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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-15 

Närvarande 

Beslutande 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Josefine Andersson (M), närvarar på distans 
Maria Gauffin-Röjestål (S), närvarar på distans 
Pavlos Cavelier Bizas (S), närvarar på distans 
Beatriz Porles-Hedvåg (S), närvarar på distans 
Charles Pylad (MP), närvarar på distans 
Torbjörn Björlund (V), närvarar på distans 
Tobias Hägglund (M), närvarar på distans 
Åsa Samuelsson (KD), närvarar på distans fr o m § 66 
Pia Holmqvist (S), närvarar på distans 
Annette Stavenow Eriksson (C), närvarar på distans §§ 64-65 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anita Ericsson (L), närvarar på distans 
Mattias Johansson (C), närvarar på distans 
Annette Stavenow Eriksson (C), närvarar på distans fr o m § 66 
Therese Rhann (V), närvarar på distans 
Julia Falkerby (MP), närvarar på distans 
Vania Luque Orrego (S), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lena Winterbom, direktör 
Tuomo Niemelä, stabschef 
På distans närvarar ekonomichef Peter S:t Cyr, avdelningschef Ida Bylund-Lindman, 
avdelningschef Henrik Jansson, avdelningschef Ulrika Grönqvist, samverkanschef 
Susanne Söderberg, strategerna Kjell-Åke Gårdh, Eva Hellstrand, Tobias Åström 
Sinisalo, Linda Hellmer, Weronica Öhrt, enhetschef Monika Lagerkvist, områdeschef 
Markus Wallin och områdeschef Mikael Nissen 

Just randes signatur Utdragsbestyrkande 

_ 
21 . 
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§64 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att utse Robin Kronvall (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 18 juni på Stationsgatan 12. 

§65 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
--, 

g 2  
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-15 

§66 

Information om förslag till prioritering av 
stimulansmedel inom ramen för psykisk hälsa 

Uppsala kommun har under ett antal år fått stimulansmedel utifrån 
överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, 
för insatser för att stärka den psykiska hälsan. Satsningen Uppdrag psykisk hälsa 
övergår under nästa år till en ny och bredare form under namnet Kraftsamling 
psykisk hälsa. Inför att den nya modellen införs behöver en prioritering av de 
återstående medlen från den tidigare modellen fastställas. 

Kommunledningskontoret och de berörda förvaltningarna har utifrån Mål och 
budget och fastställda verksamhetsplaner tagit fram ett gemensamt förslag till 
insatser som kan finansieras med medlen. 

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i ärendet i september. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 
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Protokoll 2020-06-15 

§67 

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2020 

AM N -2020-00042 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per maj 2020. 
Överskottet uppgår till 25,0 mnkr vilket är 12,1 mnkr bättre än periodens prognos. 

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 0,4 mnkr vilket är en 
positiv avvikelse mot prognosen per maj med 0,5 mnkr. 

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett överskott 
om 31,8 mnkr, vilket är 11,1 mnkr bättre än prognosen. 

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är ett underskott uppgående till 7,6 mnkr 
vilket är en positiv avvikelse mot periodens prognos med 0,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-15 

§68 

Uppföljning ekonomiskt bistånd per maj 2020 

AM N-2020-00102 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-12-16 om en regelbunden återkoppling 
och uppföljning av ekonomiskt bistånd med ett särskilt uppdrag utifrån olika 
punkter utöver besluten som rör redovisning och uppföljning. 

Redovisade punkter visar sammanfattningsvis att arbetet mot svarta kontrakt och 
eventuella dubbla hyror fortlöper. Avdelningen genomför kontroller av månads-
ansökningarna om ekonomiskt bistånd genom slagning i informationssystemet 
Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK). Totalt har 3 598 personers 
uppgifter (inklusive barns) kontrollerats i förhållande till de 3 915 antal hushåll som 
sökte om ekonomiskt bistånd under maj månad. 

Anvisade individer från avdelning Socialtjänst - ekonomiskt bistånd till avdelning 
Utbildnings-och jobbcenter arbetsmarknad (UJC) är under maj månad 201 stycken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 
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§69 

Uppföljning upphävande av lokala riktlinjer 
gällande ekonomiskt bistånd 

AM N-2020-00208 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga ärendet till handlingarna. 

Sammanfattning 

Den kompensation som tidigare utgått för de höjningar som gjorts i underhållsstödet 
sedan 2016 innebar att bistånd kunde utbetalas trots att hushållets inkomst kunde 
överstiga normen. Efter borttagandet behandlas alla klienter lika avseende beräkning 
av inkomster och vilket bistånd man har rätt till. Upphävandet av den lokala riktlinjen 
har även inneburit att den individuella bedömningen givit de som har extra stora 
behov en möjlighet att få sina behov tillgodosedda, genom djupare utredningar 
och uppföljning. Efter upphävandet av lokala riktlinjer bedöms hushållens inkomster 
enligt samma förutsättningar som i andra kommuner, utan lokala riktlinjer. 

Upphävandet av de lokala riktlinjerna har inte visat sig ha någon större effekt 
avseende tandvårdskostnader eller för studerande. När det gäller fritidsaktiviteter 
för barn har kostnadsposten "fritid/hobby" samt "övrigt", där bland annat cykel 
och sommarpeng till barnfamiljer ingår, har sjunkit mellan åren 2018 och 2019 från 
cirka 1,9 miljoner kronor till 0,9 miljoner kronor under juni månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01. 

sterandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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Protokoll 2020-06-15 

§70 

Utanförskap till arbetsgemenskap 

AM N-2020-00190 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att fortsatt bevaka kompetensförsörjnings- 
behovet inom gröna näringar och återkomma till nämnden med förslag på 
åtgärder om kompetensbehov uppstår inom Uppsalas gröna näringar. 

Reservation 

Robin Kronvall (M), Josefine Andersson (M), Åsa Samuelsson (KD) och Tobias Hägglund 
(M) reserverar sig till förmån för eget yrkande samt "Vi tycker att nämnden och 
förvaltningen borde arbeta mer aktivt i denna fråga." 

Yrkande 

Robin Kronvall (M) yrkar att beslutet ska lyda i enlighet med den andra att-satsen i den 
ursprungliga aktualiserade frågan: "att uppdra till förvaltningen att presentera en plan 
eller strategi för nämnden hur arbetslösa personer eller personer som uppbär 
försörjningsstöd kan komma ut i arbete inom gröna näringar." 

Mohamad Hassan (L) och Klas-Herman Lundgren (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Robin Kronvalls (M) yrkande mot liggande förslag och finner bifall 
till liggande förslag. 

Sammanfattning 

Den 29 april 2020 (§ 61) aktualiserade Robin Kronvall(M) med flera en fråga gällande 
gröna näringar med förslag att 

1. skyndsamt utreda behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna samt 

Justerandes signatur 
/ 

Utdragsbestyrkande 
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2. presentera en plan eller strategi för nämnden hur arbetslösa personer eller 
personer som uppbär försörjningsstöd kan komma ut i arbete inom gröna 
näringar. 

Förvaltningen har kontaktat ett flertal myndigheter och aktörer på nationell, regional 
och lokal nivå som ger en samstämmig bild av situationen idag, det vill säga att det i 
Uppsala kommun inte föreligger något stort behov av arbetskraft. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 
Utredning: "Från utanförskap till arbetsgemenskap" 

Ju terandes signatur Utdragsbestyrkande 

_ 
...__ 
_____— 
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Förvaltningen har kontaktat ett flertal myndigheter och aktörer på nationell, regional 
och lokal nivå som ger en samstämmig bild av situationen idag, det vill säga att det i 
Uppsala kommun inte föreligger något stort behov av arbetskraft. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 
Utredning: "Från utanförskap till arbetsgemenskap" 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(:- 
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§71 

Uppföljning arbetsmarknadsinsatser per april 

AMN-2020-00220 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Antal personer nyinskrivna på arbetsmarknadsverksamheten de fyra första 
månaderna 2020 har ökat kraftigt jämfört med motsvarande period 2019. 
Antalet personer som lämnar arbetsmarknadsavdelningen på grund av arbete 
eller studier de fyra första månaderna är lägre 2020 jämfört med samma period 
2019 men högre än 2018 och 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-20 

usterandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

_ 
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§72 

Uppdrag att utreda konsekvenserna för 
försörjningsstöd med anledning av 
Uppsalahems ändrade uthyrningspolicy 

AM N-2020-00227 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att utreda konsekvenserna för försörjningsstöd 
med anledning av Uppsalahems ändrade uthyrningspolicy. 

Sammanfattning 

Uppsalahem har sedan 2018 en ändrad uthyrningspolicy där ekonomiskt bistånd 
accepteras som godkänd inkomst för att kunna teckna hyreskontrakt. 

1 Uppsala står hyreskostnader för en stor andel av det utbetalade ekonomiska 
biståndet och nämnden fattade under hösten 2019 beslut om att sluta betala 
försörjningsstöd för hyreskostnader till personer som hyr sina lägenheter otillåtet i 
andra hand. 

Uppsalahem redogör i "Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2019" att vissa 
bostadsområden uppfattas som mindre trygga än andra, och att det förekommer 
social oro i flera av Uppsalas stadsdelar. Uppsalahems boendesamordnare arbetar 
dagligen med störningsärenden, otillåten andrahandsuthyrning och annat som skapar 
otrygghet i bostadsområden. 

Konsekvenserna av den ändrade uthyrningspolicyn behöver utredas närmare för att se 
om det bidrar till en ökad inflyttning till kommunen av hushåll som har ett ordnat 
boende och planering i en annan kommun och bosätter sig i Uppsala, om de ändrade 
reglerna bidrar till ökad social oro i bostadsområden och om ändringarna bidrar till 
högre kostnader för nämnden. Utredningen sker i samarbete med Uppsalahem och 
Bostadsförmedlingen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

7-Y, 
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§73 

Upphandling av distansutbildning och flexibla 
studieformer inom vuxenutbildningen 

AM N-2020-00221 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att arbeta fram 
förfrågningsunderlag avseende distansutbildning och flexibla studieformer 
inom vuxenutbildningen. 

Reservation 

Torbjörn Björlund (V) reserverar till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Torbjörn Björlund (V) yrkar att undanta Sfi studieväg 3 och teoretiska kurser inom 
grundläggande och gymnasial utbildning från upphandlingen och återta dessa i egen 
regi. 

Mohamad Hassan (L) och Robin Kronvall (M) yrkar avslag på Torbjörn Björlunds (V) 
yrkande. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden har ett avtal med Hermods gällande utbildning på 
distans och med flexibla studieformer. Avtalet gäller Sfi studieväg 3, teoretiska 
kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkesutbildning - 
Handel och administration, Hotell och turism. Avtalet går ut 2021-07-31. 

Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att upphandlingsarbetet måste påbörjas 
under hösten 2020 för att ett nytt avtal ska finnas på plats innan innevarande löper 
ut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-03 

Justerandes signatur 

---)-----, -Å 9, k- 
Utdragsbestyrkande 
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§74 

Svar på motion om en inkluderande 
arbetsmarknad och tryggare ålderdom från 
Stefan Hanna H 

AM N-2020-00230 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 6-7 november 
2017 

att Uppsala kommun ska erbjuda alla arbetsföra människor i kommunen som uppburit 
försörjningsstöd i minst 10 månader inkluderingsjobb. Deltagande ska var obligatoriskt 
och i tid motsvara minst 50 procent av en heltidstjänst, samt 

att enklare service av inkluderingsjobbare ska erbjudas äldre vars inkomst understiger 
EU:s fattigdomsgräns. 

Uppsala kommun nyttjar redan idag flera former för arbetsmarknadsanställningar, 
exempelvis extratjänster, nystartjobb, lönebidrag och offentligt skyddat arbete 
(OSA). Vissa anställningsformer överlappar det förslag som motionären för fram. 
Därutöver har arbetsmarknadsnämnden inrättat ett dynamiskt inköpssystem (DIS) 
där avrop på rustande och kompetenshöjande insatser genomförs av externa 
leverantörer. 

Bland de verksamheter som har använt sig av arbetsmarknadsanställningar, såsom 
nystartsjobb och extratjänster, återfinns flera inom äldrenämndens 
ansvarsområde. Inom hemtjänsten har arbetsmarknadsanställningarna främst 
använts inom serviceinsatser som städ, tvätt och inköp. 

Eftersom dessa insatser alltid utgår från det individuella behovet och avgifterna 
beräknas utifrån den enskildes ekonomiska situation saknas däremot skäl att rikta 
insatserna mot särskilda grupper utifrån inkomst. Därutöver tillämpas maxtaxa. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9, e , 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-15 
• Motion om en inkluderande arbetsmarknad och tryggare ålderdom från Stefan 

Hanna (-) 

Jus era ndes signatur Utdragsbestyrkande 

, 
ZU . , 
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§75 

Delegationsbeslut för perioden 2020-05-18 till 
2020-06-15 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-05-18 till 2020- 
06-15 till handlingarna. 

§76 

Anmälningsärenden för perioden 2020-05-18 
till 2020-06-15 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-05-18 till 
2020-06-15 till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C _ 
, 
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