
Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

1(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

Plats och tid: Linnskolan, Västra Strandgatan 11 C, klockan 09.00 — 12.15 

Beslutande: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Ludwig Eriksson (S) 
Carolina Bringbom (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Helena Nordström-Källström (MP) fr o m 
§ 48 
Kenny Jonsson (C) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Tobias Hägglund (M) 
Anja Karinsdotter (V) t o m § 47 

Ersättare: Anja Karinsdotter (V) fr om 
§ 48 
Anita Ericsson (L) 

Övriga Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Susanne Söderberg, 
deltagare: samverkanschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, 

Ulrika Grönqvist, avdelningschef, Monica Söderström, utvecklingschef, Peter S:t Cyr, 
ekonomichef, Peder Jacobsson, strateg, Tobias Åström Sinisalo, strateg, Kjell-Åke Gårdh, 
strateg, Karin Bärve, strateg, Moa Hast, strateg, Linda Helmer, strateg, Sofie Mauritzon, 
kommunikatör, Cecilia Björkenå, enhetschef 

Utses att Ismail Kamil (L) Paragrafer: 47 - 62 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stati6 sgat 12 den 2 maj 2018 

  

 

 

;Ulrik Wä sberg (5), förande Ismail Kamil (L), justerare 

Lotta von Wowem, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2018-04-25 Sista dag att överklaga: 2018-05-24 
Anslag sätts upp: 2018-05-03 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.s h arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: eple'q  

Lotta von Wowem, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 47 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ismail Kamil (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 2 maj 2018 klockan 14.00 på Stationsgatan 12. 

§ 48 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa fördragningslistan med följande ändringar: 
-Projektredovisning KIVO-C — utgår 
-Inbjudan 31 maj Samhällsorientering för nyanlända - tillägg 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
/ 

, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 49 

Medlemsdialog med Samordningsförbundet i Uppsala län 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom 
rehabiliteringsområdet. Det är ett länsförbund där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt länets 
kommuner och region Uppsala ingår. 

Presentation av samordningsförbundets årsredovisning för 2017, inriktning för 2018, planering framåt, 
presentation av alla beslutade insatser fram till och med 2021 och preliminära medlemsavgifter 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 50 

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
AIVIN-2018-0112 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att Närvårdsteamet NPF övergår från projektform till en permanent verksamhet från och med 
1 januari 2019 och de tre berörda nämnderna, Arbetsmarknadsnämnden, Omsorgsnämnden och 
Socialnämnden delar på ansvaret för den kommunala delen av verksamheten, 

att respektive nämnd bidrar utifrån fördelningsnyckeln, Arbetsmarknadsnämnden 25 %, 
Omsorgsnämnden 50 % och Socialnämnden 25 % vilket motsvarar en total kostnad på 2100 tkr 
from 2019-01-Oloch årligen. 

Sammanfattning 
Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett gemensamt projekt med 
uppdrag från Uppsala kommun och Region Uppsala. Målgruppen är personer som har eller själva tror 
sig ha neuropsykiatriska problem från 18 år och uppåt. Målet med projektet är att ge personer verktyg 
att hantera sin situation genom psykoedukativa insatser samt skapa möjlighet till samordnade vård-
och stödinsatser i ett tidigt och förebyggande skede utan krav på diagnos. Detta för att överbrygga 
svårigheter som kan uppstå till följd av funktionsnedsättningen. 

De tre berörda nämnderna, arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden delar på 
ansvaret för den kommunala delen av verksamheten. Region Uppsala (Vårdstyrelsen) ansvarar för den 
andra hälften av verksamheten och har redan tagit beslut om permanentning under förutsättning att 
Uppsala kommun tar samma beslut. 

Om statliga stimulansmedel för psykisk hälsa satsning tillförs Uppsala kommun även under 
perioden from 2019-01-01 tom 2019-12-31 ges medel till respektive nämnd för att täcka halva 
kostnaden. 

Omsorgsförvaltningen får ansvar för personal, ekonomi och drift avseende den del av verksamheten 
som faller på Uppsala kommun samt att ansvara för återrapportering av Närvårdsteamet (NPF) och 
dess verksamhet till respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§51 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2019 — prioritering 
av områden och målgrupper 
AlVIN-2018-0078 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta prioriteringen av områden och målgrupper enligt förslag för fortsatt dialog inom lokal-
och regional närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan 
huvudmännen men också internt inom kommunen och i regionen. 

Nämnden antog den 22 mars 2018 verksamhetsplanen för närvårdssamverkan 2018. Samtidigt gavs 
förvaltningsdirektören i uppdrag att inkomma med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2019 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
Närvårdssamverkan. 

Följande grupper prioriteras i den kommande dialogen i närvårdssamverkan: 

1. Personer med psykisk ohälsa som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd, saknar 
sjukpenninggrundad inkomst, och är i behov av aktivering för att nå egenförsörjning 

2. Nyanlända med psykisk ohälsa 
3. Unga som varken arbetar eller studerar som har psykisk ohälsa. Projektet "Förrehabiliterande 

insatser för unga som uppbär aktivitetsersättning" pågår våren 2018 —juni 2020. Projektet 
riktar sig framförallt till unga med funktionsnedsättning som uppbär aktivitetsersättning (19-
29 år) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

• 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 52 

Verksamhetsuppföljning Konsument Uppsala 2017 
N-2018-0163 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I verksamhetsplanen för 2018 presenteras ett årshjul för rapportering av uppföljning. 
Redovisas volymer och resultat för Konsument Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

‘c. _ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 53 

Försilag till handlifirligsplan för ökad trygghet och säkerhet i Uppsala 
kommun 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presentation av förslag till policy och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet i Uppsala 
kommun. Beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige under juni 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 54 

Delårsbokslut per mars/april 2018 
AMN-2018-0203 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning per mars 2018, helårsprognos 2018 och 
verksamhetsuppföljning per april, samt 

att överlämna verksamhetsuppföljning per april 2018, ekonomisk uppföljning per mars och 
helårsprognos 2018 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per mars 2018 på 6,9 mnkr, vilket 
är 1,0 mnkr bättre än budget. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 43 tkr, 
Konsumentfrågor -173 tkr, Föreningsbidrag 6 tkr, Vuxenutbildning -3 610 tkr, Ekonomiskt bistånd 
-2 858 tkr, Flyktingmottagning 6 599 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 6 865 tkr. 

Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2018-2020 bedöms att nämnden kommer att bidra helt 
till måluppfyllelsen i fyra av inriktningsmålen och bidra i hög grad i resterande fem inriktningsmål. 
Alla 47 uppdragen är påbörjade och majoriteten bedöms bli klara under 2018. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 55 

Presentation av Rotary Mentorsprojekt 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Rotarys mentorsprojekt vänder sig till nyanlända akademiker som har en högre yrkeskompetens. Inom 
projektet matchas mentorer med adepter/deltagare som önskar finna snabbare vägar till 
arbetsmarknaden och öka kunskapen om det svenska samhället. 

Projektet finansieras via §37a medel av Länsstyrelsen i Uppsala län och projektägare Uppsala 
kommun. 

Rotary tillhandahåller mentorer och arbetsförmedlingen tar fram adepter/deltagare. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
4 

- k _ 
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22 
EMY L\Z"RDRI ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 56 

Stöd till Uppsalla Röclakorcskrets 2018 inom lIdauret offentligt partnerskap 
AIVIN-2018-0121 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga Uppsala Rödakorskrets redovisning av i&buret offentligt partnerskap (I0P) avseende 
år 2017 till handlingarna samt, 

att fastställa stödet till Uppsala Rödakorskrets inom ramen för idauret offentligt partnerskap 
till 627 tkr år 2018. 

Sammanfattning 
Nämnden har enligt beslut tillsammans med social- och kulturnämnderna ingått en överenskommelse 
om partnerskap med Uppsala Rödakorskrets. Överenskommelsen avser perioden 2017-01-01 till och 
med 2019-12-31. 

För uppdraget finns en gemensam styrgrupp mellan arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, 
kulturförvaltningen och Röda Korset där utveckling och uppföljning av överenskommelsen om 
partnerskap sker kontinuerligt. 

Arbetsmarknadsnämnden finansierar överenskommelsen om partnerskap med 612 tkr år 2017, 
socialnämnden med 612 tkr och kulturnämnden med 204 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
, 



p MESIMILW ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 57 

Stöd till TRIS 2018 inom Idasuret offentligt partnerskap 
ANIN-2018-0122 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga IRIS redovisning av ideburet offentligt partnerskap (TOP) avseende år 2017 till 
handlingarna samt, 

att fastställa stödet till IRIS inom ramen för ideburet offentligt partnerskap till 418 tkr år 2018. 

Sammanfattning 
Nämnden har enligt beslut tillsammans med social, utbildnings- och kulturnämnderna ingått en 
överenskommelse om partnerskap med TRIS. Överenskommelsen avser perioden 2017-01-01 till och 
med 2019-12-31. 

För uppdraget finns en gemensam styrgrupp mellan arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och IRIS där utveckling och uppföljning av 
överenskommelsen om partnerskap sker kontinuerligt. 

Arbetsmarknadsnämnden finansierar överenskommelsen om partnerskap med 408 tkr år 2017, 
socialnämnden med 663 tkr, utbildningsnämnden med 357 tkr och kulturnämnden med 306 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 58 

Val av ledamot 
AMN-2016-0008 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Beatriz Hedvåg (S) till ordinarie ledamot i nämndens arbetsutskott samt 
förstärkta arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Ardalan Ghare Chaie (S) har lämnat uppdraget i arbetsmarknadsnämnden och det har dänned blivit en 
vakans i nämndens arbetsutskott och förstärkta arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018. 
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Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 59 

Ändrad beslutsattest 
-0207 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att korrigera beloppsgränsen för avdelningschef för försörjningsstöd och nyanländas beslutsattest 
till 500 tkr. 

Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd 
utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. Nämnderna 
bör knyta sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer eftersom att då undviks 
att nya beslut måste göras vid personalskiften. 

Under våren 2018 har nämnden beviljats medel från ESF för projektet Fokus familjen. Projektet syftar 
till att bygga upp en permanent verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering ur familjeperspektiv i 
Uppsala kommun. Ensamstående mödrar kommer att vara en prioriterad målgrupp. 

Projektet är placerat inom avdelningen för försörjningsstöd och nyanlända. För att effektivisera arbetet 
med projektredovisningen är korrigeringen av beslutsattesten nödvändig. En höjning av beslutsattesten 
till 500 tkr för ansvarig avdelningschef är rimlig utifrån projektets omfattning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 60 

Delegationsbeslut 
A1VIN-2018-0206 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut i individärende 2018-03-19 att enligt socialtjänstlagen bevilja ekonomiskt bistånd till 
bussresa till Rumänien. 

Ordförandebeslut i individärende 2018-03-23 att enligt socialtjänstlagen bevilja ekonomiskt bistånd 
till hemresa till Spanien. 

Beslut fattade av enhetsrektor 2017-12-06 samt 2018-04-06 om att utbildningen ska upphöra för elev 
som saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg 
inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna. 

Beslut fattat 2018-04-20 av rektor för extern vuxenutbildning om upphörande av Sfi för elev. 

§ 61 

Anmälningsärenden 
A1VIN-2018-0029 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 



sala 
KOMMUN 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 62 

Inbjudningar 
AMN-2018-0030 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ismail Kamil (L), Helena Nordström Källström (ATP), Per-Eric Rosén (MP), Beatriz 
Hedvåg (S) och Ulrik Wämsberg (S) att delta i konferensen den 31 maj med 
Samhällsorientering för nyanlända i fokus. 

Sammanfattning 
Inbjudan från Uppsala kommun och Samordningsförbundet till en konferens den 31 maj med 
Samhällsorientering för nyanlända i fokus. 
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