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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: 2015-01-22 

Plats och tid: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 08:30 - 17:15 

Ledamöter: Ulrik Wärnsberg (S), Ordförande 
Benny Lindholm (FP), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christernin (S) 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Emma Persson (MP) 
Ehsan Nasari (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Anja Karinsdotter (V) 

Soraja Nadimpour (S) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Ylva Gävert (M) 
Richard Borgman (M) 
Anita Ericsson (FP) 

Övriga Lena Winterbom, förvaltningsdirektör, Eva Egnell, avdelningschef, Ida Bylund Lindman, 
deltagare: avdelningschef, Morgan Lyhné, marknads strateg, Marcus Bystedt, controller, Lena Nordqvist 

Sjöborg, enhetschef, Andreas Christoffersson, enhetschef, Tina Hultman, verksamhets-
controller, strateger: Karin Reuterdahl, Jan Sund, Tobias Åström Sinisalo, Tuomo Niemelä, 
Eva Hellstrand, Ulf Lundström, Stefan Hellström, informatör, Sofia Egerström, praktikant 

Utses att 
justera: Bekir Jusufbasic (M) Paragrafer: 12-21 

Justeringens 
plats och tid: Stadshuset, Vaksalagatan 15 den 28 januari 2015 klockan 15:00 

Underskrifter: 
Bekir Jusufbasic (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Arbetsmarknadsnämnden 
2015-01-22 

Datum för 
anslags uppsättande: 2015-01 -29 

Sista dag för överklagande: 2015-02-19 
Datum för anslags nedtagande: 2015-02-20 

Förvaringsplats 
för protokollet: Arbetsmarknadsföryajtningen, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-22 

§12 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Bekir Jusufbasic (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
28 januari klockan 15.00 i Stadshuset, Vaksalagatan 15. 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
- 7.2 Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S den 3 mars 2015 
- 8.1 Inbjudan från SKL ti l l Arbetsmarkands- och Näringslivsdagarna den 12-13 mars 2015 
- 8.2 Inbjudan från SKL ti l l konferensen Sociala hänsyn i upphandling som arbetsmarknads

verktyg den 11 mars 2015 

§13 

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: 2015-01-22 

§14 

Verksamhetsplan 2015 - 2018 
AMN-2015-0011 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan 2015-2018 enligt föreliggande förslag, 

att överlämna verksamhetsplan 2015-2018 til l kommunstyrelsen, 

att uppdra ti l l förvaltningen att utarbeta förslag ti l l indikatorer. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Eshan Nasari (C), 
Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig enligt bilaga 1. 
Benny Lindholm (FP) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Syftet med verksamhetsplanen är att visa vilka nödvändiga beslut nämnden behöver fatta för att 
säkerställa att ambitioner och målsättningar i Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) 2015-
2018 förverkligas. Fokus i verksamhetsplanen är att ha en ekonomi i balans och att Uppsalaborna 
har egen försörjning. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar tillägg med en att-sats: att uppdra ti l l förvaltningen att utarbeta förslag 
ti l l indikatorer. Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Benny Lindholm (FP) yrkar med stöd av Carolina Bringborn Anadol (M), Beldr Jusufbasic (M), 
Ehsan Nasari (C) och Torbjörn Aronson (KD) tillägg i Verksamhetsplan 2015-2018 enligt följande: 

Konsument (IVE 4.1) 
a) att ekonomisk rådgivning som förebyggande insats för ungdomar ska utvecklas ytterligare i 
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag. 

b) att väntetiden för fördjupad budget- och skuldrådgivning ska understiga fyra veckor, i enlighet 
med konsumentverkets riktlinjer. 

Vuxenutbildning (IVE 4.2) 
c) att vuxenutbildningen i egen regi ska kompletteras med externa utförare. 

d) att stryka stycket under nämndens styrning avseende driftansvaret för vuxenutbildningen på 
sidan 10. 

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: 2015-01-22 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Vård och omsorg - ekonomiskt bistånd (IVE 4.3) 
e) att införa ytterligare mål under nämndens styrning med följande lydelse: 

- antalet personer som övergår från behov av ekonomiskt bistånd till långsiktigt hållbara 
anställningar ska öka 

- andelen av befolkningen som beviljas ekonomiskt bistånd ska under 2015 sjunka ti l l 3,7 % 
- andelen personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska minska, under 2015 

till 25 %. 

f) att uppföljning av ekonomiskt bistånd ska ske vid varje nämndsammanträde. 

Arbetsmarknadsinsatser (IVE 4.4) 
g) att antalet nya välfärdsjobb under året ska vara minst 150. 

h) att andelen kvinnor som är aktiva i arbetsmarkandsinsatser ska öka 

i) att lydelsen under Nämndens styrning under inriktningsmålet om socialt företagande ska ändras 
t i l l : För att främja kontinuitet får de sociala företag som fick ekonomiskt stöd av nämnden 2014 
stöd även under 2015, efter det att en utvärdering gjorts och om företaget anses uppfylla nämndens 
krav. 

samt tillägg med en att-sats enligt: att nämnden ska utvärdera ansvaret för vuxenutbildningen hösten 
2015 och därefter eventuellt tillskriva kommunstyrelsen. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall på Benny Lindholms (FP) förslag enligt f) och h). 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar vidare avslag på Benny Lindholms (FP) yrkande enligt a), b), c), d), e), 
g), i) samt Benny Lindholms (FP) tillägg med en att-sats. 

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

Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande enligt b) mot eget yrkande om avslag och 
finner bifall t i l l eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande röstar ja, den som 
röstar för Benny Lindholms (FP) yrkande röstar nej. 

Anja Karinsdotter (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Björn Christiernin (S), Sanna Selberg (MP), 
Emma Persson (MP) och Ulrik Wärnsberg (S) röstar ja. Benny Lindholm (FP), Carolina Bringborn 
Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Eshan Nasari (C) och Torbjörn Aronson (KD) röstar nej. 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande. 

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: 2015-01-22 

Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande enligt c) mot eget yrkande om avslag och 
finner bifall t i l l eget yrkande. 

Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande enligt d) mot eget yrkande om avslag och 
finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande enligt e) mot eget yrkande om avslag och 
finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Benny Lindholms (FP) yrkande enligt f) och finner bifall. 

Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande enligt g) mot eget yrkande om avslag och 
finner bifall t i l l eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande röstar ja, den som 
röstar för Benny Lindholms (FP) yrkande röstar nej. 

Anja Karinsdotter (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Björn Christiernin (S), Sanna Selberg (MP), 
Emma Persson (MP) och Ulrik Wärnsberg (S) röstar ja. Benny Lindholm (FP), Carolina Bringborn 
Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Eshan Nasari (C) och Torbjörn Aronson (KD) röstar nej. 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Benny Lindholms (FP) yrkande enlig h) och finner bifall. 

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

Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande om tillägg med en att-sats mot eget yrkande om 
avslag och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2015. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-22 

§15 

Budget 2015 
AMN-2015-0066 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa nämndens budget för år 2015 enligt upprättat förslag, 

att överlämna fastställd budget för år 2015 ti l l kommunstyrelsen, 
att uppdra till kontoret att vid ett negativt resultat jämfört med budget per något av årets 

delårsbokslut återkomma till nämnden med förslag ti l l justeringar så att ett resultat i balans 
uppnås. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden erhåller 569 222 tkr i kommunbidrag för år 2015. Utöver kommunbidrag 
har nämnden intäkter på 100 346 tkr, vilket t i l l största del utgörs av statsbidrag och lönebidrag för 
arbetsmarknadsinsatser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2015. 

Justerqndes 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: 2015-01-22 

§16 

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av nyanlända 
(ärendet överflyttat från UAN-2014-0458) 
AMN-2015-0023 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att planera för mottagande av 150 nyanlända flyktingar med mera som har beviljats 
uppehållstillstånd och som är i behov av hjälp med sin bosättning, så kallade anvisningsbara 
platser, 

att om asylsökande flyktingar som får uppehållstillstånd ökar kraftigt i förhållande ti l l aktuell 
prognos och behovet av anvisningsbara platser överstiger överenskommen nivå är nämnden 
beredd att ta upp en ny förhandling med Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Reservationer 

Benny Lindholm (FP) inlämnar särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för att teckna överenskommelse med länets kommuner om 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
Arbetsförmedlingen fastställer länstalen, utifrån sin prognos om antalet asylsökande, och 
Länsstyrelsen föreslår en fördelning mellan kommunerna. Fördelningsnyckeln bygger på 
folkmängd, arbetsmarknad, bostadsmarknad och demografi. 

Förslaget som är ställt t i l l Uppsala kommun omfattar 1381 flyktingar, inklusive ensamkommande 
barn utan vårdnadshavare i Sverige, samt behov av 755 anvisningsplatser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2015. 

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: 2015-01-22 

§17 

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt 
AMN-2015-0067 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt samt 
tillhörande beloppsbilaga. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden är enligt kommunfullmäktiges reglemente ansvarig för försörjningsstöd 
och ekonomiskt bistånd ti l l livsföring enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

Arbetet med försörjnings stöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt styrs främst av social
tjänstlagen med tillhörande förordningar men också rättspraxis samt av kommunala riktlinjer. 
Riktlinjerna är ett dokument som ses över årligen och vid behov revideras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2015. 

Utdragsbestyrkande 



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 

9(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-22 

§18 

Val av ledamöter till Folkhälsorådet och kommunala handikapprådet 
AMN-2015-0008 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att representera nämnden i Folkhälsorådet och 

att utse Björn Christiernin (S) att representera nämnden i Kommunala handikapprådet 

Sammanfattning 
Nämnden har att utse ledamöter att representera nämnden i Folkhälsorådet och Kommunala 
handikapprådet perioden 1 januari 2015-31 december 2018. 
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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 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: 2015-01-22 

§19 

Anmälningsärenden 
AMN-2015-0048 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden til l handlingarna. 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§20 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 
Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP och V, 4 timmar den 3 mars 2015. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-01-22 

§21 

Inbjudningar 
AMN-2015-0049 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S), Tobias Smedberg (V), Benny Lindholm (FP), Maria Gauffin-
Röjestål (S), Björn Christiernin (S), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), 
Sanna Selberg (MP), Emma Persson (MP), Torbjörn Aronson (KD), Soraja Nadimpour (S), 
Beatriz Hedvåg (S), Ylva Gävert (M), Richard Borgman (M), Anja Karinsdotter (V) att delta i 
SKL:s konferens Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2015 12-13 mars 2015 på Uppsala 
Konsert & Kongress. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudningar från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL til l Arbetsmarknads- och 
Näringslivsdagarna 2015 på Uppsala Konsert & Kongress 12-13 mars 2015 samt Sociala hänsyn i 
upphandling som arbetsmarknadsverktyg på SF-bio Spegeln och Filmstaden den 11 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



•±Wd rri éjb 
Arbetsmarknadsnämnden 22 januari 2015 

Ärende 6.1 Verksamhetsplan 2015 - 2018 

Benny Lindholm m.fl. (FP) 
Carolina Bringborn Anadol m.fl. (M) 

Ehsan Nasari (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 

Reservation 

Förslag till beslut 

Konsument (IVE 4.1) 

att ekonomisk rådgivning som förebyggande insats för ungdomar ska utvecklas ytterligare i 
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag 

att väntetiden för fördjupad budget- och skuldrådgivning ska understiga fyra veckor, i enlighet 
med konsumentverkets riktlinjer 

Vuxenutbildning (IVE 4.2) 

att vuxenutbildningen i egen regi ska kompletteras med externa utförare 

Vård och omsorg - ekonomiskt bistånd (IVE 4.3) 

att införa ytterligare mål under nämndens styrning med följande lydelse: 
• antalet personer som övergår från behov av ekonomiskt bistånd till långsiktigt 

hållbara anställningar ska öka 
• andelen av befolkningen som beviljas ekonomiskt bistånd ska under 2015 sjunka 

ti l l 3,7 % 
• andelen personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska minska, under 

2015 til l 25 % 

att uppföljning av andelen med ekonomiskt bistånd ska ske vid varje nämndsammanträde 

Arbetsmarknadsinsatser (IVE 4.4) 

att antalet nya välfärdsjobb under året ska vara minst 150 

att andelen kvinnor som är aktiva i arbetsmarknadsinsatser ska öka 

att ändra lydelsen under Nämndens styrning under inriktningsmålet om socialt företagande ska 
ändras t i l l : 

"För att främja kontinuitet får de sociala företag som fick ekonomiskt stöd av nämnden 2014 
stöd även under 2015, efter det att en utvärdering gjorts och om företaget anses uppfylla 
nämndens krav." 



att därutöver anföra att: 

Arbetsmarknadsnämndens främsta uppdrag är att stötta personer som står utanför 
arbetsmarknaden ti l l en egen försörjning. Nämnden ska ha en ekonomi i balans. Där det 
finns möjlighet ska nämnden samarbeta med andra aktörer, så som Arbetsförmedlingen, för 
att korta vägen til l egen försörjning för den enskilde. 

Nämnden ska även i fortsättningen erbjuda välfärds anställningar för att korta vägen til l egen 
försörjning. Dessa ska matchas mot de arbetssökande i syfte att nå långsiktigt hållbara 
anställningar. Detta gäller även för praktikplatser och andra insatser. Självklart ska arbetet 
ske skyndsamt, men det måste gå att kombinera med matchning, vilket ställer stora krav på 
att en grundlig aktivitetsplan görs då en person söker ekonomiskt bistånd på grund av 
arbetslöshet. Nämnden bör undersöka hur vuxenutbildningen kan användas strategiskt i 
arbetet med att fler människor ska gå till egen försörjning. 

Verksamhetsplanen ska styra nämndens verksamhet. Det är viktigt att se att de insatser 
nämnden gör faktiskt leder ti l l att fler människor går från ekonomiskt bistånd ti l l egen 
försörjning. Vi menar att verksamhetsplanen behöver fler indikatorer för att faktiskt utgöra 
ett riktigt styrdokument. Nedan beskriver vi närmare hur vi önskar utveckla nämndens 
styrning, i syfte att uppnå de av Kommunfullmäktige satta målen. 

Då majoriteten väljer att dra ned både på vuxenutbildningen och på 
arbetsmarknadsinsatserna och samtidigt ökar budgeten för ekonomiskt bistånd, verkar 
arbetslinjen ha bytts ut mot en bidragslinje. Därför presenterar vi här ett kompletterande 
förslag t i l l verksamhetsplanen för att huvudfokus ska vara att fler människor ska få ett jobb. 

Konsument (IVE 4.1) 

Precis som det framgår av att-satserna ovan önskar vi formulera om uppdraget i enlighet 
med IVE. Vi anser också att nämnden bör mäta hur många ungdomar av målgruppen som 
har fått förebyggande insatser inom ekonomisk rådgivning. 

Vuxenutbildning (IVE 4.2) 

Vuxenutbildning kan vara ett sätt att utbilda sig direkt ti l l ett arbete eller ett sätt att 
kvalificera sig för högre studier. Det kan också vara en möjlighet att byta bana mitt i livet. 
Alliansen skjuter t i l l mer resurser t i l l vuxenutbildningen än vad den socialdemokratledda 
majoriteten gör i sin budget och vi kan bara beklaga att majoriteten inte vil l satsa mer på den 
möjlighet som vuxenutbildningen faktiskt kan vara. Vi tror också att det är bra om 
vuxenutbildningen kan erbjuda lärarledd undervisning. 

För att förbättra styrningen av vuxenutbildningen önskar vi mäta andelen avbrott, andelen 
som klarar av utbildningen med minst godkänt betyg och hur många av dem som läser 
matematik som klarar av utbildningen med godkänt betyg. 

Avbrott inom vuxenutbildningen kan bero på att människor får jobb och därför väljer att 
avsluta sina studier, men om avbrotten är många kan det finnas anledning att utreda 
orsakerna. Eftersom majoriteten aviserat att de önskar se att fler läser på distans och att fler 
läser nära önskar vi även ta fram indikatorer som mäter förändringar kring detta. 

Samtliga indikatorer ska redovisas i delårsbokslut. 



För den som är ny i Sverige är språket oftast den viktigaste nyckeln för att komma i arbete. 
Uppsalas sfi-undervisning ska hålla en hög kvalitet och slussa människor till rätt nivå utifrån 
sina förkunskaper. Möjligheterna att erbjuda yrkessvenska bör utökas, både på den lägsta 
nivån och på den högsta. 

Vi noterar att antalet utförare inom sfi har minskat. Det är önskvärt om det finns en 
mångfald av utförare för att tillgodose människors behov och för att sfi ska kunna ges nära. 

För att förbättra styrningen av sfi-undervisningen önskar vi mäta andelen godkända efter 
avslutat kurs på samtliga nivåer samt att detta ska redovisas i delårsbokslut t i l l nämnden. 
Precis som inom vuxenutbildningen önskar vi mäta andelen avbrott. 

Arbetsmarknadsinsatser (IVE 4.4) 

För den som är ung är ett sommarjobb det första viktiga steget ut på arbetsmarknaden. 
Sommarjobben ska hålla en hög kvalitet och inkludera handledning. Vi vill undersöka om 
den del av det roligaste sommarjobbet som handlar om entreprenörskap, kan kopplas ti l l 
gymnasieskolan och UF för att de tre sommarveckorna ska bli ännu mer meningsfulla. 

För att förbättra styrningen av arbetsmarknadsinsatserna önskar vi se en indikator som mäter 
hur många som går från ekonomiskt bistånd ti l l egen försörjning. Vi önskar också mäta hur 
många/hur stor andel som fortfarande är i egen försörjning efter 12 månader samt hur 
många/hur stor andel som kommer tillbaka ti l l navet. Detta ska presenteras för nämnden i 
samband med nämndmöte. 

För att veta om andelen välfärdsjobb och andelen praktikplatser inom privata företag ökar 
önskar vi se en indikator som mäter andelen praktikplatser i privat sektor och en som mäter 
andelen välfärdsjobb i privat sektor. 

Integration (IVE 4.4) 

Förutom SFI har kommunen en viktig del i integrationsarbetet genom att erbjuda 
samhällsorientering. Vi önskar därför se en indikator som mäter hur stor andel av 
målgruppen som tagit del av samhällsorienteringen. 

Benny Lindholm (FP) Carolina Bringborn Anadol (M) 

Ehsan Nasari (C) Torbjörn Aronson (KD) 

Bekir Jusufbasic (M) 
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Reservation ärende OJ Verksamhetsplan 2015-2018 

Majoriteten har beslutat att initiera diskussion med berörda parter, i realiteten kommunstyrelsen, om en 
överföring av driftansvaret av vuxenutbildningen i egen regi till arbetsmarknadsnämnden. Folkpartiet 
liberalerna reserverar sig mot beslutet och yrkar att stycket under nämndens styrning avseende 
driftansvaret för vuxenutbildningen i verksamhetsplanen ska strykas och att nämnden istället ska 
utvärdera ansvaret för vuxenutbildningen under hösten 2015 och därefter eventuellt tillskriva 
kommunstyrelsen. 

Folkpartiet liberalerna anser att ett slopande av kommunens köp- och sälj organisation på 
utbildningsområdet har varit positiv eftersom det skapar en mer enhetlig och flexibel styrning. Att låta 
driftansvaret för vuxenutbildningen ligga under arbetsmarloiadsnämnden har fördelar men också 
nackdelar. 

För att främja flexibilitet och konkurrens bör åtminstone delar av vuxenutbildningen vara 
konkurrensutsatt. Om arbetsmarloiadsnämnden även skulle ha driftsansvaret för vuxenutbildningen fmns 
dock risk för att nämnden bli mindre angelägen att ha externa utförare. En annan möjlig nackdel med att 
överföra driftsansvaret för vuxenutbildningen till arbetsmarloiadsnämnden är att det riskerar att leda till 
en splittrad arbetsgivarorganisation. T.ex. utför flera av kommunens gymnasieskolor vuxenutbildning. Att 
överföra driftansvaret för vuxenutbildningen till arbetsmarloiadsnämnden från utbildningsnämnden kan 
därmed få följden att lärare på en och samma arbetsplats får två nämnder som arbetsgivare vilket innebär 
mindre flexibilitet och mer krångel samt sämre möjligheter för samlad kompetensutveckling m.m. 

Kommunen har dessutom nyligen genomgått en stor omorganisation där flera nämnder har avvecklats, 
nya har inrättats och förvaltningsorganisationerna har ändrats avsevärt. Att i det läget, när mindre än en 
månad har gått sedan den nya organisationen verkställdes, är olämpligt. Genom att istället låta den nya 
organisationen komma igång ökar underlaget för väl övervägda beslut. Majoritetens beslut riskerar å 
andra sidan att inte leda någonstans eftersom en skrivelse i nuläget inte kommer att ha förutsättningar att 
vara väl underbyggt med konkret erfarenhet av den rådande organisationen. 

Angående driftansvaret lör vuxenutbildningen 

Benny Lindholm 
2:e vice ordförande (FP) arbetsmarknadsnämnden 
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Särskilt yttrande ärende 4.1 överenskommelse 2015 
om mottagande av vissa nyanlända 
Det är mindre än ett och ett halvt år sedan Migrationsverket fattade beslut om att kriterierna för alternativt 
skyddsbehov i allmänhet är uppfyllda för de som som flyr undan kriget i Syrien. Detta i kombination med 
att antalet asylsökande i Sverige har ökat dramatiskt det senaste året föranleder att Uppsala kommun 
omprövar sitt ställningstagande rörande mottagande nyanlända flyktingar. Att majoriteten väljer att utöka 
antalet anvisningsplatser från 50 ti l l 150 anser Folkpartiet liberalerna är positivt, men givet den senaste 
utvecklingen ändå inte tillräckligt. 

Folkpartiet liberalerna vi l l att Uppsala kommun ska kraftsamla för att ta sitt ansvar i den flyktingkris som 
råder. Vi vill att kommunen ska utöka ansträngningarna för att kunna ta emot fler flyktingar som har flytt 
undan krig och förföljelse. 

Att majoriteten, trots att man planerar för 3 000 nya bostäder om året, inte är beredd att planera för att ta 
emot fler än 150 flyktingar och dessutom skär budgeten för flyktingmottagande med ca 30 % är oroande. 
Att ordna med bostäder i en stad som Uppsala är inte lätt. Men Uppsala växer och samtidigt som vi 
anstränger oss för att öka byggnadstakten i kommunen borde vi planera för att ta vårt ansvar i den 
flyktingkris som råder. 

Uppsala är en kommun som växer så att det knakar och som det går bra för. Arbetslösheten är låg och 
integrationen på rätt väg. Uppsala har med sin arbetsmarknad mycket goda förutsättningar att härbärgera 
flyktingar som väntar på anvisning. När Länsstyrelsen har bett om Uppsalas hjälp att ställa upp med 755 
anvisningsplatser bör kommunen därför ta sitt ansvar och planera långsiktigt och ha en hög ambition. 

I dagsläget väntar cirka 13 000 flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd på att någon kommun ska ta 
emot dem. Integrationen blir bättre om processen kortas och flyktingar snabbare kommer in i utbildning 
eller arbete. Att som flykting vänta i månader och i vissa fall ett helt år på en kommunplacering gagnar 
inte en snabb introduktion i samhället. Alla blir förlorare, Uppsala kan bättre. 

Benny Lindholm 
2:e vice ordförande (FP) arbetsmarknadsnämnden 
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