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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (12) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-18 

Närvarande 

Beslutande 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice ordförande 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Josefine Andersson (M) Närvarar på distans 
Maria Gauffin-Röjestål (S) Närvarar på distans 
Pavlos Cavelier Bizas (S) Närvarar på distans 
Roger Thelander (SD) ej § 58 
Beatriz Porles-Hedvåg (S) Närvarar på distans 
Eva Moberg (KD) 
Charles Pylad (MP) Närvarar på distans 
Torbjörn Björlund (V) 
Tobias Hägglund (M) Närvarar på distans 
Martin Viredius (S) Närvarar på distans 
Åsa Samuelsson (KD) § 58 

Ej tjänstgörande ersättare 

Pia Holmqvist (5) Närvarar på distans 
Anita Ericsson (L) Närvarar på distans 
Mattas Johansson (C) Närvarar på distans fr. o m § 59 
Annette Stavenow Eriksson (C) Närvarar på distans 
Åsa Samuelsson (KD) ej § 58 
Therese Rhann (V) 
Julia Falkerby (MP) Närvarar på distans 
Vania Luque Orrego (S) Närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Direktör Lena Winterbom, stabschef Tuomo Niemelä. På distans: ekonomichef Peter 
S:t Cyr, avdelningschef Ida Bylund Lindman, avdelningschef Ulrika Grönqvist, 
avdelningschef Henrik Jansson, enhetschef Peder Jacobsson, analytiker Eva 
Hellstrand, utredare Weronica Öhrt och strateg Kjell-Åke Gårdh 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-05-18 

 

§52 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att utse Robin Kronvall (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 25 maj 2020 på Stationsgatan 12. 

§53 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg: 

Information om sommarjobb 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

- - ----'\ Å . 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-18 

§54 

Ekonomisk månadsuppfötjning per april 2020 

AMN-2020-00042 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per april 2020. 

Överskottet uppgår till 17,6 mnkr vilket är 5,1 mnkr bättre än periodens prognos. 

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 0,3 mnkr vilket är en positiv 
avvikelse mot prognosen per april med 0,7 mnkr. 

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott om 
23,4 mnkr, vilket är 4,3 mnkr bättre än prognosen. 

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 6,4 mnkr 
vilket är en negativ awikelse mot periodens prognos med 0,3 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-12. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-18 

§55 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per april 
2020 

AM N-2020-00102 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-12-16 om en regelbunden återkoppling och 
uppföljning av ekonomiskt bistånd med ett särskilt uppdrag utifrån olika punkter 
utöver besluten som rör redovisning och uppföljning. 

Redovisade punkter visar sammanfattningsvis att arbetet mot svarta kontrakt och 
eventuella dubbla hyror fortlöper. Avdelningen genomför kontroller av månads-
ansökningarna om ekonomiskt bistånd genom slagning i informationssystemet 
Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK). 

Totalt har 5 498 personers uppgifter (inklusive barns) kontrollerats i förhållande till de 
3 743 antal hushåll som sökte om ekonomiskt bistånd under april månad. Anvisade 
individer från avdelning Socialtjänst - ekonomiskt bistånd till avdelning Utbildnings-
och jobbcenter arbetsmarknad (UJC) är under april månad 198 stycken. Avseende 
redovisning av försörjningshinder har majoriteten av hushållens registerledare kodats 
med ett försörjningshinder i kategorin "Arbetslös och SFI-studier" (44,8%). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-11. 

Justerandes signatur 
i 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (12) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-18 

§56 

Remissvar Validering - för 
kompetensförsörjning och livslångt tärande 

AM N-2020-00132 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till utbildningsdepartementet enligt förvaltningens förslag. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Robin Kronvall (M) att meningen " Här skulle 
nationella kriterier för bedömning kunna underlätta för lärare och rektorer i 
betygsättningen" ändras till att lyda "Här bör nationella kriterier för bedömning finnas 
för att underlätta för lärare och rektorer i betygssättningen". 

Beslutsgång 

Ordförandens ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har getts möjlighet att svara på remissen Validering - för 
kom petensförsörjning och livslångt lärande, ett slutbetänkande från validerings-
delegationen (SOU 2019:69). Arbetsmarknadsnämnden har fått i uppgift att besvara 
remissen. 

Arbetsmarknadsnämnden stödjer i huvudsak förslagen i remissen och välkomnar 
åtgärderna för att förbättra strukturen för arbete med validering på nationell, regional 
och lokal nivå. Nämnden ser dock en osäkerhet ide antaganden som görs angående 
finansiering av förslaget, vilket behöver bevakas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till nämnd 2020-04-30 

Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande - svar på remiss av SOU 
2019:69 

Justerandes signatur 
o 

i I , 

Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-18 

§57 

Information angående ramtider inom sfi 

AM N-2020-00195 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en plan för att minska 
andelen uppsalabor i behov av ekonomiskt bistånd. Denna aktivitetsplan innehåller 
sammanlagt 26 punkter varav en av dessa är att sätta upp riktlinjer/ramtider för studie-
tiden inom sfi. 

Syftet med ramtider är bland annat att skapa en tydlighet för eleven gällande rätten till 
sfi i förhållande till progression och en bättre genomströmning inom sfi samt ge ett 
stöd till lärare vid bedömning av progression och planerat kursslut. 

Ramtider innebär att varje kurs inom sfi tilldelas ett antal veckor beroende på 
studieväg och kurs. Det preliminära antalet veckor som kursen omfattar ska kommu-
niceras med eleven vid ingången till studier och följas upp löpande. Till en början 
gäller förslaget endast studier i klassrum under dagtid. Elever som alfabetiseras 
undantas. 

Ramtid ska gälla för samtliga anordnare i kommunen. Ramtider kommer även att 
kommuniceras till folkhögskolan som är egen huvudman. Ramtiderna kommer att 
följas upp och revideras två gånger per år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04. 

Jyterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-18 

§58 

Jämförelse Borås och Uppsala ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsinsatser 

AM N-2020-00191 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att arbeta med de delar som är relevanta för 
Uppsala samt att fortsätta följa upp jämförelse med Borås och andra 
jämförbara kommuner. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar att tillägg ska göras sist i att-satsen med: "....och andra 
jämförbara kommuner". 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Sammanfattning 

Den 23 mars 2020 gav nämnden, på initiativ av Mattias Johansson (C), förvaltningen i 
uppdrag att undersöka hur Borås har lyckats sänka sina försörjningsstödskostnader 
samt att göra en jämförelse med Uppsala. Jämförelse har gjorts både utifrån officiell 
statistik och kontakt med Borås stad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04, 

Utredning Jämförelse Borås och Uppsala ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§59 

Flytt av nämndens sammanträde i oktober 

AM N-2019-0320 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att flytta nämndens sammanträde den 26 oktober till onsdagen den 7 oktober 
2020 klockan 13.30 samt 

2. att flytta nämndens arbetsutskott från den 19 oktober till den 1 oktober 2020 
klockan 09.00. 

Sammanfattning 

Mål & budget som normalt brukar skickas ut på remiss i augusti, kommer nu att skickas 
ut till nämnder och bolag den 25 september 2020. Alla svar ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast den 9 oktober 2020. 

Arbetsmarknadsnämnden har ett nämndsammanträde inbokat den 26 oktober vilket 
flyttas till onsdagen den 7 oktober för att nämnden ska hinna besvara yttrandet till 
kommunstyrelsen i tid. Det innebär att även arbetsutskottets sammanträde ändras 
från den 19 oktober till den 1 oktober 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
' , , 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
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§60 

Tjänstgöring på distans vid nämndens 
utskottssammanträden 

AMN-2020-00202 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att tillåta närvaro på distans i sammanträden med nämndens utskott, 

2. att distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor, 

3. att det ska föreligga särskilda skäl för att deltagande på distans ska få ske, 

4. att förhandsanmälan om deltagande på distans ska ske tre dagar före 
utskottssamrnanträdet, 

5. att ordföranden i utskottet avgör om deltagande på distans ska medges, samt 

6. att detta beslut ska gälla till den 31 december 2020, eller tills annat beslutas. 

Sammanfattning 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 
för ledamöter och ersättare i nämnders utskott, aktualiserats. Gällande kommunallag 
medger närvaro genom deltagande på distans i sammanträden med kommunfull-
mäktige och nämnd. 

Frågan om utskott får ha sammanträde på distans, är inte reglerad i kommunallagen 
och berörs inte i lagens förarbeten. Närvaro genom deltagande på distans förutsätter 
att nämnden beslutar om att tillåta det och beslutar på vilket sätt deltagandet ska ske 
samt vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12. 

Jugerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(________, 
) 
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§61 

Informationsärenden 

Information om den av Robin Kronvalls (M) aktualiserade fråga om arbetskraft till 
gröna näringar 

Vid nämndens sammanträde den 29 april aktualiserade Robin Kronvall (M) m.fl. fråga 
om att förvaltningen ska utreda området och arbetskraftsbehovet samt presentera en 
plan och strategi för hur personer kan komma ut i arbete inom gröna näringar. 

Förvaltningen presenterar en lägesrapport av utredningen. Ärendet återkommer för 
beslut till nämnden i juni. 

Information om sommarjobb 2020 

Förvaltningen meddelar att efter hårt arbete har nu alla ungdomar i årskurs 9 som sökt 

erbjuds ett sommarjobb. Totalt rör det som om 1 400 ungdomar. 

JAterandes signatur Utdragsbestyrkande 

# 

_ 
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§62 

Delegationsbeslut för perioden 2020-04-28 till 
2020-05-17 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-04-28 till 
2020-05-17 till protokollet. 

§63 

Anmälningsärenden för perioden 2020-04-28 
till 2020-05-17 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-04-28 till 
2020-05-17 till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, , 
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