
Uppsala 
• " K O M M U N 

A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

1(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

Plats och tid: Noors slott, Knivsta klockan 13:00 - 16:00 

Ledamöter: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande Ersättare: Soraja Nadimpour (S) 
Tobias Smedberg (V), l:e vice ordförande Beatriz Hedvåg (S) 
Benny Lindholm (LP), 2:e vice ordförande Ylva Gäverth (M) 
Maria Gauffin Röjestål (S) Anja Karinsdotter (V) 
Björn Christiernin (S) Anita Ericsson (FP) 
Carolina Bringborn Anadol (M) Joakim Strandman (MP) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Emma Persson (MP) 
Ehsan Nasari (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 

Övriga Lena Winterbom, direktör, Marcus Bystedt, controller, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, 
deltagare: Lotta Königsson, avdelningschef, Eva Egnell, avdelningschef, uppdragsstrateger: Jan Sund, 

Ulf Lundström, Tuomo Niemelä, Andreas Christoffersson, Tobias Aström Sinisalo, Eva 
Hellstrand 

Utses att 
justera: Benny Lindholm (FP) Paragrafer: 44 - 59 

Justeringens 
plats och tid: UppSalh Konsert och Kongress, Vaksala torg 1 den 30 mars 2015, klockan 13:00 

Underskrifter: 

inrik Wärnsberg-(S), ordförand noln) Benny Lindholm (FP), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2015-03-27 
Datum för 
anslags uppsättande: 2015-03-31 

Sista dag för överklagande: 2015-04-21 
Datum för anslags nedtagande: 2015-04-22 

Förvaringsplats 
for protokollet: Arbetsmat^adsförvaltmngén, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§44 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Benny Lindholm (FP) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 30 mars 2015 klockan 13.00 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1. 

§45 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Ansökan om projektbidrag från Scenkonst Uppsala 
- Särskild aktivitet i partigrupp S, MP och V 

Justerandes sign 

•4-
Utdragsbestyrkande 
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A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§46 

Överföring av ansvaret för sysselsättning till omsorgsnämnden 
AMN-2015-0144 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, 

att ansvaret för de verksamheter som redogörs för i ärendet överförs till omsorgsnämnden och 

att justera kommunbidraget för dessa verksamheter från arbetsmarknadsnämnden till 
omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har i nuläget ansvar för verksamheter som bedriver sysselsättnings- och 
arbetsrehabiliterande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Med sysselsättning 
avses en långsiktig rehabiliterings åtgärd som syftar ti l l att höja eller underhålla en persons 
arbetsförmåga, men där krav inte ställs i relation till arbetsmarknaden. 

Dialog om att överföra de verksamheter som nämns i handlingen och budget för dessa har förts. Det 
finns poliskt konsensus kring att överföra verksamheterna och budget från arbetsmarknadsnämnden 
til l omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015. 

Utdragsbestyrkande 



4(16) 

A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§47 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § och 16 
kapitlet 6 f socialtjänstlagen, bostadssamordningen fjärde kvartalet 2014 
AMN-2015-0156 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten över ej verkställda beslut per 31 december 2014, 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

att överlämna rapporten til l kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Enligt 16 kapitlet 6 § f socialtjänstlagen ska ansvarig nämnd kvartalsvis till Inspektionen för vård 
och omsorg och kommunrevisionen rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. 
Arbetsmarknadsnämnden överlämnar rapportering av sex beslut om bostadssocialt kontrakt där 
verkställighet ej skett inom tre månader från beslutsdatum. Besluten är fattade bostads
samordningen på delegation av den tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015. 

Justerandes sign 

^4— 
Utdragsbestyrkande 
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A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§48 

Kommunrevisionen/PwC: Granskning av kommunens hantering av avtal 
AMN-2015-0098 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande enligt förvaltningens förslag ti l l kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har låtit genomföra en granskning av hur kommunen hanterar sina avtal. Tre 
kontor omfattas av granskningen, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, kontoret för hälsa 
och omsorg samt kontoret för samhällsutveckling. Granskningen visar att kommunens avtalsregister 
inte är komplett, inte är aktuellt och det inte är enkelt att hitta den information man söker i registret. 
Nämnden har ombetts att yttra sig över kommunrevisionens rapport. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2015. 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§49 

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
AMN-2015-0176 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l direktören fördela arbetsmiljöuppgifter utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och 
kommunledningskontorets antagna princip/mall, 

att ge direktören rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så långt ut i organisationen att ett aktivt 
förebyggande arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på de enskilda arbetsplatserna och att 
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med uppgifterna. 

Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder 
som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Med arbets
milj öans var avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna 
för ohälsa och olycksfall samt för att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

De förtroendevalda inom varje nämnd ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. En viktig uppgift är 
att se ti l l att chefer får väldefinierade uppdrag med tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper 
och kompetens för att kunna bedriva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. 
En annan viktig uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur arbetsmiljöarbetet 
fungerar och att vidta åtgärder om så behövs. 

Fördelning och mall av arbetsmiljöuppgifter har utarbetats i syfte att konkretisera arbetsmiljö
ansvaret och hur det ska fördelas i den kommunala organisationen. Mallen som utarbetats av 
kommunledningskontoret ligger t i l l grund för nämndens beslut och ska i de fall behov av 
revidering/komplettering behövs, ska det göras i samråd med HR-direktör. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§50 

Ekonomi 2015 
AMN-2015-0177 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per februari 2015. 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till och med februari 
2015 med - 5 390 tkr, vilket avviker mot budget med samma belopp. Motsvarande period 
föregående år visade ett positivt resultat på 7 734 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2015. 

Justerandes sign 

4 -

Utdragsbestyrkande 
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A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§51 

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 
AMN-2015-0114 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporterna til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport över utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll, orsaker ti l l beviljat 
ekonomiskt bistånd och uppföljning av arbetsmarknadsinsatser per februari presenteras. 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd för januari och februari är något högre än vad 
som är budgeterat och även utfallet är något högre än för samma period 2014. Det är kostnaderna 
för försörjningsstöd flykting som är klart högre än vad som är budgeterat, men även utfallet är 
högre för januari och februari 2015 än för samma period 2014. Det totala antalet unika hushåll med 
utbetalt ekonomiskt bistånd är högre (cirka 90 hushåll) i februari 2015 jämfört med februari 2014. 
Jämfört med januari 2015 så är det några få hushåll färre som beviljades ekonomiskt bistånd i 
februari 2015. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§52 

Internt avtal 2015 med utbildningsnämnden avseende grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
AMN-2015-0159 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till internt avtal med utbildningsnämnden för 2015 för utbildning inom 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) 
och Torbjörn Aronson (KD) inlämnar reservation och särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Uppdragstagaren ska bedriva utbildning inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna (särvux). 

Ersättning avtalas för ett år i taget. Ersättning utgår, utifrån producerad verksamhetspoäng, med en 
preliminär ersättning om 36 301 000 SEK för budgetåret 2015. Avstämning av genomförda 
verksamhetspoäng görs löpande under året och ersättningen regleras utifrån avstämningen. 
Ersättningen ska täcka uppdragstagarens samtliga kostnader. 

Avtalet motsvarar givna uppdrag och håller sig inom ekonomiska ramar. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ta fram nytt förslag till volymer 
och ersättningsnivåer med utgångspunkt i Alliansens förslag ti l l IVE (Inriktning, Verksamhet, 
Ekonomi). 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Benny Lindholms (FP) yrkande och yrkar bifall t i l l liggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande mot eget yrkande och finner bifall t i l l eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

+ 4 V ~ 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§53 

Yttrande till Arbetsmiljö verket angående försörjningsstöd 
AMN-2015-0167 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l Arbetsmiljöverket avge förslag till yttrande med beskrivning av de åtgärder som 
genomförts. 

Sammanfattning 
I en skrivelse daterad 2015-02-23 har Arbetsmiljö verket gett arbetsmarknadsnämnden möjlighet att 
yttra sig enligt 17 § Förvaltningslagen. 

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot Uppsala kommun som innebär att 
kommunen senast 31 augusti 2015 ska ha klargjort för arbetstagarna i vilken ordning arbets
uppgifterna ska prioriteras och i vilken ordning arbetsuppgifter ska prioriteras bort när den 
tillgängliga tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§54 

Indikatorer till Verksamhetsplan 2015 - 2018 
AMN-2015-0011 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta indikatorer enligt förvaltningens förslag som tillägg i form av en bilaga til l 
Verksamhetsplan 2015-2018. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) 
och Torbjörn Aronson (KD) inlämnar reservation och särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
I samband med att nämnden antog sin Verksamhetsplan 2015-2018 den 22 januari 2015 gav 
nämnden i uppdrag till förvaltningen att utarbeta ett förslag till indikatorer. Indikatorerna är ett 
tillägg i form av en bilaga til l Verksamhetsplan 2015-2018. Aktuellt mätvärde, utveckling, 
fördelning på kön och analys av indikatorerna utifrån verksamhetsplanens fokusområden 
presenteras främst i nämndens bokslut och verksamhetsberättelse. 

Yrkanden 
Carolina Bringborn Anadol (M) yrkar, med instämmande av Benny Lindholm (FP), att ärendet ska 
återremitteras till förvaltningen i syfte att i Verksamhetsplanen inarbeta fler indikatorer samt en 
tydlighet i vad nämnden ska uppnå för att fler ska gå till egen försörjning. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Carolina Bringborn Anadols (M) yrkande och yrkar bifall t i l l 
liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Carolina Bringborn Anadols (M) yrkande mot eget yrkande och finner bifall till 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

§55 

Styrgrupp till IVE-uppdrag om sociala företag 
AMN-2015-0165 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att för IVE-uppdraget om sociala företag tillsätta en politisk styrgrupp, 

att t i l l styrgruppen utse Ulrik Wärnsberg (S), Tobias Smedberg (V), Sanna Selberg (MP), 
Benny Lindholm (FP) och Torbjörn Aronson (KD). 

Sammanfattning 
Nämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att utveckla formerna för hur kommunen stödjer 
och samverkar med sociala företag (IVE 2015-2018, uppdrag 21). 

Styrgruppens uppdrag blir att utifrån en projektplan styra och följa arbetet med uppdraget. 
Styrgruppen rapporterar till nämnden. I uppdraget ingår att ta fram policy, riktlinjer och 
handlingsplan för nämndens stöd sociala företag. Särskilt viktigt är att belysa sociala företags 
behov av stöd och motiv för kommunens stöd. Ansvar och roller i relation ti l l omsorgsnämnden, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska belysas liksom behovet av samordning och i vilka 
frågor det ska ske. I uppdraget ingår även dialog med sociala företag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§56 

Val av kontaktpolitiker 
AMN-2015-0008 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Anja Karinsdotter (V) och Bekir Jusufbasic (M) att representera nämnden i dialogen med 
Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, SIU, 

att utse Joakim Strandman (MP) och Ehsan Nasari (C) att representera nämnden i dialogen med 
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Uppsala, HSO, 

att utse Emma Persson (MP) och Anita Ericsson (FP) att representera nämnden i dialogen med 
Diskrimineringsbyrån i Uppsala, DU, 

att utse Soraja Nadimpour (S) och Torbjörn Aronson (KD) att representera nämnden i dialogen 
med Nyby Vision, 

att utse Beatriz Hedvåg (S) och Ylva Gäverth (M) att representera nämnden i dialogen med Röda 
Korset Uppsala, 

att utse Björn Christiernin (S) och Benny Lindholm (FP) att representera nämnden i dialogen med 
Tjejers Rätt i Samhället, TRIS. 

Sammanfattning 
Kontaktpolitikers uppdrag är att genom kontinuerlig kontakt med berörd organisation få 
information om verksamheten och organisationens sätt att utföra eventuell överenskommelse med 
nämnden, samt att få behov och idéer ti l l verksamhetsutveckling belysta. Kontaktmöte ska 
genomföras minst en gång under respektive termin och resultatet redovisas vid nämndsammanträde. 

Nämnden utser två kontakpolitiker för varje organisation. Uppdraget avser hela mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§57 

Ansökan om projektbidrag från Scenkonst Uppsala 
AMN-2015-0166 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bifalla ansökan från föreningen Scenkonst Uppsala om stöd till projekt "Ung Scenkonst 
För Framtidens Uppsala", 

att bevilja 200 000 kronor i projektbidrag ur nämndens medel för samverkanslösningar, samt att 
projektbidraget beviljas under förutsättning att kulturnämnden beviljar samma belopp, 

att Scenkonst Uppsala senast den sista november 2015 ska inlämna en skriftlig redovisning av 

Sammanfattning 
I Uppsala finns många unga, ofta välutbildade skådespelare och scenkonstnärer. Föreningen 
Scenkonst Uppsala vill med rubricerade projekt bidra ti l l att öka unga scenkonstnärers 
anställningsbarhet genom deras medverkan i en professionell uppsättning på Reginateatern. 

Projektet syftar till att underlätta unga scenkonstnärers etablering på en kulturell arbetsmarknad. 
Projektet syftar även till att med uppsökande verksamhet nå nya besökargrupper som annars inte 
kommer i kontakt med teatern. Ett övergripande mål med projektet är att unga begåvningar stannar 
eller återvänder till staden och därmed berikar och utvecklar kulturlivet. 

Föreningen Scenkonst ansöker om projektbidrag med 200 000 kronor från vardera 
arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP) yrkar i första hand, med stöd av Carolina Bringborn Anadol (M), att 
nämnden ska avslå ansökan om projektbidrag från Scenkonst Uppsala. 

Benny Lindholm (FP) yrkar i andra hand tillägg med en att-sats att Scenkonst Uppsala senast den 
sista november 2015 ska inlämna en skriftlig redovisning av projektet. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Benny Lindholms (FP) yrkande om avslag och yrkar vidare 
med stöd av Torbjörn Aronson (KD) och Ehsan Nasari (C) bifall till liggande förslag. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till Benny Lindholms (FP) yrkande om tillägg med en att-sats. 

projektet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande om avslag mot eget yrkande om bifall till 
liggande förslag och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Ordförande ställer proposition på Benny Lindholms (FP) yrkande om tillägg med en att-sats och 
finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2015. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

fy. 4 — -

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

§58 

Anmälningsärenden 
AMN-2015-0048 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning överanmälningsärenden per 26 mars 2015. 

§59 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP, V 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP och V 4 timmar den 8 april 2015. 

Justerandes sign 

Mg 

Utdragsbestyrkande 



fy\. 7 

Arbetsmarknadsnämnden 29 mars 2015 

Ärende 4.1 Internt avtal 2015 med utbildningsnämnden Grundläggande och gymnasial vuxenut
bildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) 

RESERVATION OCH SÄRSKILT YTTRANDE 

Den rödgröna majoriteten har beslutat att dels skära ned omfattningen av vuxenutbildning bedriven 
i egen regi av Uppsala kommun, dels att minska ersättningsnivåerna för vuxenutbildningen. 

Totalt innebär det minskade uppdraget och de minskade ersättningarna att kostnaderna för 
vuxenutbildning minskar med ca 7 mnkr vilket är en relativt dramatisk minskning. Den stora 
minskningen består till största delen av att utbildningsnämnden får i uppdrag att anordna färre 
utbildningsplatser än 2014. Detta riskerar att slå mot Uppsalas möjligheter att erbjuda arbetslösa 
vidareutbildning för att kunna nå egen försörjning. 

Alliansen hade en annan, högre ambition med vuxenutbildningen och anslog av den anledningen ett 
högre kommunbidrag för vuxenutbildning i sin IVE. Vi är oroliga för vad den rödgröna majoritetens 
ambitionsminskning kommer att innebära för verksamheten. Kommunal vuxenutbildning, särskilt 
på grundläggande nivå, utgör en mycket viktig del i kommunens arbete för att stärka människor i 
deras strävan mot egen försörjning eller för att stärka människors ställning på arbetsmarknaden. Vi 
yrkade därför på återremiss för att utarbeta ett nytt internt avtal i enlighet med Alliansens IVE. 

Mot bakgrund av ovanstående vil l vi reservera oss mot nämndens beslut. 

Carolina Bringborn Anadol 

ledamot (M) 2:e vice ordförande (FP) 

Ehsan Nasari 

Ledamot (C) 

Torbjörn Aronson 

ledamot (KD) 



Arbetsmarknadsnämnden 29 mars 2015 

Ärende 6.1 Indikatorer ti l l verksamhetsplan 2015-2018 

RESERVATION O C H SÄRSKILT YTTRANDE 

Verksamhetsplanen ska styra nämndens verksamhet. Det är viktigt att verksamhetsplanen därför 
faktiskt leder t i l l att fler människor t.ex. går från ekonomiskt bistånd ti l l egen försörjning. 

När nämnden beslutade om verksamhetsplan för 2015-2018 yrkade vi på att nämnden skulle ta fram 
indikatorer som i praktiken utgör ett verkligt styrdokument. Alliansens avsikt var att utarbeta 
indikatorer att inkludera i verksamhetsplanen som tillsammans med effektmål starkare styr 
nämndens verksamhet. 

Exempelvis borde nämnden anta styrande indikatorer i verksamhetsplanen under rubriken 
Arbetsmarknad som styr mot varaktig sysselsättning/egen försörjning och inte, som i majoritetens 
förslag, mot åtgärder. Dessutom borde fler indikatorer tas fram för att styra nämndens verksamhet 
mot bättre integration. 

Vi yrkade därför på återremiss av ärendet för att utarbeta indikatorer i enlighet med vad som anförts 
ovan. Överröstade i denna del vil l vi reservera oss mot nämndens beslut. 

Benny Lindholm 

2:e vice ordförande (FP) 

Carolina Bringborn Anadol 

ledamot (M) 

Ledamot (C) 

Ehsan Nasari Torbjörn Aronson 

ledamot (KD) 


