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Justeringens 	Arbet marknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, §§ 80-93 samt §§ 95-96 justeras den 
plats och tid: 	20 m j 201611 cka 

Underskrifter: 
g (5), rdföra se ej § 88 

Anna Manell (L), justerare 

Tobias Smedb g (V), ordförande § 88 

Lotta von Wowern, sekreterare 

upPätifi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

2(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

Plats och tid: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 klockan 13.00 — 15.55 

Soraja Nadimpour (S) ej § 88 
Beatriz Hedvåg (S) 
Andreas Wejderstam (M) t o m 
§ 90 
Per-Eric Rosen (MP) 
Anja Karinsdotter (V) 
fr o m § 84 
Anita Ericsson (L) 

Beslutande: 	Ulrik Wärnsberg (S), ordförande ej § 88 	Ersättare: 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Anna Manell (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christiernin (S) 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Emma Persson (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD) t o m § 90 
Andreas Wejderstam (M) fr o m § 91 
Soraja Nadimpour (S) § 88 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Lotta Königsson, avdelningschef, 
Eva Egnell, enhetschef, Marcus Bystedt, controller, strateger: Tobias Åström Sinisalo, Ulf 
Lundström, Monika Lagerkvist, Veronica Öhrt, Peder Jacobsson 

Anna Manell (L) 	 Paragrafer: 80 — 93 och 95 — 96 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Arbetsmarknadsnämnden §§ 80-93 samt §§ 95-96 
2016-06-16 
	

Sista dag att överklaga: 	2016-07-12 
2016-06-21 
	

Anslaget tas ner: 	2016-07-13 

www.uppsala.s och arbet marknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Utdragsbestyrk ande Justerandes sign 



upPnlig ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

3(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 80 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Anna Manell (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 20 juni 2016 
klockan 08.00 på arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 81 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Riktlinjer för bostadsförsörjning 
-Information om utbildning för asylsökande 18-20 år 
-Särskild aktivitet i partigrupp S, V, MP 

§ 82 

Information om utbildning för asylsökande 18-20 åringar 

Förvaltningen informerar om att fram till den 3 april 2016 erbjöd utbildningsförvaltningen 
språkträning (SPRINT) för asylsökande ungdomar mellan 18-20 år. Det finns ingen utbildningsplikt 
och utbildningsförvaltningen har därmed beslutat att inte erbjuda gruppen språkträning längre. Efter 
den 3 april 2016 hänvisas gruppen ungdomar till studieförbunden för språkträning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upP19.1.9 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

4(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 83 

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 
AIVIN-2015-0391 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga infonnationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll med och kostnader för ekonomiskt bistånd, personer i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet samt elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och 
utbildning i svenska för invandrare. Redovisas en rapport över arbetslöshet och sysselsättning i 
Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

5(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 84 

Ekonomi 2016 
ANIN-2016-0080 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per maj 2016. 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med maj 2016 på 
19 342 tkr. Det är 5 871 tkr bättre än prognosen och 10 003 tkr bättre än budget. Resultatet samma 
period föregående år visade ett positivt resultat på 1 621 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uplinde ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

6(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 85 

Svar på fråga om hur utbildningsförvaltningen arbetar med personer som 
har absolut lägst språkkunskaper 
AMN-2016-0042 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att den av arbetsmarknadsnämnden ställda frågan angående hur utbildningsförvaltningen arbetar med 
personer som har absolut lägst språkkunskaper anses besvarad. 

Sammanfattning 
I samband med arbetsmarknadsnämndens beslut i mars 2016 om internt avtal med 
utbildningsförvaltningen angående Svenska för invandrare, sfi studieväg 1, yrkade Carolina Bringbom 
Anadol (M) med stöd av övriga nämnden, tillägg till beslutet med en att-sats: 

-att förvaltningen återkommer till nämnden med information om hur utbildningsförvaltningen avser 
arbeta med de som har absolut lägst språkkunskaper, så kallade illitterata, för att de ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen och förberedas för den svenska arbetsmarknaden senast vid nämnden i 
juni. 

Vid avtalsuppföljningen med Vuxenutbildningen Linne i maj 2016 har frågan ställts och skriftlig 
information har också lämnats av rektor med programansvar för Sfi. Det framgår av informationen att 
en elev på studieväg 1 har ca 0-6 års skolbakgrund. För elever med behov av att lära sig alfabetisering 
görs detta inledningsvis i en särskild studiegång. Utifrån olika behov och förutsättningar hos elever 
arbetas sedan med olika metoder och insatser. För elever som tillhör etableringen finns möjlighet att 
kombinera sfi med andra aktiviteter till exempel arbetsmarknadsutbildningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uplieä ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

7(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 86 

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och 
ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna 
AlVIN-2016-0150 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyreslen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Anna Manell (L), Carolina Anadol Bringborn (M), Bekir Jusufbasic (M) och Torbjörn Aronson (KD) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015 att 

- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta yrkesskoleprogram i 
samarbete med relevanta branscher i enlighet med motionen. 
- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjliga lokaler för samutnyttjande av gymnasieskolan 
och yrkesskolan i yrkesprogrammen. 
- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till bättre 
samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa god tillgång på lärare. 

Det pågår redan idag en rad insatser både inom utbildningsnämndens och inom arbetsmarknads-
nämndens ansvarsområde som möter förslagen i motionen. Som vuxenstuderande utan gymnasie-
kompetens har man redan idag möjlighet till yrkesutbildning med en stor andel praktik. Det pågår 
vidare en utveckling av samverkan med branscher både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen i 
syfte att anordna utbildning på ett sådant sätt att inträdet på arbetsmarknaden underlättas. Samverkan 
mellan gymnasieskola och vuxenutbildning vad avser lokaler och personal sker idag och möjligheter 
till utökning av sådan samordning undersöks kontinuerligt. 

Yrkanden 
Anna Manell (L) yrkar med stöd av Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och 
Torbjörn Aronson (KD) att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anna Manells (L) yrkande och liggande förslag och finner bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upPni.f. ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

8(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 87 

Samarbetsavtal med Saluhall AB 
AMN-2016-0154 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att ingå samarbetsavtal med Samhall AB för skapandet 
av en arbetsmarknadsåtgärd för gruppen personer med funktionsnedsättning. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsförvaltningen har fört dialog med Samhall AB om möjligheten till samarbete kring 
personer med funktionsnedsättning för att öka gruppens förutsättningar och möjligheter till arbete 
genom att ingå ett samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L) 



Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

9(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 88 

Samordningsförbundet Uppsala län: Ansvarsfrihet för styrelsen 2015 
A1VIN-2016-0126 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län ansvarsfrihet avseende 2015 års 
verksamhet och årsredovisning samt 

att överlämna beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. 
Samordningsförbundets revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen för 2015 och 
förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret 2015. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni 2016. 

Ulrik Wämsberg (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



10 (16) 

upPleifi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 89 

Riktlinjer för IcM- buret Offentligt Partnerskap 
AMN-2016-0148 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna Riktlinjer för Ideburet Offentligt Partnerskap. 

Sammanfattning 
I ärende till nämnden den 16 mars 2016 tydliggjordes utifrån uppdrag i nämndens verksamhetsplan 
syftet med och det juridiska utrymmet för Ideburet Offentligt Partnerskap, IOP mot bakgrund av att 
nämnden avser att under år 2016 ingå IOP med fler ideella organisationer. 

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens redovisning som underlag för nämndens framtida 
insatser med Ideburet Offentligt Partnerskap, och att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till 
riktlinjer för Ideburet Offentligt Partnerskap, IOP. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2016. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

tt_ 



Upatif ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 90 

Initcia, socialt företag. Ansökan om verksamhetsbidrag 
AMN-2016-0149 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Initcia ett verksamhetsbidrag med 295 000 kronor år 2016, 

att verksamhetsbidraget för år 2017 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
kommunbidrag i Mål och budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
Bidragsnivån ska inte understiga 550 000 kronor förutsatt att verksamhetsvolymen inte förändras, 

att bidraget finansieras ur nämndens medel för utvecklings- och samverkanslösningar. 

Sammanfattning 
Det sociala företaget Initcia ansöker om verksamhetsbidrag med 295 000 kronor för år 2016 och med 
550 000 kronor för år 2017. Organisationen bedriver arbetsträning och har olika typer av 
arbetsmarknadsanställningar. Sökt verksamhetsbidrag omfattar perioden 2016-07-01 till 2017-12-31. 
Initcia är ett arbetsintegrerande socialt företag med organisationsformen ekonomisk förening. 

Beslutsunderlag 
förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1 



12 (16) 

Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 91 

Information om flyktingläget i kommunen 

Förvaltningen informerar om det aktuell statistik över flyktingmottagandet. Uppsala har tecknat avtal 
med Migrationsverket om att ta emot 616 personer med uppehållstillstånd under 2016. Sedan mars 
2016 har 83 personer tagits emot. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

c.- 



13 (16) 

Upliffilue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 92 

Behovsplan 2016 - bostäder till nyanlända invandrare 
AMN-2016-0120 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta förslag till behovsplan 2016 för bostäder till nyanlända invandrare som anvisas till Uppsala 
kommun enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt 

att överlämna behovsplanen till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
För att integrationen ska vara framgångsrik krävs ett bra mottagande, fungerande etableringsinsatser 
men inte minst ett fungerande och stabilt boende. Kommunen har bostadsförsörjningsansvaret vilket 
bland annat omfattar planering av bostäder till alla. De senaste åren har det varit brist på bostäder för 
många grupper vilket har medfört att många nyanlända som fått uppehållstillstånd inte kunnat flytta ut 
från Migrationsverkets anläggningsboende. 

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde i kraft 1 mars 2016. 
Lagen innebär att kommunerna är skyldiga att ta emot en nyanländ som beviljats uppehållstillstånd, 
som bor på Migrationsverkets anläggningsboende och som behöver hjälp att bosätta sig i en kommun. 
Arbetsmarknadsnämnden är enligt kommunfullmäktiges reglemente ansvarig för kommunens 
flyktingmottagande, vilket omfattar bosättning enligt den nya lagen om anvisning. 

Nämnden ansvarar inte för bostadssocial verksamhet i övrigt, förutom bistånd till kommunal borgen. 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente har socialnämnden ansvar för bostadssocial verksamhet. Som 
en konsekvens av detta ansvarar arbetsmarknadsnämnden därför inte för att planera för bostäder till 
nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som redan är bosatta på egen hand i kommunen, eller för 
anhöriga som beviljats uppehållstillstånd som anknytning till en invandrare som befinner sig i landet 
och som fått uppehållstilstånd som flykting eller skyddsbehövande mm. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 maj 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



14 (16) 

uplinte ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 93 

Fyllnadsval 
AMN-2016-0008 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Maria Gauffin Röjestål (S) som ersättare i nämndens individutskott, 

att utse Anna Manell (L) som ersättare i beredningsgruppen för Sfi/arbetsmarknadsinsatser, 

att utse Torbjörn Aronson (KD) att representera nämnden i dialogen med 
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, HSO. 

Sammanfattning 
Vakanser har uppstått i nämndens Individutskott efter att Björn Christiernin (S) har avsagt sig 
uppdraget i utskottet samt i beredningsgruppen för Sfi/arbetsmarknad efter att Benny Lindholm (L) 
har lämnat nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



15 (16) 

upPätie ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 94 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
ANIN-2016-0166 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta föreliggande förslag till yttrande över förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019 och 
arbetsmarknadsnämnden har beretts möjligheter att yttra sig över förslaget. Nämnden ser positivt på 
intentionerna i riktlinjerna, att alla har rätt att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Hela 
kommunen ska utvecklas och alla delar av kommunen ska vara attraktiva att bo i. Nämnden vill dock 
peka på några områden som saknas eller inte är tillräckligt belysta. 

Riktlinjerna innehåller en analys av den demografiska utvecklingen och av förutsättningar och 
utmaningar. Analysen saknar i stort sett en beskrivning av invandringens betydelse för kommunens 
folkökning och konsekvenserna av den nyligen antagna Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning som gäller från 1 mars 2016. Lagen innebär att kommunen är 
skyldig att ta emot och ordna boende till nyanlända invandrare som bor på Migrationsverkets 
anläggningsboende och som beviljats uppehållstillstånd. 

Ett annat område som är angeläget att ta upp är förslag till byggnadstakt, andel hyresrätter och antal 
bostäder för sociala ändamål. Uppsala kommun har sedan lång tid brist på bostäder generellt, i 
synnerhet på hyreslägenheter till rimliga kostnader. 

Slutligen är det angeläget att belysa effekter av renoveringar av äldre bostadsbestånd. Det är viktigt att 
tydligar ställa krav på att det ska finnas variation på standarden och tillval, och att de boende ska 
garanteras ett stort inflytande över detta. Konsekvensen kan annars bli att de som har en begränsad 
ekonomisk situation kommer att behöva försörjningsstöd för att kunna bo kvar när hyreshöjningen blir 
för stor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

ty/ 



16(16) 

up1119,113, ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

§ 95 

Anmälningsärenden 
AlVIN-2016-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut 2016-06-03 Verksamhetsbidrag 2016 till Kafé Rekommenderas ekonomisk förening 
Ordförandebeslut i individärende 2016-06-13 ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

§ 96 

Särskild aktivitet i partigrupp S, V, MP 

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp S, ATP, V 8 timmar den 2 september 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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