildning i svenska för invandrare 
och samhällsorientering 
AMN-2015-0234 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avtalen (UAN-2012-0304) avseende tjänstekoncession om svenska för invandrare och 
samhällsorientering upphör 2016-12-31. 

Reservationer 
Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam 
(M) och Anita Ericsson (L) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal avseende tjänstekoncession om svenska för invandrare (sfi) och samhälls-
orientering tecknades för perioden 2013-08-01 — 2015-12-31 med option för arbetsmarknads-
nämnden, AMN att förlänga kontraktet på oförändrade villkor med 1 + 1 år till som längst 2017-12-
31. Nämnden beslutade i maj 2015 att utlösa den första optionen på ett år till och med 2016-12-31. 

Riksdagen har den 20 juni 2015 fattat beslut med utgångspunkt i Regeringens proposition 
2014/15:85, Ökad individanpassning — en effektivare sfi och vuxenutbildning. 
Syftet med beslutet är att skapa en mer flexibel och individanpassad vuxenutbildning, att öka 
förutsättningarna för utrikes födda att snabbare ta sig in på arbetsmarkanden eller till fortsatta 
studier genom effektivisering, framför allt när det gäller anpassningen efter varje individs behov 
och förutsättningar, och i ökad utsträckning medger att elever kan kombinera studier i exempelvis 
svenska för invandrare, sfi med annan utbildning. Riksdagens beslut innebär att sfi upphör som 
egen skolform och blir en del av den kommunala vuxenutbildningen. 

Yrkanden 
Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam 
(M) och Anita Ericsson (L) yrkar att förslag till beslut ska ersättas med: "att utnyttja option på 
avtalen (UAN-2012-0304) avseende tjänstekoncession om svenska för invandrare och 
samhällsorientering så att de löper till 2017-12-31." 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Carolina Bringbom Anadol (M) med fleras yrkande och bifall 
till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ulrik Wämsbergs (S) yrkande mot Carolina Bringbom Anadol (M) med fleras 
yrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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elelue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 
k4-)  

Justerandes sign 
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Uppsala 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 155 

Avtal med Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) om kommunal 
vuxenutbildning, gymnasiala kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet och 
Barn- och fritidsprogrammet 
AMN-2015-0370 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förlänga avtalet med Kompetensutvecklingsinstitutet till och med 2019-07-31. 

Bakgrund 
Kontraktstiden med Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI för kommunal vuxenutbildning, 
gymnasiala kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet är 
2014-08-01 — 2016-07-31 med option för arbetsmarknadsnämnden, AMN att förlänga avtalet på 
samma villkor med ytterligare tre år. 

KUI är en väl etablerad anordnare på orten med verksamhet för Uppsala kommun sedan 2009 och 
även medlem i Vård- och omsorgscollege Uppsala. 

KUI får bra resultat i kommunens bedömning av samtliga kvalitetsrapporter som lämnats in för 
2015. I elevenkäten för 2015 får KUI också mycket bra resultat 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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u P ekele ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 156 

Upphandling av teoretiska ämnen inom kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå 
AMN-2015-0235 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till Arbetsmarknadsförvaltningen, AMF, att genomföra upphandling av kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska för 
invandrare, spår 3, i flexibla studieformer och på distans, 

att uppdra till AMF att genomföra upphandling av kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska för invandrare. Studieformen ska vara 
gruppundervisning och flexibla studier och avse yrkesutbildningar, teoretiska ämnen samt 
svenska för invandrare spår 1 — 3 och kombinationer av dessa. 

Reservationer 
Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam 
(M) och Anita Ericsson (L) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 4. 

Sammanfattning 
Beslut av arbetsmarknadsnämnden, AMIN 2015-06-11 § 99, kompletteras med att även genomföra 
upphandling av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och yrkeskurser. 
Efter att nämnden i juni fattade beslut att genomföra upphandling av teoretiska ämnen på 
grundläggande och gymnasial nivå har Riksdagen den 20 juni 2015 fattat beslut med utgångspunkt i 
Regeringens proposition 2014/15:85, Ökad individanpassning — en effektivare sfi och 
vuxenutbildning. 

Syftet med beslutet är att skapa en mer flexibel och individanpassad vuxenutbildning, att öka 
förutsättningarna för utrikes födda att snabbare ta sig in på arbetsmarkande eller till fortsatta studier 
genom effektivisering, framför allt när det gäller anpassningen efter varje individs behov och 
förutsättningar, och i ökad utsträckning medger att elever kan kombinera studier i exempelvis sfi 
med annan utbildning, Riksdagens beslut innebär att sfi upphör som egen skolform och blir en del 
av den kommunala vuxenutbildningen. 

Förvaltningen föreslår att Uppsala kommuns egen regi får ett utökat uppdrag inom sfi med 
snabbspår, sfx och samhällsorienteringer från och med 2017. 

Teoretiska ämnen samt vissa yrkesutbildningar inom teoretiska ämnen som ekonomi, handel, turism 
upphandlas som flexibla studieformer och distans från och med augusti 2016 samt sfi spår 3 från 
och med januari 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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551upe,5319 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

Yrkesutbildningar, teoretiska ämnen samt sfi spår 1 — 3 upphandlas som flexibla studieformer och 
gruppundervisning från och med januari 2017. 

Yrkanden 
Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam 
(M) och Anita Ericsson (L) yrkar att liggande förslag till att-satser ska ersättas av: 

Att uppdra till förvaltningen att i enlighet med de nya upphandlingsregler som förväntas träda i 
kraft under 2016 ta fram förfrågningsunderlag som tillgodoser individens behov av valfrihet och en 
mångfald av aktörer för upphandling av vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial nivå 
och i form av svenska för invandrare. 

Att i enlighet med nämndens delegationsordning delegera till förstärkt arbetsutskott att fastställa 
förfrågningsunderlag samt besluta om antagande av anbud. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Carolina Bringbom Anadol (M), 
Bekir Jusufbasic (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam (M) och Anita Ericsson (L) 
yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget yrkande mot Carolina Bringbom Anadols (M) med fler, yrkanden och 
finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2upenloi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 157 

Revidering 2015 av Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för 
livsföring i övrigt 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta förslag till revidering av riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning för 
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt samt tillhörande beloppsbilaga, 

att förändringen som rör underhållsstöd ska gälla retroaktivt från 1 oktober 2015. 

Sammanfattning 
Riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning för försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd till livsföring i övrigt fungerar som styrning och vägledning för arbetet med personer i 
behov av ekonomiskt bistånd. Förändrad lagstiftning, omvärldsfaktorer, politiska beslut påverkar 
innehållet. Riktlinjerna behöver därför regelbundet ses över och vid behov revideras. 

En översyn har skett med anledning av kommande lagändringar om fritidspeng, översyn av 
kostnader för dator och intemetuppkoppling, kostnad för bostadsförmedling och nämndens uppdrag 
i mål och budget. Riksnormen för barn höjs från 1 januari 2016. Beloppsbilagan har justerats utifrån 
höjningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upnallug ARBETSMARKNAD SNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 158 

Inrättande av lokalt arbetsmarknadsråd 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att inrätta ett lokalt arbetsmarknadsråd enligt förslag, 

att utse arbetsmarknadsnämndens presidium att representera nämnden i det lokala 
Arbetsmarknadsrådet, 

att utse förvaltningsdirektören och stabschefen att representera arbetsmarknadsförvaltningen 
i det lokala arbetsmarknadsrådet. 

Reservationer 
Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam 
(M) och Anita Ericsson (L) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 5. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsrådet ska vara ett samarbetsforum med uppgift att medverka till att den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken 
utformas utifrån lokala förutsättningar och behov i Uppsala kommun. Arbetsmarknadsrådets arbete 
ska spegla den lokala arbetsmarknaden. 

Yrkanden 
Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam 
(M) och Anita Ericsson (L) yrkar 

I första hand 
Att avslå förslaget om att inrätta ett arbetsmarknadsråd och istället bjuda in representanter för 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan till var tredje sammanträde med nämnden. 

I andra hand 
Att ingen extra arvodering ska utgå för arbetsmarknadsnämndens presidium vid deltagande i 
arbetsmarknadsrådet och att länsstyrelsen ska ingå i referensgruppen. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Carolina Bringbom Anadols 
(M) med flera förstahands yrkande. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar avslag på Carolina Bringbom Anadols (M) med flera andrahands 
yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalaau  ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Carolina Bringbom Anadols (M) med flera förstahands 
yrkande och finner bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer eget yrkande om avslag mot Carolina Bringbom Anadols (M) med flera 
andrahands yrkande och finner bifall till eget avslagsyrkande. 

Votering begärs och genomförs. Den som röstar för ordförandens avslagsyrkande röstar ja. Den 
som röstar för Carolina Bringbom Anadols (M) med flera andrahands yrkande röstar nej. 

Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin Röjestål (S), Soraja Nadimpour (S), Sanna Selberg (MP), 
Emma Persson (MP) och Ulrik Wärnsberg (S) röstar ja. 

Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam 
(M) och Anita Ericsson (L) röstar nej. 

Med 6 röster för ja och 5 röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wämsbergs (S) yrkande om 
avslag på Carolina Bringbom Anadols (M) med flera andrahands yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,53.13, ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 159 

Samarbetsavtal 2016 med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen om Krami 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till samarbetsavtal med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen om Krami 
för perioden 2016-01-01 —2016-12-31. 

Sammanfattning 
Krami är en verksamhet som sker i samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och 
Uppsala kommun och vänder sig till kvinnor och män som är aktuella hos samtliga tre 
organisationer. Målet för deltagarna är att finna, få och behålla ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Verksamheten i dess nuvarande form har funnits sedan 2012. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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emlue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 160 

Överenskommelse om Partnerskap med föreningen NybyVision 
AMN-2015-0262 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Nyby Vision ett verksamhetsbidrag för år 2016 på 4 795 875 kr, 

att finansiera bidraget med 2 030 000 kr medel för flyktingmottagande och resterande 2 765 875 kr 
ur nämndens budget för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser, 

att utbetala bidraget till NybyVision vid två tillfällen per år i januari och juli 

Sammanfattning 
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden ingick i december 2014 en överenskommelse om 
partnerskap med NybyVision. Efter omorganisationen har ansvaret för överenskommelsen 
övertagits av arbetsmarknadsnämnden från 2015. Målgruppen för partnerskapet är utlandsfödda 
som har svårt att etablera sig i det svenska samhället och är i behov av språkträning, introduktion 
till den svenska arbetsmarknaden eller är i behov av sociala sammanhang och sysselsättning för 
personlig utveckling. 

Utifrån överenskommelsen om partnerskap föreslår förvaltningen att bidraget till NybyVision för 
2016 fastställs till 4 795 875 kr vilket motsvarar en uppräkning på 1,5 %. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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59A upenloi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 161 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2016-2017: Social Ekonomi Uppsala 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Social Ekonomi Uppsala verksamhetsbidrag med 588 296 kronor år 2016, 

att verksamhetsbidraget för år 2017 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
kommunbidrag i Mål och Budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
Bidragsnivån ska inte understiga 2016 års bidrag förutsatt att verksamhetsvolymen 
inte förändras, 

att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 
Social Ekonomi Uppsala ansöker om verksamhetsbidrag med 588 296 kr för år 2016 och 
med 590 000 kr för år 2017. Organisationen bedriver sysselsättning, arbetsträning och arbets-
rehabilitering i företagets secondhandbutik. Målgruppen är personer som har svårigheter att få 
arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Social Ekonomi Uppsala är ett arbetsintegrerande socialt 
företag med organisationsform ekonomisk förening. 

Företaget fick år 2014 och 2015 verksamhetsbidrag med 579 600 kronor vartdera året av före detta 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 162 

Ansökan om verksamhetsbidrag: Café REKOmmenderas i Uppsala 
AMN-2015-0351 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Kafé REKOmmenderas ett verksamhetsbidrag med 457 000 kronor år 2016, 

att verksamhetsbidraget för år 2017 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
kommunbidrag i Mål och budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
Bidragsnivån ska inte understiga 2016 års bidrag förutsatt att verksamhetsvolymen 
inte förändras. 

att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 
Kafé REKOmmenderas ansöker om verksamhetsbidrag med 457 000 kronor för år 2016. 
Organisationen bedriver arbetsträning och har olika typer av arbetsmarknadsanställningar vid två 
olika platser i Uppsala. Kafé REKOmmenderas är ett arbetsintegrerande socialt företag med 
organisationsfonnen ekonomisk förening. Företagets verksamhet, före detta kulturca&ema bedrevs 
tidigare inom ramen för Ting och Kaka, men avknoppades i juni 2015 till ett eget socialt företag. 
Företaget är organiserat som ett kooperativ. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upeleloi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 163 

Ansökan om verksamhetsbidrag: Uppsala Stadsmission 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmission verksamhetsbidrag med 1 725 500 kronor år 2016, 

att verksamhetsbidraget för år 2017 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
kommunbidrag i Mål och Budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
Bidragsnivån ska inte understiga 2016 års bidrag förutsatt att verksamhetsvolymen 
inte förändras, 

att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission ansöker om verksamhetsbidrag med 1 775 000 kr för år 2016, med 
2 920 000 för år 2017 och 3 2900 000 för år 2018 till arbetsträning och anställningar inom 
organisationen. 

Uppsala Stadsmission är en självständig ideell förening som bedriver socialt företagande. 
Arbetsträning och anställningar finns inom flera enheter: träffpunkten Gränden, Mikaelskyrkan, 
Katedralcaf&t, Hantverksslussen och secondhandbutik. 

Uppsala Stadsmission erhöll för år 2015 1 700 000 kr i verksamhetsbidrag av nämnden. 
Förvaltningen har inför ansökan meddelat Stadsmissionen en ram på uppräkning med 1,5 %. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fl Uppsala 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 164 

Ansökan om verksamhetsbidrag: Uppsala Rödakorskrets 
AMN-2015-0352 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Rödakorskrets verksamhetsbidrag med 593 000 kronor år 2016, 

att verksamhetsbidraget för år 2017 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
kommunbidrag i Mål och Budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
Bidragsnivån ska inte understiga 2016 års bidrag förutsatt att verksamhetsvolymen 
inte förändras, 

att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 
Den ideella organisationen Uppsala Rödakorskrets ansöker om verksamhetsbidrag med 593 000 kr 
för år 2016 och med samma belopp för år 2017. Organisationen bedriver arbetsträning i Uppsala 
Rödakorskrets secondhandbutik och vid den Internationella träffpunkten. 

Målgruppen är kvinnor och män som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och ofta har en 
nedsatt arbetsförmåga. Organisationen har fått bidrag från före detta utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden sedan många år. För 2015 beviljades Uppsala Rödakors verksamhetsbidrag för 
arbetsmarknadsinsatser med 584 200 kr och för 2014 med 253 000 kr. 

Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med sökta medel år 2016 vilket motsvarar en 
uppräkning på 1,5 %. För år 2017 fastställs verksamhetsbidraget enligt särskild ordning i förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2upenloi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 165 

Ansökan om verksamhetsbidrag: Ting och kaka 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Tinga och Kaka verksamhetsbidrag med 761 000 kronor år 2016, 

att verksamhetsbidraget för år 2017 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
kommunbidrag i Mål och budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
Bidragsnivån ska inte understiga 2016 års bidrag förutsatt att verksamhetsvolymen 
inte förändras, 

att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 
Ting och Kaka ansöker om verksamhetsbidrag med 761 000 kronor vardera för åren 2016 
och 2017. Organisationen bedriver arbetsträning och har olika typer av arbetsmarknads-
anställningar vid fem olika platser i Uppsala. Ting och Kaka är ett arbetsintegrerande socialt företag 
med organisationsformen ekonomisk förening. År 2015 erhöll företaget ett verksamhetsbidrag med 
1 200 000 kr, vilket i juni 2015 fördelades mellan Ting och Kaka och ett nytt socialt företag när före 
detta kulturcafeerna avknoppades och blev Café Rekommenderas. 

Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med sökta medel för år 2016 vilket motsvarar 
en uppräkning med 1,5 %. För år 2017 fastställs verksamhetsbidraget enligt särskild ordning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2015. 

7 

Utdragsbestyrkande '-g-) Justerandes sign 



Justerandes sign 
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fAupemlue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 166 

Avrapportering interkontroll 2015 
AMN-2015-0371 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna avrapportering av internkontroll 2015 samt 

att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2015 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen och redovisa antagen kontrollplan för kommande verksamhetsår. 

Nämndens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 2015 års 
internkontroll omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policys och beslut 
samt myndighetskontroll. 

I samarbete med kontrollansvariga har internkontroll skett under oktober och november. 
Granskningen har skett med anmärkningar och i de fall oklarheter funnits har berörda informerats 
eller kommer att informeras innan årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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(»mala ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 167 

Val av ersättare till individutskottet 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Per-Eric Rosen (MP) till ersättare i individutskottet efter Joakim Strandman (MP). 

Sammanfattning 
Joakim Strandman (MP) har avsagt sig sitt uppdrag i arbetsmarknadsnämnden och en vakans har 
därmed uppstått i individutskottet. 

§ 168 

Val av representant i Lokala konsumentrådet 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Per-Eric Rosen (MP) att representera nämnden i Lokala konsumentrådet efter Emma 
Persson (MP). 

Sammanfattning 
Per-Eric Rosen (MP) går in som nämndens representant i Lokala konsumentrådet efter Emma 
Persson (MP) som valt att lämna rådet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upekelue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-11 

§ 169 

Anmälningsärenden 
8668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls anmälningsärenden samt skrivelser och protokollsutdrag enligt förteckning. 

§ 170 

Inbjudningar 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S), Tobias Smedberg (V), Sanna Sellberg (MP), Emma Persson (MP) 
och Anita Ericsson (L) att delta i Regionförbundet Uppsala läns länskonferens om Framtida 
utmaningar och prioriteringar för kompetensförsörjning inom vård och omsorg den 1 februari 
2016. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Regionförbundet Uppsala län till länskonferens om Framtida utmaningar 
och prioriteringar för kompetensförsörjning inom vård och omsorg den 1 februari 2016, klockan 
13.00 - 16.00. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ALEN 
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Ärende 3.2 Verksamhetsplan och budget 2016 

Reservation: Vi reserverar oss mot majoritetens beslut då vi hade andra yrkanden. 

Särskilt Yttrande 
Sverige tar för närvarande emot rekordmånga flyktingar. Inom de kommande åren kommer många 
av dessa att anlända till Uppsala. Alliansen i arbetsmarknadsnämnden anser att vi måste klara av att 
såväl kort- som långsiktigt. Vi måste dels ha kapacitet att erbjuda stöd till dem som anländer under 
2016, dels kapacitet och förmåga att fortsätta integrera dem som redan kommit. 

För en framgångsrik integration krävs samordnade insatser. Svenska för invandrare (SFI), vuxenut-
bildning och arbetsmarknadsinsatser bör därför integreras i större utsträckning. I den utsträckning 
det är möjligt bör också de nyanländas kompetens och utbildningsnivå inventeras i syfte att möjlig-
göra riktade insatser till särskilt utsatta grupper och därmed korta vägen till egen försörjning. 

Avgörande för att individen ska känna egenmakt och för att säkerställa en effektiv konkurrens och 
utveckling av offentlig verksamhet, är garanterad valfriheten och individualiseringen. Vi vänder oss 
därför emot majoritetens politik som begränsar valfriheten och mångfalden inom SFI. 

Ingen arbetslös ska behöva vänta på insatser. Vi anser att nämnden ska arbeta såväl med dem som 
är nya i ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och dem som är långtidsarbetslösa. Vi vill att 
en tidig kartläggning av individens behov, möjligheter och önskemål ska göras för att en handlings-
plan som syftar till egen försörjning snabbt ska kunna tas fram. Vi håller med om att det är viktigt 
att satsa på dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, men att det inte utesluter satsningar på dem 
som är nya inom biståndet. Den som behöver ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet står per 
definition långt ifrån arbetsmarknaden. 

Uppsala har en jämförelsevis låg arbetslöshet. För ett fortsatt framgångsrikt arbete krävs dock än 
mer samordnade insatser. I stället för att fokusera insatserna utifrån hur länge en person varit arbets-
lös bör nämnden fokusera på arbetsförmåga och anpassa insatserna efter denna. Då blir också de 
individuella framstegen tydligare. 

I likhet med integrationsarbetet är det avgörande för att individen ska känna egenmakt. För att sä-
kerställa en effektiv konkurrens och utveckling av offentlig verksamhet är det viktigt att valfriheten 
och individualiseringen garanteras. Så långt det är möjligt bör ett valfrihetssystem finnas inom vux-
enutbildning och arbetsmarknadsinsatser. 

Carolina Bringborn Anadol 

ledamot (M) 

Ehsan Nasari 

ledamot (C) 

Bekir Jusufbasic 

ledamot (M) 
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Anita Eriksson 	 Ylva Gäfvert 	Andreas Weidestam 

Kriszdcrnokraterna 

Ykk cvNA'L  

ersättare (L) 	 ersättare (M) 	ersättare (M) 
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Ärende 3.2 Verksamhetsplan och budget 2016 

Särskilt yttrande Centerpartiet 

Centerpartiet anser att personer utanför arbetsmarknaden, bl.a. personer med försörjningsstöd, 
måste få stöd i form av praktik och kompetensgivande insatser i långt högre utsträckning än i 
dag. De måste snabbare inkluderas i arbetslivet och samhället och inte fortsätta med 
långvarigt bistånd i utanförskap. Försörjningsstödet kostar 20- 25 miljoner kronor per månad. 

Vi vill utforma nya s.k. inkluderingsjobb där olika sysselsättningsuppgifter utförs av den som 
är i utanförskap och/eller får försörjningsstöd och har viss arbetsförmåga. Det gagnar 
individen, stärker anställningsbarheten och är även till nytta för kommunen och oss som bor 
här. Praktikperioder inom ramen för detta bör liksom kompetensutvecklingsinsatser således 
kunna finansieras med försörjningsstödet. Siktet är inställt på den reguljära arbetsmarknaden. 
De sysselsättningsuppgifter som kan skapas för inkluderingsjobb ska inte stå i konkurrens 
med den reguljära arbetsmarknadens. Exempel på uppgifter är insatser för idrott- och 
föreningslivet eller stöd till garantipensionärer med att exempelvis handla. 

Vårt förslag om inkluderingsjobb bör beredas ytterligare av arbetsmarknadsförvaltningen och 
ges en konkret utformning. 

Ehsan Nasari (C) 
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Ärende 4.1Förlängning av avtal — tjänstekoncession för utbildning i svenska för invandrare 
och samhällsorientering 

Reservation: Vi reserverar oss mot majoritetens förslag då vi hade ett annat yrkande. 

Särskilt yttrande: 

Just nu kommer många nyanlända till Sverige och Uppsala. Kommunen är redan idag prövad av 
denna nya situation och väntetiderna till utbildning och hälsoundersökningar är långa. Att i det läget 
göra om organisationen för SFI ser vi som enbart ett ideologiskt betingat beslut som inte kommer 
att gynna den som är ny i Uppsala och behöver stöd för att komma i arbete. Vi föreslår därför att 
avtalen i stället förlängs med ytterligare ett år vilket ger nämnden gott om tid att arbeta fram en ro-
bust organisation anpassad efter individuella behov och samtidigt där det finns plats för även 
mindre aktörer att erbjuda SFI. 

Carolina Bringborn Anadol 	Ehsan Nasari 	Bekir Jusufbasic 

ledamot (M) 	 ledamot (C) 	ledamot (M) 

Anita Eriksson 	 Ylva Gäfvert 	Andreas Wejderstam 

ersättare (L) 	 ersättare (M) 	ersättare (M) 
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Arbetsmarknadsnämnden 8 december 2015 

Ärende 4.3 Upphandling av teoretiska ämnen inom kommunal vuxenutbildning på grundläg-
gande och gymnasial nivå. 

Reservation: Vi reserverar oss mot majoritetens beslut då vi hade ett annat yrkande. 

Särskilt yttrande: 

Regeringen har aviserat nya upphandlingsregler under 2016 och att dessa ska medge en större 
mångfald och möjlighet till valfrihet. Vi menar att förvaltningens uppdrag bör vara att ta fram ett 
förfrågningsunderlag i enlighet med den nya lagstiftningen i stället för att stressa fram ett ideolo-
giskt betingat beslut nu. 

Nämnden har beslutat om att ett utökat AU utgör upphandlingsutskott för nämnden. Därför finner vi 
det också riktigt att det är detta utskott som ska ta del av och besluta om ett upphandlingsunderlag. 
Inte minst då det rör så för nämnden viktiga områden som vuxenutbildning och SFI. Det är bra att 
majoriteten erkände denna ordning på nämnden och gick på alliansens förslag. 

Carolina Bringborn Anadol 	Ehsan Nasari 	Bekir Jusufbasic 

ledamot (M) 	 ledamot (C) 	ledamot (M) 

Anita Eriksson 	 Ylva Gäfvert 	Andreas Wejderstam 

ersättare (L) 	 ersättare (M) 	ersättare (M) 
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Reservation: Vi reserverar oss mot majoritetens beslut då vi hade ett annat yrkande. 

Särskilt yttrande: 

Det är viktigt att nämnden samverkar med andra aktörer på Uppsalas arbetsmarknad. Genom sam-
arbeten kan nämnden uppnå gemensamma mål och samtidigt verka för att andra aktörer uppfyller 
sina uppdrag när det gäller att minska utanförskapet. 

Däremot ser vi inte att det föreslagna rådet är det bästa sättet att göra detta. Rådet har ingen beslu-
tande funktion, och ska heller inte ha det. Det finns en stor risk att rådet endast blir ett samtalsforum 
utan några resultat. Vi föreslår i stället att de representanter som nämns i ärendet bjuds in till nämn-
den i samband med nämndens möten för att erbjuda möjlighet till dialog och synpunkter. 

Vi finner det lite märkligt att majoriteten valde att göra rådet arvoderat eftersom det är presidiet som 
ska ingå i rådet och presidiet redan har ett högt månatligt arvode. Vi anser att detta arvode även 
borde kunnat täcka möten med arbetsmarknadsrådet. 

Carolina Bringbom Anadol 	Ehsan Nasari 	Bekir Jusufbasic 

ledamot (M) 	 ledamot (C) 	ledamot (M) 

Anita Eriksson 	 Ylva Gäfvert 	Andreas Wejderstam 

ersättare (L) 	 ersättare (M) 	ersättare (M) 
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