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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Närvarande 

Beslutande 
Mohamad Hassan (14, ordförande 
Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice ordförande 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Josefine Andersson (M) fr o m § 16 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Roger Thelander (SD) 
Beatriz Porles-Hedvåg (S) 
Eva Moberg (KD) 
Charles Pylad (MP) 
Torbjörn Björlund (V) 
Kjell Engström (S) 
Åsa Samuelsson (KD) 
Martin Viredius (S) 
Mattias Johansson (C) t o m § 15 

Ej tjänstgörande ersättare 
Anita Ericsson (L) 
Julia Falkerby (MP) 
Mattias Johansson (C) fr o m § 16 
Therese Rhann (V) 

Övriga närvarande 
Lena Winterbom, direktör 
Tuomo Niemelä, stabschef 
Ida Bylund Lindman, avdelningschef 
Henrik Jansson, avdelningschef 
Ulrika Grönqvist, avdelningschef 
Moa Hast, strateg 
Karin Reuterdahl, strateg 
Monika Lagerkvist, enhetschef 
Tobias Åström Sinisalo, strateg 
Peder Jacobsson, enhetschef 
Kerstin Korpas, utvecklingsledare 
Peter S:t Cyr, ekonomichef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

 

§13 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att utse Robin Kronvall (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 27 februari 2020 klockan 16.00 på Stationsgatan 12. 

§14 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
- Information om samlokalisering i Gottsunda, 
- Inbjudan till Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 12-13 mars 
- Inbjudan till konferensen Ett hållbart konsumentstöd för alla 12 maj. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
4 " 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§15 

Bokslut 2019 

AM N-2020-00035 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att godkänna helårsbokslut 2019, 

2. att överlämna helårsbokslutet 2019 till kommunstyrelsen, samt 

3. att lägga uppföljningen av 26-punktsplanen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 på 5,0 miljoner 
kronor jämfört med budget. 

Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2019-2021 bedöms att nämnden bidrar 
helt till måluppfyllelsen i tre av inriktningsmålen och bidrar i hög grad i resterande 
sex inriktningsmålen. Av de 42 uppdragen från Mål och budget, Verksamhetsplanen 
samt kommunstyrelsen är 25 färdiga, 14 förväntas bli färdiga 2020 eller senare och 
3 väntar på initiativ från annan nämnd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2020. 
Bilaga 1 Analys av ekonomiskt utfall. 
Bilaga 2 AMN nyckeltal. 
Bilaga 3 Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag, åtgärder. 
Bilaga 4 Nämndens bidrag till årsredovisningen. 
Bilaga 5 Uppföljning av 26-punktsplanen, helår 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§16 

Uppföljning internkontrollplan 2019 

AMN-2020-00036 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att godkänna avrapportering av internkontroll 2019 samt 

2. att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2019 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda och om att säkerställa att det 
som ska göras blir gjort på det sätt som är tänkt. Internkontrollplanen innehåller 
kontrollmoment som bidrar till att så sker. En förutsättning för upprättande av 
internkontrollplanen är att den föregås av riskhantering inklusive en riskanalys. 

Med riskanalysen som underlag avgör nämnden vilka risker som behöver följas upp 
och hur uppföljningen ska genomföras. Riskhanteringsprocessen fångar tänkbara 
hinder, hot eller brister som är eller kan bli en risk. Risker som värderats högt och 
prioriterats för åtgärd, hanteras i exempelvis verksamhetsplanen eller i 
intern kontrollplanen. 

Under året genomfördes riskanalysen för 2020-års verksamhetsplan och 
internkontrollplan med hela arbetsmarknadsnämnden för en djupare förankring. 
Förvaltningen bedömer att mer arbete om internkontrollens funktion behöver göras 
samt att kontrollmoment behöver förtydligas för att utveckla återrapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Avrapportering internkontrollplan 2019. 
Internkontrollplan 2019. 

usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§17 

Ansökan om verksamhetsbidrag inom 
arbetsmarknad och sysselsättning 2020: 
Permakultur 

AM N-2019-0373 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att bevilja Permakultur 177 000 kronor i verksam hetsbidrag för perioden 1 juli 
till 31 december 2020, 

2. att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med 177 000 kr för perioden 1 juli 
till 31 december 2020 vilket motsvarar en uppräkning på två procent av föregående års 
verksamhetsbidrag beräknat på sex månader. Samma belopp beviljades för första 
halvåret 2020. Permakultur ansöker om verksamhetsbidrag för helåret 2020 med 
449 000 kr. 

Permakultur Uppsala Ekonomisk Förening är ett arbetsintegrerande socialt företag 
som arbetar med ekologisk stadsodling, grön rehabilitering och utbildning där 
personer kan arbetsträna, praktisera eller ha en arbetsmarknadsanställning. 
Målgruppen är personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och kan ha 
en nedsatt arbetsförmåga. 

För 2019 beviljades Permakultur verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser med 
346 000 kr. Under 2019 har Permakultur flyttat sin verksamhet till andra lokaler med 
högre hyreskostnader och ansöker därför om ett större bidrag för 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§18 

Ansökan om verksamhetsbidrag inom 
arbetsmarknad och sysselsättning 2020: 
Teatercafeet Café REKOmmenderas 

AM N-2019-0374 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att bevilja Café REKOmmenderas 299 000 kronor i verksamhetsbidrag för 
perioden 1 juli till 31 december 2020, 

2. att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med 299 000 kr för perioden 1 juli 
till 31 december 2020 vilket motsvarar en uppräkning på två procent av föregående års 
verksamhetsbidrag beräknat på sex månader. Samma belopp beviljades för första 
halvåret 2020. 

Café REKOmmenderas ansöker om verksamhetsbidrag för helåret 2020 med 
598 000 kr. 

Café REKOmmenderas i Uppsala ekonomisk förening driver cafeverksamhet i Uppsala 
Stadsteaters lokaler och är en verksamhet där personer kan arbetsträna, praktisera 
eller ha en arbetsmarknadsanställning. Målgruppen är personer som står utanför den 
ordinarie arbetsmarknaden och kan ha en nedsatt arbetsförmåga. För 2019 beviljades 
Café REKOmmenderas verksam hetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser med 587 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06. 

sterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 8(11) 

Arbetsmarknadsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

§19 

Informationsärenden 

Ekonomisk månadsuppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2020 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 

- Redovisning av kontroller gjorda innan beslut fattats, i bil- respektive 
företagsregister för samtliga i hushållet, för både nya och gamla 
biståndstagare. 

- Redovisning av hur många bidragstagare som har anvisats till 
insats/utbildning under föregående månad. 

- Redovisning av hur arbetet mot svarta kontrakt och eventuella dubbla hyror 
fortlöper. 

- Redovisning av kostnader för bostäder 
- Redovisning av hur många som erhållit ekonomiskt bistånd utan att lämna in 

ansökan personligen. 
- Redovisning av hur många (fördelat på åldersgrupper) som erhöll 

försörjningsstöd redovisat på olika orsakskoder (arbetslöshet, ohälsa osv) 
samt utbetalt belopp per orsakskod. 

Information om Lärvux (Särskild utbildning för vuxna) i Uppsala 
Lärvux är en egen skolform inom vuxenutbildningen. Målgruppen är elever med 
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Regeringen har skickat en 
lagrådsremiss med förslag på ändringar i skollagen, bland annat att Lärvux ska uppöra 
som egen skolform och bli en del av vuxenutbildningen. 

Information Lärlingsutbildningar. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen utvecklat 
samarbete för att få igång fler lärlingsutbildningar. 

Genomgång av tidplan för mål och budget. 
Förvaltningen presenterar en överblick av Mål och budgetprocessen under februari - 
april. 

J sterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Information om inbjudan till regeringens särskilda utredare Mats Rundström 
Förvaltningen har fått uppdrag att bjuda in regeringens särskilda utredare av 
kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken, Mats Rundström till 
samtal med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Information om samlokalisering i Bolandskolan 
Kort information ges avseende planeringen av den befintliga teatern/scenen. Övrig 
information bordläggs till nämndens sammanträde i mars. 

Jdsterandes signatur Utdragsbestyrkande 
--- 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

§20 

Delegationsbeslut för perioden 2020-01-27 till 
2020-02-18 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-01-27 till 
2020-02-18 till protokollet. 

§21 

Anmälningsärenden för perioden 2020-01-27 
till 2020-02-20 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-01-27 till 
2020-02-20 till protokollet. 

tusterandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§22 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att utse Maria Gauffin Röjestål (S), Annette Stavenow Eriksson (C) och Therese 
Rhann (V) att delta vid Sveriges Kommun och Regioners konferens 
Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2020 den 12-13 mars, 

2. att utse Anita Ericsson (L) att delta vid Konsumentverkets konferens Ett 
hållbart konsumentstöd för alla den 12 maj 2020. 

Sammanfattning 

Nämnden har fått inbjudningar från Sveriges Kommuner och Regioner till konferensen 
Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2020 som hålls 12 - 13 mars på UKK, Uppsala 
Konsert och Kongress samt 

inbjudan från Konsumentverket till konferensen Ett hållbart konsumentstöd för alla 
den 12 maj i Eskilstuna. 

Ju terandes signatur Utdragsbestyrkande 

, _ 
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