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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-15 

Plats och tid: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 16.15 

Beslutande: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
tom § 81 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Ardalan Ghareh Chaie (S) 
Carolina Bringbom Anadol (M) t o m § 81 
Bekir Jusufbasic (M) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Tobias Hägglund (M) 
Beatriz Hedvåg (S) fr o m § 82 
Anita Ericsson (L) fr o m § 82 

Ersättare: Beatriz Hedvåg (S) t o m 
§81 
Oliver Björklund (MP) 
Anita Ericsson (L) t o m 
§81 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, 
avdelningschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Peder Jacobsson, strateg, Tobias Åström 
Sinisalo, strateg, Linda Helmer, strateg, Eva Hellstrand, strateg, Agneta Wiman Marklund, 
enhetschef, Weronica Öhrt, strateg, Karin Bärve, strateg, Sofia Tingåker, 
kommunikationsstrateg 

Utses att Kenny Jonsson (C) Paragrafer: 72 - 84 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Sta'ticnsgata42 den 19 juni 2017 

Ci 

Ulrik Wämsberg (S) raförande enny Jon/  

Lotta von Wowem, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Arbetsmarknadsnämnden 
2017-06-15 Sista dag att överklaga: 2017-07-11 
2017-06-20 Anslaget tas ner: 2017-07-12 

, 7 
www.upp9,1a. e pch arb marknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Lotta von Wowem, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-15 

§ 72 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Kenny Jonsson (C) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
19 juni 2017 klockan 11.30 på Stationsgatan 12. 

§ 73 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
Kenny Jonsson (C) aktualiserar fråga om upphandling av restaurangutbildning för 
vuxenutbildningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-15 

§ 74 

Ekonomi per maj 2017 
A1VIN-2017-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per maj 2017 på 10,4 tkr vilket är 1,2 tkr högre 
än budget. 

§ 75 

Information om ombudgeteringsärende 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I Uppsala kommuns beslut om Mål och budget 2017 — 2019 den 7-8 november 2016 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige senast i juni 2017 med förslag på 
reviderad budget för att invänta effekter som konsekvens av omorganisationen som genomfördes 1 
januari 2017. 

Kommunfullmäktige kommer att besluta i ärendet den 21 juni 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-15 

§ 76 

Arbetslöshetsstatistik 
AIVIN-2017-0181 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presenteras en rapport över arbetslöshet och sysselsättning i Uppsala kommun. 

I mitten på maj 2017 var 5 904 personer öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i 
Uppsala kommun vilket är en ökning med 552 personer jämfört med samma vecka 2016. Av de 5 904 
personerna är 791 ungdomar under 24 år vilket är en ökning med 59 personer jämfört med samma 
vecka 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2017. 

§ 77 

Presentation av filmprojektet Vi är Gottsunda 

Anders Land, producent på filmbolaget Populate presenterar tillsammans med Gunhild Hansen från 
Kontakten, Studiefrämjandet och Helene Roman från Gottsunda fritidsgård, KFUM Uppsala, första 
delen i filmprojektet Vi är Gottsunda. Projektet har fått stöd av bland annat arbetsmarknadsnämnden 
och planeringen är att fyra delar ska produceras. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-15 

§ 78 

Uppföljning Konsument Uppsala 
AMN-2017-0179 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I verksamhetsplanen för 2017 presenteras ett årshjul för rapportering av uppföljning. Redovisas 
volymer och resultat för Konsument Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2017. 

§ 79 

Rekommendationer för budget- och skuldrådgivning 
AMN-2017-0177 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att beakta önskemålen från Konsument Uppsala i verksamhetsplaneringen. 

Sammanfattning 
Konsumentverket har på regeringens uppdrag tagit fram rekommendationer för den kommunala 
budget- och skuldrådgivningen. Uppsala kommuns arbete med budget- och skuldrådgivning 
överensstämmer till stora delar med rekommendationerna. Dock finns det mer att göra framför allt vad 
gäller samverkan och utåtriktade insatser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-15 

§ 80 

Information om revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning 
AIVIN-2017-0185 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga infotmationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ger en kort information om det påbörjade arbetet med att se över kommunens riktlinjer 
för bostadsförsörjning. Riktlinjerna behöver revideras då kommunens reglemente har förändrats. 

§ 81 

Information om antagningsregler 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ger en kort bakgrund till antagningsreglerna inom vuxenutbildningen samt informerar 
om att söktrycket till starten i augusti är högt på yrkesutbildningarna Vård och omsorg, Barn och fritid, 
Elektriker, Målare, VVS och Trädgård. Även teoretiska kurser har många ansökningar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-15 

§ 82 

Information om Skolinspektionens inspektionsrapport 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under våren 2017 genomförde Skolinspektionen tillsyns av alla skolformer 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 Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-15 

§ 83 

Anmälningsärenden 
A1VIN-2017-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls protokoll, handlingar och skrivelser samt följande delegationsbeslut: 
Anmälan — utredning om kränkande särbehandling. 

§ 84 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
A1VIN-2017-0006 

Kenny Jonsson (C) aktualiserar fråga om upphandling inom vuxenutbildningen. Lernia avses 
genomföra utbildningen. Vad är skälen till denna upphandling? Ekeby erbjuder utbildning inom 
restaurang och livsmedel för såväl ungdomar som vuxna och dessutom lärlingsutbildning till kock. 

Förvaltningen bereder frågan och återkommer till nämndens sammanträde i september med svar. 

Utdragsbestyrkande 
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