
uprIelf, ARBETSMARKNAD SNÄMNDEN 

1 (9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-29 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 16.30 

Beslutande: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
from § 119 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Carolina Bringborn (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 
Soraja Nadimpour (S) 
Oliver Björklund (MP) 
Anita Ericsson (L) tom § 118 

Ersättare: Tobias Hägglund (M) 
Anja Karinsdotter (V) 
from 119 
Anita Ericsson (L) 
from § 119 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, avdelningschef, Lotta Königsson, 
avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Peder 
Jacobsson, strateg, Karin Bärve, strateg, Monica Söderström, utvecklingschef, Eva 
Hellstrand, strateg, Lars Sporrong, rektor/enhetschef 

Torbjörn Aronson (I(D) Paragrafer: 116 - 126 

Justeringens 
plats och tid: Statiopsgatan 12 den 6 december 2017 

Underskrifter: 
Ulrik Wärngb rg (5), riförande Torbjörti Aronson (KD), justerare 

L tta von Wowem, sekreterare 

 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2017-11-29 
Anslag sätts upp: 2017-12-07 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift:  

Sista dag att överklaga: 2017-12-28 
Anslaget tas ner: 2017-12-29 

www.uppsalaj.s(Och-arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Lotta von Wowern, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-29 

§ 116 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Aronson (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 6 december klockan 13.00 på Stationsgatan 12. 

§ 117 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Rapport från samrådsmöte med Tjejers Rätt I Samhället, TRIS 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ci 
//' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-29 

§ 118 

Presentation av filmen Vi är Gottsunda, del 2 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Visning av filmen Vi är Gottsunda, del 2. Filmen, som är producerad av regissören Anders Land, är ett 
samarbete mellan Anders Land, KFUM-Gottsunda fritidsgård och föreningen Kontakten. 
Filmen är finansierad med närmare en miljon kronor av Uppsala kommun. Med tiden ska det bli en 
dokumentärserie i fyra delar. Filmerna ska publiceras i olika sociala medier och innehållet i nästa 
avsnitt är inte klart utan får växa fram i takt med de reaktioner man får. 

§ 119 

Ekonomi per oktober 2017 
AMN-2017-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med 
oktober 2017. Utfallet är 3,7 mnkr, vilket överstiger budget med 4,0 mnkr. 
Jämfört med prognosen är överskottet 3,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-29 

§ 120 

Antagningsregler vuxenutbildning 
AMN-2017-0324 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa riktlinjer för urval vid konkurrens om platser inom kommunal vuxenutbildning 
enligt förvaltningens förslag. 

Särskilt yttrande 
Ismail Kamil (L), Carolina Bringbom (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och Torbjörn 
Aronson (KD) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Utifrån förändringar i lagstiftning 2017 har urvalet för antagning till vuxenutbildning i Uppsala 
kommun ändrats. Sedan 2014 finns en policy som övergripande beskriver hur nämnden arbetar med 
antagning och urval inom vuxenutbildning. I och med ny lagstiftning föreslås nu att riktlinjerna för 
antagning uppdateras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justendes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-29 

§ 121 

Uppföljning vuxenutbildningen 
AMN-2017-0095 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisning av statistik från vuxenutbildningen utifrån förvaltningens statistikplan där uppföljande 
information om vuxenutbildningen lämnas till arbetsmarknadsnämnden två gånger om året (mars och 
november). 

I redovisningen finns flera volymuppgifter som visar utvecklingen sedan uppföljningen i mars. 
Uppgifter när det gäller resultat (betyg och avbrott) redovisas helårsvis och återkommer därför först 
vid nästa uppföljning. Däremot kompletteras informationen denna gång med en ny indikator gällande 
sysselsättning för elever som avslutat gymnasial vuxenutbildning utifrån nämndbeslut 2017-04-27. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-29 

§ 122 

Anmälningsärenden 
AMN-2017-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga infoiniationen samt förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns förhandlingschef Anna Lind informerar nämnden om avdelningssamverkan inom 
avdelning vuxenutbildning. 

I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut 2017-08-30 om deltagande i seminarium. 

Anmäls uttag av 8 timmar för studiedag den 5 december 2017 M, L, C, KD. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-29 

§ 123 

Information om Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om 
strukturerad samverkan 
A1VN-2017-0328 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Kenny Jonsson (C) inlärrmar särskilt yttrande, bilaga 2. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen har ingått en nationell 
överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå. Kommunernas växande 
rekryteringsbehov, lokal och regional utveckling och fler personer i arbete är i överenskommelsens 
fokus. 

I samtliga kommuner, landsting och regioner där de förtroendevalda och Arbetsförmedlingens 
representanter är överens om ett behov av samverkan, ska det finnas en överenskommelse med 
gemensamma målsättningar och en beskrivning av hur parterna ska arbeta tillsammans. 

Med denna överenskommelse har Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen som målsättning att 
möjliggöra ett tätt samarbete mellan Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen för att uppnå en 
effektivare användning av tillgängliga resurser. Ett ytterligare mål är att genom en bättre samordning 
av resurser och ett förändringskraftigt samarbete möta individens, arbetsmarknadens och samhällets 
behov. Detta leder till att förutsättningarna för olika individer att etablera sig på arbetsmarknaden ökar, 
och att arbetsgivarnas möjligheter till kompetens ökar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2017. 

Utdragsbestyrkande i 
L\N 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-29 

§ 124 

Information om Idésluss 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsförvaltningen har infört Idésluss, en struktur för att fånga upp och ta tillvara på 
personalens ideer. 

§ 125 

Inbjudningar 
AlVIN-2017-0004 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Kenny Jonsson (C), Per-Eric Rosen (MP) och Ulrik Wärnsberg (S) att delta i seminarium om 
sociala investeringar den 15 december 2017, 

att utse Torbjörn Aronson (KID), Oliver Björklund (M2), Per-Eric Rosen (MP), Ismail Kamil (L), 
Kenny Jonsson (C), Anita Ericsson (L), Ulrik Wärnsberg (S), Carolina Bringbom (M) och Bekir 
Jusufbasic (M) att delta i Regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket den 8 februari 
klockan 09.30 — 15.30. 

Sammanfattning 
Inbjudan har inkommit från Uppsala kommun, avdelningen för social hållbarhet till seminarium om 
sociala investeringar den 15 december 2017 klockan 08.30 — 10.00 samt inbjudan till Regional dialog 
om vuxenutbildning med Skolverket den 8 februari 2018 klockan 09.30 — 15.30. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-29 

§ 126 

Information från samrådsmöte med Tjejers Rätt I Samhället, TRIS 
ANIN-2017-0005 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden den 29 november 2017 

Ärende 4.1 Antagningsregler vuxenutbildningen 

Särskilt yttrande 
Vi är i grunden positiva till den nya lagstiftningen som innebär införandet av rätten att 
komplettera studier inom kommunal vuxenutbildning för att få behörighet till högre studier. 
Vi vet att allt fler kommer behöva byta spår under yrkeslivet och en möjlighet att 
komplettera ämnen inom vuxenutbildningen är ett bra stöd i detta spårskifte. 
Vi motsätter oss inte förvaltningens tolkning av att rättighetslagstiftningen som medger att 
de som omfattas ska ha företräde framför den som inte omfattas av en rättighet. Vi vill 
däremot flagga för att en rättighet för någon kan innebära en undanträngningseffekt för 
andra vilket förvaltningen och nämnden behöver vara uppmärksamma på. 
Utskottet pekade till exempel på risken för undanträngning för den som läser inom särvux då 
rätten inte omfattar den skolformen. 
Det skulle också kunna innebära att den som har rätt att komplettera skulle kunna tränga 
undan den som helt saknar en gymnasieutbildning. Det vore en olycklig effekt om så blev 
fallet och vi önskar att förvaltningen är särskilt uppmärksam på om sådana 
undanträngningseffekter uppstår samt rapportera detta till nämnden. 
Vi vill också, precis som Alliansen i utskottet, lyfta vikten av att ungdomar så långt det är 
möjligt ska läsa i den ordinarie gymnasieskolan och att komvux främst ska vara ett alternativ 
för dem som inte har möjlighet att läsa i gymnasiet. 

Ismali Kam il (L) 
Carolina Bringborn (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronsson (KD) 
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Ärende 5.1 Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om strukturerad samverkan 

Särskilt yttrande 

Rätt hanterad kan den här överenskommelsen om samverkan inom det 
arbetsmarknadspolitiska området få stor betydelse för Uppsalas och regionens utveckling och 
tillväxt. Att ta tillvara den samlade kunskapen och erfarenheten inom området som bl.a. finns 
i nämnden är därför både självklart och klokt. Vi bör se till att alla kan känna sig delaktiga i 
arbetet och i verksamheten. Mot denna bakgrund bör organisationen för ledningen av 
samverkansarbetet, Arbetsmarknadsrådet, justeras. 

Kenny Jonsson (C) 
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