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Justerandes sign 

,1494  
Utdragsbestyrkande 
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2upe,531,9, 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 90 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringbom Anadol (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
klockan 13.00 den 15 juni 2015 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1. 

§91 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Ekonomi 201W5- 

§ 92 

Information om den nya bostadsförmedlingen 

Kajsa Bergdahl och Henrik Juhlin från kommunledningskontoret presenterar det förslag som 
kommunfullmäktige ska behandla den 15 juni 2015 och som innebär att en bostadsförmedling 
ska inrättas med huvuduppdraget att förmedla hyreslägenheter i Uppsalaregionen med start den 
1 januari 2016. 

Justerandes sign 

d47-1 
Utdragsbestyrkande 
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uPente 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 93 

Delårsbokslut per april 2015 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per april 2015, samt 

att överlämna delårsbokslut och prognos per april 2015 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) 
och Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till april 2015 på 
623 tkr, vilket är -2 925 tkr under budget. Resultatet för motsvarande period och verksamhet 2014 
var —2 916 tkr. Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet - 
284 tkr, Föreningsbidrag -334 tkr, Ekonomiskt bistånd -4 693 tkr, Arbetsmarknadsinsatser och stöd 
3 837 tkr, Vuxenutbildning -1 345 tkr, Flyktingmottagning 3 294 tkr och Konsumentfrågor 126 tkr. 

Helårprognosen för nämnden totalt visar på ett resultat på -5 241 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala  i 	 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 94 

Ekonomi 2015 
AMN-2015-0177 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per maj 2015. 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med maj 2015 
med 1 621 tkr, vilket är -2 549 tkr under budgeterat resultat. Motsvarande verksamheter och period 
föregående år visade ett negativt resultat på —2 706 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalau 	 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 95 

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 
AMN-2015-0114 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport över utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll, orsaker till beviljat 
ekonomiskt bistånd och uppföljning av arbetsmarknadsinsatser per maj presenteras. 

Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden från januari till maj är högre än för 
samma period 2014. Det är kostnaderna för försörjningsstöd flykting som procentuellt är klart högre 
än för samma period 2014. Det har pågått en minskning av antalet hushållet som beviljats 
ekonomiskt bistånd för tillffilligt boende de två sista månaderna. 

Det totala antalet unika hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd är högre (ca 200 hushåll) i maj 
2015 jämfört med maj 2014. Jämfört med april 2015 är det främst antalet med ekonomiskt bistånd 
flykting som har ökat något. Hushåll med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (minst 27 av de 36 
sista månaderna) beviljas ekonomiskt bistånd främst på grund av ohälsa eller arbetslöshet. Det har 
under året skett en ökning av personer som beviljas ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet 
samtidigt som fler har avslutats från Navet för arbetsmarknadsinsatser än vad som skrivs in hos 
Navet de två sista månaderna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala  , 	 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 5-06-1 1 

§ 96 

Avtal - innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser 
AMN-2015-0233 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avsluta de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna i och med avtalsperiodens slut 
den 31 december 2015, 

att den av nämnden utsedda politiska arbetsgruppen kring utveckling av sfi, får i uppdrag att 
utgöra beredningsgrupp åt förvaltningens arbete att se över hur kommunens arbetsmarknads-
insatser kan utvecklas för att bättre möta behov hos de grupper som idag står längst från 
arbetsmarknaden, 

att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla arbetsmarknadsinsatser i egenregi för att bättre möta 
behov hos de grupper som idag står längst från arbetsmarknaden, 

att ge den tillsatta gruppen i uppdrag att vidare utreda behov av arbetsmarknadsinsatser inom 
kommunen för andra grupper utöver den som står längst från arbetsmarknaden. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) 
och Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
För att utöka utbudet av kompetenshöj ande arbetsmarknadsinsatser för personer med ekonomiskt 
bistånd på grund av arbetslöshet och för att få fler personer i egen hållbar försörjning beslutade 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 13 september 2012 att upphandla arbetsmarknads-
insatser. Upphandlingen skedde i form av tjänstekoncession och sedan den 1 juni 2013 kan 
hänvisade personer välja mellan olika godkända utförare för en arbetsmarknadsinsats. 

Utvärderingen av de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna visade att utfallet har varit bäst för 
personer som varit utan arbete eller studier upp till 4-6 månader innan de skrevs in på Navet medan 
utfallet för personer med långvarigt bidragsmottagande inte fallit lika väl ut. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP) yrkar, med stöd av Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), 
Ehsan Nasari (C) och Torbjörn Aronson (KD), i första hand att nämnden ska besluta att förlänga 
avtalet med oförändrade villkor och ersättning med ett (1) år till 2016-12-31 och att återremittera 
ärendet till kontoret med uppdrag att arbeta fram en utvecklad modell för arbetsmarknadsinsatserna 
som tillgodoser valfrihet för deltagarna och som bättre möter behoven hos de som står längst från 
arbetsmarknaden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Lti i4 
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2uPenio, 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

I andra hand yrkar Benny Lindholm (FP) tillägg i tredje att-satsen efter "..utveckla 
arbetsmarknadsinsatser i egenregi" med "eller genom upphandling" 

I tredje hand yrkar Benny Lindholm (FP), med stöd av Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir 
Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) och Torbjörn Aronson (KD), att förvaltningen ska ges i uppdrag 
att utveckla arbetsmarknadsinsatser i egenregi som bygger vidare på erfarenheterna från tjänste-
koncessionen, som tillgodoser behovet av tidiga insatser för arbetslösa och som bättre möter 
behoven hos de grupper som idag står längst från arbetsmarknaden. 

Sanna Selberg (MP) yrkar, med stöd av Emma Persson (MP), tillägg med en att-sats enligt: att ge 
den tillsatta gruppen i uppdrag att vidare utreda behov av arbetsmarknadsinsatser inom kommunen 
för andra grupper, utöver den som står längst från arbetsmarknaden. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Benny Lindholms (FP) yrkanden och bifall till Sanna Selbergs 
(MP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) förstahands yrkande mot eget avslagsyrkande och finner 
bifall till eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande röstar ja, den som 
röstar för Benny Lindholms förstahands yrkande om återremiss röstar nej. 

Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Björn Christiemin (S), Sanna Selberg (MP), 
Emma Persson (MP) och Ulrik Wärnsberg (S) röstar ja. Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom 
Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) och Torbjörn Aronson (KD) röstar nej. 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande 
att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) andrahands yrkande om tillägg i att-satsen i liggande 
förslag mot eget avslagsyrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) tredjehands yrkande mot eget avslagsyrkande och finner 
bifall till eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande röstar ja, den som 
röstar för Benny Lindholms tredjehands yrkande röstar nej. 

Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Björn Christiemin (S), Sanna Selberg (MP), 
Emma Persson (MP) och Ulrik Wärnsberg (S) röstar ja. Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom 
Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) och Torbjörn Aronson (KD) röstar nej. 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande 
om bifall till liggande förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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8(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Ordföranden ställer proposition på Sanna Selbergs (MP) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4A 
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upekeloi 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 97 

Presentation av organisationen Tjejers Rätt i Samhället, TRIS 

Tjejers Rätt i Samhället, TRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar 
med kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Föreingen arbetar också med att ta fram och utveckla metodstöd för hur andra kan arbeta 
förebyggande mot hedersvåld. 

Justerandes sign 
b/73 

Utdragsbestyrkande 
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upPleluf, ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 98 

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i 
socialtjänstlagen (2001:453) 
AMN-2015-0246 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på PM Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453), till 
Socialdepartementet avge upprättat förslag till yttrande innebärande att nämnden ställer sig 
positiv till förslaget 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och Torbjörn 
Aronson (KD) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har skickat ut ett PM med förslag att avskaffa fritidspeng i socialtjänstlagen för 
yttrande. I förslaget framgår att regeringen kommer föreslå att medlen som använts till fritidspeng 
istället avsätts till att höja riksnormen för barn. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och Torbjörn 
Aronson (KD) yrkar 

att stryka tredje meningen i remissyttrandet under rubriken "Sammanfattning", 

att ersätta andra stycket under rubriken "Synpunkter på avskaffande av fritidspeng i social-
tjänstlagen" och ersätta stycket med två nya stycken med följande lydelser: 

Med förslaget att höja barndelen i riksnormen kommer fler barn i ekonomiskt utsatta familjer att få 
en ekonomisk förstärkning, vilket arbetsmarknadsnämnden ser positivt på. En höjd riksnorm ger 
denna förstärkning redan från första gången ett hushåll beviljas försörjnings-stöd jämfört med 
fritidspengen som familjer kan ansöka om efter att ha uppburit försörjningsstöd under minst sex 
månader. Fritidspengen har också begränsningar i ålder medan en höjning av normen gäller en 
större andel av barnen. Uppsala kommun har i riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd till livsföringen i övrigt bestämmelser att även övriga barn och ungdomar upp till 
gymnasienivå ska beviljas ersättning för fritidsaktivitet med samma belopp och regelverk som 
gäller för fritidspeng. 

Avskaffandet av fritidspengen kan emellertid medföra att barns möjligheter till fritidsaktiviteter 
försämras. Fritidspengen betalas i dag ut som ersättning för en specificerad avgift för en angiven 
fritidsaktivitet. Även om en höjd riksnorm kan förväntas bidra till ökade möjligheter för en familj 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

U74 7-4 



2uPeyoue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

att bekosta barns fritidsaktiviteter är en höjd riksnorm därmed inte lika träffsäker som fritidspengen. 
Den höjda riksnormen för barn utgör en generell höjning av schablonkostnaderna 
för barn och kan i praktiken komma att användas av föräldrarna till annat än fritidsaktiviteter. 
Avskaffandet av fritidspengen riskerar därför i värsta fall minska ekonomiskt utsatta barns 
deltagande i fritidsaktiviteter." samt 

Att stryka sista meningen under rubriken "Ekonomiska konsekvenser för kommunerna". 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till att andra stycket i andra att-satsen i Benny Lindholms (FP) 
yrkande ska läggas till i yttrandet. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på resterande del av Benny Lindholms (FP) yrkande och bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om bifall om tillägg med ett stycke i yttrandet 
enligt del av Benny Lindholms (FP) yrkande och finner bifall. 

Ordföranden ställer resterande del av Benny Lindholms (FP) yrkande mot eget avslagsyrkande och 
finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

difn 
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Uppsala, 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 99 

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

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra upphandling av grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning. 

Sammanfattning 
Nuvarande upphandling av teoretiska ämnen inom kommunal vuxenutbildning löper ut den 31 juli 
2016. 

Uppsala kommuns utbud av vuxenutbildning genomförs dels i egen regi av utbildnings-
förvaltningen, dels genom tre huvudsakliga upphandlingsområden, Teoretiska ämnen på 
grundläggande och gymnasial nivå, Utbildning i svenska för invandrare och Yrkesutbildning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2015. 

Utdragsbestyrkande 

a4--n 
Justerandes sign 
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upeAcilue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 100 

Delegationsordning 2015 
AMN-2015-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera till rektor att ta emot anmälan om kränkande behandling för huvudmannens räkning 
och utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidta 
åtgärder enligt 6 kap 10 § skollagen. 

Sammanfattning 
Nämnden föreslås delegera till rektor att ta emot anmälan om kränkande behandling för 
huvudmannens räkning och utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i 
förekommande fall vidta åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Y4m 
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(»eke», ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 101 

Flytt av nämndens sammanträde i september 2015 
AMN-2015-0006 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att flytta nämndens sammanträde den 3 september 2015 till den 24 september 2015 klockan 13.00, 

att nämndens arbetsutskott den 25 augusti 2015 flyttas till den 15 september 2015 klockan 13.00. 

Sammanfattning 
Tidplanen för då kommunstyrelsen beslutar i ärendet Mål och budget 2016-2018 har ändrats. 
Förslaget kommer att skickas ut på remiss till nämnderna i mitten av september för besvarande i 
slutet av september. Då arbetsmarknadsnämndens sammanträde infaller den 3 september och nästa 
den 15 oktober måste ett sammanträde flyttas för att nämnden ska ha möjlighet att svara på 
remissen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
&-4/9 
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up Plellue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 102 

Samordningsförbundet Uppsala län: Ansvarsfrihet för styrelsen 
AMN-2015-0231 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län ansvarsfrihet avseende 2014 års 
verksamhet och årsredovisning samt 

att överlämna beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvars-
frihet. Samordningsförbundets revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen för 2014 och 
förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret 2014. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2015. 

Utdragsbestyrkande 

/  zid 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 103 

Anmälningsärenden 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över anmälningsärenden per 11 juni 2015. 

§ 104 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp FP, M, C och KD 

Anmäls särskild aktivitetet i partigrupp för FP, M, C och KD 2 timmar den 4 juni 2015 och 
2 timmar verksamhetsbesök samma dag. 

§ 105 

Rapporter 
AMN-2015-0050 

Emma Persson (MP) och Anita Ericsson (FP) rapporterar från träff med 
diskrimineringsombudsmannen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Arbetsmarknadsnämnden 11 juni 2015 

Ärende 3.1 Delårsbokslut och helårsprognos per april 2015 

SÄRSKILT YTTRANDE 

I samband med att arbetsmarknadsnämnden beslutade om verksamhetsplan och budget för 2015 
yrkade Alliansen att nämnden skulle fortsätta att ha en hög ambition inom arbetsmarknadsinsatser 
och erbjuda fler välfärdsanställningar för att korta vägen för arbetslösa till egen försörjning. 

Majoriteten i nämnden valde dock inte att följa vår linje. De besparingsåtgärder som ålagts 
nämnden i form av minskat kommunbidrag har nu också visat sig ge ett mindre utrymme för 
nämnden att erbjuda icke rättighetsstyrda eller lagstyrda verksamheter inom vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser. 

Följden har blivit, som konstateras i periodbokslutet, ett minskat antal elever inom vuxenutbildning 
samt färre OSA- och välfärdsanställningar. Detta trots att t.ex. välfärdsjobb i hög grad resulterar i 
egen försörjning för en målgrupp som står långt från arbetsmarknaden och därmed minskar 
kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. 

Vi är oroliga för den effekt som majoritetens minskade ambitioner inom arbetsmarknadsinsatserna 
kommer att få på kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd. Arbetslinjen har nämligen bytts ut mot 
en bidragslinje som slår mot såväl Uppsalas arbetslösa som mot kommunens ekonomi. 

Hade majoriteten istället valt att fortsätta på den väg som Alliansen föreslog, med satsningar på 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser hade troligen ekonomin i nämnden sett bättre ut 
samtidigt som fler kommit närmare egen försörjning. 

Benny Lindholm 	 Carolina Bringbom Anadol 

2:e vice ordförande (FP) 	 ledamot (M) 

Ehsan Nasari 

Ledamot (C) 

Torbjörn Aronson 

ledamot (KD) 
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Arbetsmarknadsnämnden 11 juni 2015 

Ärende 4.1 Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-
2012-0409 

RESERVATION OCH SÄRSKILT YTTRANDE 

Alliansen reserverar sig mot beslutet att avsluta de upphandlade arbetsmarknadsinsatsema i och 
med avtalsperiodens slut den 31 december 2015. Vi reserverar oss också mot beslutet att uppdra till 
förvaltningen att utveckla arbetsmarknadsinsatser endast i egenregi. 

För att utöka utbudet av kompetenshöj ande arbetsmarknadsinsatser för personer med ekonomiskt 
bistånd på grund av arbetslöshet och för att få fler personer i egen hållbar försörjning beslutade 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 13 september 2012 att upphandla 
arbetsmarknadsinsatser. I den utvärdering som har gjorts av innovationsvänligt upphandlade 
arbetsmarknadsinsatser framkommer det att arbetsmarknadsinsatserna har gett bra resultat för 
många deltagare, men att det behövs andra insatser för de deltagare som inte varit i arbete eller 
studier en lång period innan insatsen. 

Vi anser att detta är en välfungerande verksamhet som har gett ett bra resultat för många av 
nämndens målgrupper. 43 procent av de deltagare som haft arbets-marknadsinsatser ute hos utövare 
har vid avslut från arbetsmarknadsverksamheten Navet gått vidare till arbete och 17 procent har 
börjat studera. Vi behöver bli ännu bättre på att hjälpa den målgrupp som står längst från 
arbetsmarknaden. Men det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar och ett svek mot våra berörda 
invånare att avveckla en välfungerande verksamhet. Vi behöver snarare utveckla den och bli ännu 
bättre på att hjälpa dem som är i mycket långvarig bidragsberoende. Utvecklings-punkter skulle 
exempelvis kunna vara att undersöka möjligheterna till att bedriva sysselsättningsåtgärderna mer i 
egenregi, men att arbetsmarknadsinsatserna under tiden får fortsätta i nuvarande form. Man skulle 
också kunna se över ersättnings-systemet. Dessvärre förefaller det som att majoriteten är helt 
ointresserade av utveckling. De väljer kategorisk att nedmontera en välfungerande verksamhet utan 
att ha en plan på vad den ska ersättas med. 

I ett uppdrag till förvaltningen vill den rödgröna majoriteten att arbetsmarknads-insatser utvecklas i 
egenregi för att bättre möta behov hos de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Uppdraget 
i sig är bra och viktigt, vi behöver hitta ännu fler insatser för att bättre möta sysselsättningsbehov 
hos de grupper som idag står längst från arbetsmarknaden. Men att i uppdraget begränsa 
förvaltningen till att enbart utveckla insatser inom egen regi är strategiskt fel och drabbar berörda 
invånare negativt samtidigt som det kommer att bli dyrare för kommunen. 

Vi menar att nämndens fokus måste ligga på effektmålen, i detta fall om att bättre möta behov hos 
de grupper som står längst från arbetsmarknaden. I nästa steg kan förvaltningen undersöka vilken 
utförare som kan leverera dessa tjänster på bästa sätt och till bästa pris. För skattebetalarna spelar 
det ingen roll om det är kommunen eller andra utförare som levererar tjänsterna, bara det leder till 
sysselsättning. För majoriteten verkar dock valet av kommunen som utförare vara av stor betydelse, 
långt innan de vet vad som ska göras. Det är enligt vår uppfattning att fokusera på fel saker och att 
helt missa målet med verksamheten. 
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Vi yrkade därför på att arbetsmarknadsnämnden skulle förlänga avtalet med de externa utförama av 
arbetsmarknadsinsatser i ytterligare ett år och samtidigt återremittera ärendet till förvaltningen med 
uppdrag om att utveckla arbetsmarknadsinsatserna så att de bättre möter behoven hos de som står 
längst från arbetsmarknaden. Överröstade i denna del vill vi reservera oss mot nämndens beslut. 

Benny Lindholm 	 Carolina Bringbom Anadol 

2:e vice ordförande (FP) 
	

ledamot (M) 

Ehsan Nasari 
	

Torbjörn Aronson 

Ledamot (C) 
	

ledamot (1(D) 



Qoks--a,-11 9g -9;41_3 

In 
Arbetsmarknadsnämnden 11 juni 2015 

Ärende 4.2 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstla-
gen (2001:453) AMN-2015-0246 

SÄRSKILT YTTRANDE 

I samband med nämndens behandling av remissyttrande till regeringskansliet med anledning av 
socialdepartementets promemoria om avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen yrkade vi att 
nämnden inte skulle ta ställning för förslaget samt komplettera yttrandet med en problematiserande 
text om fritidspengens avskaffande. 

Förslaget att höja barndelen i riksnormen kommer ge ekonomiskt utsatta familjer med barn en 
ekonomisk förstärkning. Avskaffandet av fritidspengen kan emellertid medföra att barns 
möjligheter till fritidsaktiviteter försämras. Fritidspengen betalas i dag ut som ersättning för en 
specificerad avgift för en angiven fritidsaktivitet. Även om en höjd riksnorm kan förväntas bidra till 
ökade möjligheter för en familj att bekosta barns fritidsaktiviteter är en höjda riksnorm därmed inte 
lika träffsäker som fritidspengen. Den höjda riksnormen för barn utgör en generell höjning av 
schablonkostnaderna för barn och kan i praktiken komma att användas av föräldrarna till annat än 
fritidsaktiviteter. Avskaffandet av fritidspengen kan därför förväntas minska ekonomiskt utsatta 
barns deltagande i fritidsaktiviteter. 

Därför föreslog vi att nämnden, och därmed Uppsala kommun, inte skulle ställa sig positiv till 
regeringens förslag till avskaffande av fritidspeng. Överröstade i denna del reserverar vi oss mot 
beslutet. 

Benny Lindholm 	Carolina Bringborn Anadol 
	

Torbjörn Aronson 

2:e vice ordförande (FP) 	ledamot (M) 
	

ledamot (KD) 
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