
Uppsala 
kommun 

Sida 1 (23) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-23 

Arbetsmarknadsnämndens 
protokoll måndagen den 23 mars 2020 

Plats och tid 

Stationsgatan 12, klockan 15:30-18:25 

Paragrafer 

23-41 

Justeringsdag 

Den 30 mars 2020 

Underskrifter 

Mohamad Hassan (L), ordförande 

Robin Kronvall (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsnamndenuppsala.se  
www.uppsala.se   



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (23) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
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Närvarande 

Beslutande 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice ordförande 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin-Röjestål (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Roger Thelander (SD) 
Eva Moberg (KD) 
Torbjörn Björlund (V) 
Tobias Hägglund (M) 
Kjell Engström (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Pia Holmqvist (S) 
Anita Ericsson (L) 
Mattias Johansson (C) 
Åsa Samuelsson (KD) 
Therese Rhann (V) 

Ej tjänstgörande ledamöter och ersättare som deltog på distans 

Josefine Andersson (M) 
Charles Pylad (MP) 
Annette Stavenow Eriksson (C) 

Övriga närvarande 

Lena Winterbom, direktör 
Tuomo Niemelä, stabschef 
Ulrika Grönqvist, avdelningschef 
Ida Bylund Lindman, avdelningschef 
Henrik Jansson, avdelningschef 
Peder Jacobsson, enhetschef 
Andrea Neren berg, SACO 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§23 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Robin Kronvall (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 30 mars 2020 på Uppsala Konsert och Kongress. 

§24 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Jt1sterandes signatur Utdragsbestyrkande 

) 
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Protokoll 

Datum: 
2020-03-23 

 

§25 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 
2020 

AM N-2020-00042 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per februari 2020. 
Överskottet uppgår till 4,4 mnkr vilket är 4,4 mnkr bättre än periodens budget. 

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott uppgående till 2,2 mnkr vilket är lika 
med avvikelsen mot budgeten för perioden. 

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott 
om 11,5 mnkr, vilket även är avvikelsen mot periodens nollbudget. 

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 4,9 mnkr 
vilket även är avvikelsen mot budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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§26 

Verksamhetsplan 2020 Hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) Uppsala 

AM N-2020-00056 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av politiskt samråd HSVO Uppsala och 
lägga den till handlingarna, 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade 
områden för verksamhetsplan 2021 som grund för fortsatt dialog inom ramen för 
regional och lokal 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 mellan 
förvaltningarna. 

Politiska samrådet samt tjänsteledning HSVO Uppsala ansvarar för planering och 
genomförande. Representanterna i tjänsteledningen är utsedda av respektive 
huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18 

Verksam hetsplan HSVO Uppsala 2020 

Verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
k 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (23) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-23 

§27 

Överenskommelse om ideburet offentligt 
partnerskap mellan Tjejers rätt i samhället 
(TRIS) och Uppsala kommun 

AMN-2020-00078 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap (10P) med TRIS-
Tjejers Rätt i Samhället för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att socialnämnden, 
utbildningsnämnden och kulturnämnden godkänner och fastställer 
överenskommelsen enligt förslag, samt 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap från arbetsmarknadsnämnden 
med 435 000 kronor år 2020, 

att arbetsmarknadsnämnden för egen del uppdrar till arbetsmarknadsförvaltningen 
att ta del ta TRIS utbildningsinsatser. 

Yrkande 

Anita Ericsson (L) yrkar tillägg med en att-sats: att arbetsmarknadsnämnden för egen 
del uppdrar till arbetsmarknadsförvaltningen att ta del ta TRIS utbildningsinsatser. 

Robin Kronvall (M) yrkar med stöd av Mattias Johansson (C), Eva Moberg (KD) och 
Tobias Hägglund (M) att avtalet ska gälla två år i taget. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till Anita Ericssons (L) yrkande och avslag på Robin 
Kronvalls (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Anita Ericssons (14 yrkande och finner bifall. 

Ordförande ställer vidare Robin Kronvalls (M) yrkande mot eget yrkande och finner 
bifall till eget yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

- - ----, 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
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Sammanfattning 

Nämnden beslutade 2016, att tillsammans med socialnämnden, utbildningsnämnden 
och kulturnämnden ingå ett Ideburet Offentligt Partnerskap (10P) med TRIS - Tjejers 
Rätt i Samhället (TRIS) under perioden 2017-01-01 till och med 2019-12-31. I maj 2019 
gav nämnden uppdrag till förvaltningen att arbeta fram en reviderad 
överenskommelse för bop med TRIS. 

Arbetsmarknadsnämnden finansierar verksamheten med 435 000 kronor, 
socialnämnden med 1 725 000 kronor, utbildningsnämnden med 380 000 kronor och 
kulturnämnden med 323 000 kronor år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04 

Förslag till Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (10P) 

Verksamhetsberättelse TRIS- Tjejers Rätt i Samhället 2018 

Justerandes signatur 

i,. 

Utdragsbestyrkande 
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§28 

Överenskommelse om ldeburet offentligt 
partnerskap mellan Uppsala Rödakorskrets 
och Uppsala kommun 

AM N-2019-00428 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelsen om partnerskap med Uppsala Rödakorskrets för 
perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att kulturnämnden och 
socialnämnden fastställer överenskommelsen enligt förslag, 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap från arbetsmarknadsnämnden 
med 670 000 kronor för 2020, 

att bevilja Uppsala Rödakorskrets verksam hetsbidrag till arbetsmarknadsinsatser vid 
secondhandverksamheten med 323 000 kronor för perioden 1 juli-31 december 
2020, 

att under 2020 arbeta in Röda Korset second hand som en del i det ideburna 
offentliga partnerskapet, och från och med 2021 ersätta verksamhetsbidraget för 
arbetsmarknadsinsatser till ett stöd inom ramen för överenskommelsen om det 
ideburna offentliga partnerskapet. 

Sammanfattning 

Under perioden 2017-2019 har arbetsmarknadsnämnden tillsammans med 
socialnämnden och kulturnämnden haft en överenskommelse om ideburet 
offentligt partnerskap med Uppsala Rödakorskrets gällande verksamhet inom 
integration och migration. 

Nämnden beslutade 2019-05-20, att uppdra till förvaltningen att arbeta fram en 
reviderad överenskommelse för ideburet offentligt partnerskap med Uppsala 
Rödakorskrets. 

Arbetsmarknadsnämnden föreslås finansiera verksamheten med 670 000 kronor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9-te 
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Under 2020 kommer ett utvecklingsarbete ske och de arbetsmarknadsinsatser som 
Uppsala Rödakorskrets bedriver inom secondhandverksamheten kommer 
överföras till det ideburna offentliga partnerskapet. Arbetsmarknadsnämnden 
beviljar samtidigt stöd för arbetsmarknadsinsatser vid secondhandverksamheten 
med 323 000 kronor för andra halvåret 2020, utöver stödet på 670 000 kronor. 

Socialnämnden föreslås finansiera verksamheten med 670 000 kronor och 
kulturnämnden med 215 000 kronor för 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04 

Förslag till överenskommelse om ldeburet offentligt partnerskap (10P) mellan Uppsala 
kommun och Uppsala Rödakorskrets, 

Verksamhetsberättelse Uppsala Rödakorskrets 2018, 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 Röda Korset. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(.9..... 
1,  
k - 
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§29 

Stöd till NybyVision 2020 inom ldeburet 
offentligt partnerskap 

AM N-2020-00053 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa stödet till NybyVision inom ramen för ideburet offentligt partnerskap 
till 5 114 000 kronor för 2020, 

att uppdra till förvaltningen att utarbeta en ny överenskommelse om ideburet 
offentligt partnerskap med NybyVision från 2021. 

Sammanfattning 

Nämnden har sedan 2018 ingått en överenskommelse om ideburet offentligt 
partnerskap med NybyVision. Överenskommelsen avser perioden 2018 - 2020. Den 
nuvarande överenskommelsen om ideburet offentligt partnerskap mellan 
nämnden och NybyVision löper ut 2020-12-31. 

För 2019 fastställdes stödet till NybyVision till 5 114 000 kronor. Förvaltningen föreslår 
att nämndens stöd inom ramen för ideburet offentligt partnerskap fastställs till samma 
nivå som föregående år 5 114 000 kronor. Nämnden upplåter lokaler till NybyVision på 
Sturegatan 9. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04 

Överenskommelse om 10P med NybyVision 2018-2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§30 

Stöd till Studiefrämjandet Uppsalaregionen 
om Kontakten Gottsunda 2020 inom ldeburet 
offentligt partnerskap 

AM N-2020-00054 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa stödet till Studiefrämjandet Uppsalaregionen om Kontakten Gottsunda 
inom ramen för ideburet offentligt partnerskap till 3 287 000 kronor för 2020, vilket 
inbegriper uppräknat stöd till 1 737 000, insatser för unga vuxna med 500 000 kr 
och hyreskostnad med 1 050 000 kronor, 

att utse Kjell Engström (S), Tobias Hägglund (M) och Torbjörn Björlund (V) att 
representera nämnden vid politikercafe i form av öppet dialogforum för 
stadsdelens invånare den 15 april 2020, 

att utse Kjell Engström (S) och Mattias Johansson (C) att representera nämnden vid 
politikercafe i form av öppet dialogforum för stadsdelens invånare den 19 maj 
2020, 

att utse Kjell Engström (S) och Eva Moberg (KD) att representera nämnden vid 
politikercafe i form av öppet dialogforum för stadsdelens invånare den 14 oktober 
2020, 

att utse Kjell Engström (S) och Annette Stavenow Eriksson (C) att representera 
nämnden vid politikercafe i form av öppet dialogforum för stadsdelens invånare 
den 11 november 2020, 

att utse Kjell Engström (S) och Åsa Samuelsson (KD) att representera nämnden vid 
dialogmöte med företrädare för föreningar som samverkar med Studiefrämjandet 
Kontakten den 3 juni 2020, 

att utse Kjell Engström (S) och Tobias Hägglund (M) att representera nämnden vid 
dialogmöte med företrädare för föreningar som samverkar med Studiefrämjandet 
Kontakten den 20 januari 2021. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

— 
.....,..._ 

---- 
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Sammanfattning 

Det ekonomiska stödet från nämnden inom ramen för överenskommelse om ideburet 
offentligt partnerskap med Studiefrämjandet om Kontakten i Gottsunda regleras 
årligen i enlighet med uppräkning av nämndens kommunbidrag i av 
kommunfullmäktige fastställd budget. Stödet för nästkommande kalenderår ska inte 
understiga stödet för innevarande kalenderår. Stödet för 2019 fastställdes till 3 161 000 
kronor. 

Nämndens stöd till Studiefrämjandet Uppsalaregionen fastställs till 3 287 000 kronor 
för 2020, vilket inbegriper en uppräkning av det föregående års stöd med två procent 
till 1 737 000 kronor, 500 000 kronor i stöd till insatser för unga vuxna och hyreskostnad 
med 1 050 000 kronor. 

löverenskommelsen om partnerskap med Studiefrämjandet Uppsalaregionen om 
Kontakten Gottsunda åtar sig kommunen att delta vid dialogmöten med företrädare 
för föreningar och medlemmar samt att medverka vid politikercafe i form av öppet 
dialogforum för stadens invånare. Nämnden beslutar att utse representanter till dessa 
dialoger. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04 

Överenskommelse om 10P Studiefrämjandet Uppsalaregionen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 
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§31  

Revidering av beslut om områden att 
undantas enligt nya EBO-lagstiftningen 

AM N-2019-0358 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera till arbetsmarknadsutskottet den 20 april 2020 att besluta om utökade 
områden att anmälas för undantag enligt nya instruktioner från Migrationsverket. 

Särskilt yttrande 

Torbjörn Björnlund (V) anmäler särskilt yttrande och Therese Rhann (V) anmäler 
ersätta ryttrande enligt: 

"Vänsterpartiet har redan vid tidigare behandling skrivit ett särskilt yttrande där vi 
anmäler en avvikande uppfattning. Inget i ärendet har i grunden förändrats. 
Vänsterpartiet deltar därför inte i beslutet och upprepar vårt SY från tidigare 
behandling. 

Vänsterpartiet är kritiskt till förslaget om att Uppsala kommun ska 
anmäla undantag för områden enligt proposition 2019/20:10 till Migrationsverket. 
Det finns flera orsaker. Bl.a. att Migrationsverket är ännu inte helt färdiga med 
förutsättningarna för att genomföra dessa undantag. Vi menar också att dessa 
undantag kan få flera oönskade effekter. Om asylsökande väljer att bosätta sig i 
områden som ska undantas och därmed mister sin ersättning kan det bidra till ökad 
fattigdom och benägenhet att hitta andra mindre legitima inkomstkällor. Den 
viktigaste faktorn kan dock vara förhindrandet av familjeåterföreningar. En av de 
viktigaste förutsättningarna för integration och ett snabbt inlemmande i samhället är 
den trygghet de asylsökande får med sin familj nära. Det kan brytas om man försvårar 
för familjer att återförenas. 

Vänsterpartiet menar att integration underlättas av många mer humana insatser. Hjälp 
till språkkunskaper, studier och arbetspraktik skapar bättre förutsättningar att 
integreras för de asylsökande, inte att förhindra människor att bo var de bäst når 
trygghet. Vänsterpartiet menar att en bred satsning på de s.k. utsatta områdena där 
man ger människor en trygg social situation ger bättre förutsättningar att förbättra 
integrationen än att stigmatisera de människor som väljer att bosätta sig i "utsatta" 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
1 
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områden. Genom den katastrofala bostadspolitik som förts de senaste åren tillkommer 
också att bostadsbristen är skriande i Uppsala." 

Roger Thelander (SD) anmäler särskilt yttrande enligt: 
"SD välkomnar att de områden som nämnden beslutar undanta p g a de nya 
kraven blir större. Beslutet om vilka gator som ursprungligen skulle undantas 
har tagits vid tidigare tillfälle. 

Vi anser dock fortfarande att det hade varit lämpligt att hela kommunen hade 
undantagits, vilket vi tidigare har reserverat oss i enlighet med. Denna 
lagstiftning är skriven på ett sätt som tolkas av nämndens majoritet att man 
bara får undanta delar av kommunen och just de delar som anses som utsatta. 
SD anser att man oavsett detta borde begära att hela kommunen undantas. 
Alla kommunens skattebetalare står för kostnaden för den popularitet vår 
kommun åtnjuter bland asylsökande. Att erhålla en respit från onödigt 
mottagande av asylsökande vore sannolikt välgörande för våra framtida 
kostnader för ekonomiskt bistånd. Det skulle även gynna de asylsökande själva 
om de sökte sig till en kommun med bättre förutsättningar till integration. 
Uppsala kommun har tagit ett oproportionerligt ansvar och har oerhörda 
problem att lösa. Uppsala utnämndes till skjutningarnas huvudstad 2019. 

SD noterar att vi står ensamma i denna fråga i Uppsala kommun just nu.1 övriga 
riket däremot delar flera stora kommuner vår uppfattning. Några exempel är 
Göteborg, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Kristianstad, Eskilstuna och 
Katrineholm. Dessa kommuner har varierande politiska majoriteter. Vissa leds 
av socialdemokraterna, andra av moderaterna och Landskrona är något av 
liberalernas skyltfönster. Om vi förstår det hela rätt kan förändrad ansökan 
inges årligen. Det ingjuter hopp om att möjlighet gives framöver att ompröva 
och kalibrera om politiken på detta område." 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden fattade den 25 november 2019 beslut om områden att 
anmäla till Migrationsverket för att undantas enligt förändringarna i Lag (1994:137) 
om mottagande av asylsökande med flera rörande asylsökandes rätt till 
dagersättning vid eget boende. Ny information har inkommit från Migrationsverket 
gällande när anmälan senast ska vara inkommen samt på vilken nivå som 
områdesindelningen som anmäls ska vara. 

Justerandes signatur 
• 

Utdragsbestyrkande 

:i 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02, 

Information till berörda kommuner inför anmälan, 

Information till berörda kommuner Nya regler om eget boende, 

Anmälan till Migrationsverket DeSO. 

Justetrandes signatur 
i 

Utdragsbestyrkande 

, 
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§32 

Uppföljning av vuxenutbildning 

AM N-2020-00071 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningen följer upp vuxenutbildning avseende volymer och resultat för 2019 
för presentation i nämnden i mars varje år. Vid andra tider på året redovisas annan 
uppföljning som görs i form av bland annat resultat från elevenkäter, samman-
fattning av avtals- och uppdragsuppföljning samt kvalitetsrapporter från 
utbildningsanordnare. 

Antalet elever inom vuxenutbildningen ligger på en fortsatt hög nivå. Nya 
anordnare har tillkommit från oktober 2019. Den största utbildningsanordnaren är 
fortsatt Hermods där många elever väljer att studera på distans. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 
Uppföljning av vuxenutbildning 
Uppföljning av två områden i 26-punktsplanen 

Justerandes signatur 
i 

.,,,_ 

Utdragsbestyrkande 
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§33 

Förslag till upplägg för pedagogiskt pris inom 
vuxenutbildningen 

AMN-2020-00084 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att en extern part ska ingå i jurygruppen samt 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget till upplägg för pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen. 

Yrkanden 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av tjänstgörande ledamöter, att en att-sats ska 
läggas till enligt: att en extern part ska ingå i jurygruppen. 

Sammanfattning 

len motion från Torbjörn Björlund och Therese Rhann (båda V) vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 presenterades ett förslag till kommunfullmäktige 
att besluta att införa ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare inom 
vuxenutbildningen.1 beredningen av svaret på motionen framfördes att det är 
naturligt att även pedagogisk personal inom vuxenutbildningen ska kunna 
omfattas av denna form av kvalitetsutmärkelse. 

Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 att uppdra till arbetsmarknads-
nämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris för beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_____ 



Uppsala 
kommun 

Sida 18 (23) 

Arbetsmarknadsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-23 

§34 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 
februari 2020 

AM N-2020-00102 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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 
månadsansökningarna om ekonomiskt bistånd genom slagning i 
informationssystemet Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK). Totalt har 
6 525 personers uppgifter (inklusive barns) kontrollerats i förhållande till de 3 608 antal 
hushåll som sökte om ekonomiskt bistånd under februari månad. 

Under februari månad har en stor ökning av anvisade individer från avdelning 
Socialtjänst - ekonomiskt bistånd till avdelning Utbildnings-och jobbcenter 
arbetsmarknad (UJC) skett. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-16. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 

3. 



Uppsala 
kommun 

Sida 19(23) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-23 

§35 

Ändring av sammanträdestider i april 

AMN-2019-0320 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att flytta arbetsutskottets sammanträde den 16 april till måndagen den 20 april 
klockan 15.30 samt 

att ställa in individutskottets sammanträde den 16 april. 

Sammanfattning 

Den 16- 17 april pågår Uppsala kommuns budgetkonferens/beredningsvecka vilket 
innebär att arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott behöver flytta sitt sammanträde 
från torsdagen den 16 april till måndagen den 20 april klockan 15.30. 

Individutskottets sammanträde den 16 april klockan 13.00 ställs in. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2020. 

usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (23) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-23 

§36 

Ansökan från Almi gällande Gottsunda 
Entreprenörs Lab 

AM N-2020-00081 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna Almis ansökan gällande Gottsunda Entreprenörs Lab, 

att finansiera projektet med samverkansmedel. 

Sammanfattning 

Alm' Företagspartner vill tillsammans med Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda och 
Region Uppsala genomföra ett projekt för att fler personer med utländsk bakgrund ska 
starta eget företag. Genom projektet ska deltagarna få utbildning och coaching i 
förverkligandet av sin företagside. Projektet ska pågå under två år, 2020-2021. 

Projektets målsättningar är att: 600 personer deltar i informationsaktiviteter. 
120 personer deltar i inspirationsseminarier. 
60 personer deltar i GEL-Programmet som innehåller utbildande insatser, coaching och 
möjlighet att ha en plats i en co-working miljö som ger både nätverk och sammanhang. 
30 personer kommer att genomföra en Hållbarhetsdialog som dokumenteras av 
rådgivare från Almi. 

Minst 30 procent av deltagarna ska vara kvinnor. 

Protokollsanteckning 
Nämnden enas om att målet ska vara att 50 procent av deltagarna är kvinnor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11 

Ansökan från Almi 

Budget för projektet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_ 

) 



Uppsala 
kommun 

Sida 21 (23) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-23 

§37 

Informationsärenden 

Information om arbetsmarknadsförvaltningens samlokalisering 

Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsavdelningen kommer att samlokaliseras i 
Boländerna i Bolandskolan. Tanken är så många verksamheter som möjligt ska samlas 
under ett tak. 

Information från Trygghetskonferensen 

Den 27 - 28 januari samlades kommunledningen, representanter från Polisen och 
Uppsalahem för en konferens om social oro, trygghet och organiserad brottslighet. 
Syftet med konferensen var att dra upp riktlinjer för kommunens trygghetsarbete. 

Presentation av underlag till beredningsveckan 

Mål-och budget är Uppsala kommuns övergripande styrdokument. Den innehåller 
inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela Uppsala kommun. 

Arbetet med att ta fram Mål- och budget pågår under hela året inför beslut av 
kommunfullmäktige i november. Under beredningsveckan träffas kommunledning och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvaltningsdirektörerna presenterar sina 
respektive verksamheters förutsättningar och förändrade behov för planperioden, 
taxor och avgifter, budget, möjligheter och hinder. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

........_ ---) 



Uppsala 
kommun 

Sida 22 (23) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-23 

§38 

Delegationsbestut för perioden mars 2020 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden mars 2020 till handlingarna. 

§39 

Anmälningsärenden för perioden mars 2020 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden mars 2020 till 
handlingarna. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
# 



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (23) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-23 

§40 

Deltagande konferens och möten 

Inga inbjudningar till konferenser har inkommit. 

§41 

Frågor från nämndens ledamöter 

Maffias Johansson (C) anmäler en aktualiserad fråga gällande uppdrag till 
förvaltningen att närstudera Boråsnnodellen för fler i arbete och minskade kostnader 
för försörjningsstöd. 

Förvaltningen bereder frågan och återkommer med svar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

