
Övriga 
deltagare: 

Direktör Lena Winterbom, stabschef Tuomo Niemelä, avdelningschefer Henrik Jansson, Ida 
Bylund Lindman och Ulrik Grönqvist, ekonomichef Peter S:t Cyr, enhetschef Peder 
Jacobsson, strateger Kjell-Åke Gård h, Monica Söderström, Monika Lagerkvist, 
kommunikationsstrateg Tove Stannmers, HR-chef Rebecka Kjellner, närvårdsstrateg Lena 
Sjöberg, Liz Holmqvist från fastighetsstaben kommunledningskontoret 

Utses att Torbjörn Björlund (V) Paragrafer 119 -  128 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12 den 2 december 2019 

ofiamad Hassan  (L), ordför Torbjörn Björlun (V), justerare 

Uppsala 
kommun 

Sida 1(11) 

Arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-25 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och 
tid: 
Beslutande: 

Stationsgatan 12, klockan 15.30- 17.30 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Klas-Herman Lundgren (5), 1:e vice 
ordförande 
Robin Kronvall (M), 2:e vice 
ordförande 
Josefin Andersson (M) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Roger Thelander (SD) fr o m § 121 
Beatriz Hedvåg (S) 
Charles Pylad (MP) 
Torbjörn Björlund (V) 
Tobias Hägglund (M) 
Kjell Engström (S) 
Eva Moberg (KD) 
Cristina Ekman (S) 
Åsa Samuelsson (KD) to m § 120 

Ersättare: Martin Viredius (5) 
Oliver Björklund (MP) 
Mattias Johansson (C) 
Annette Stavenow Eriksson (C) 
Åsa Samuelsson (KD) fr o m 
§ 121 
Therese Rhann (V) 
Pia Holmqvist (5) 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Arbetsmarknadsnämnden Sista dag att överklaga 2019-12-23 

Datum: 2019-11-25 Anslaget tas ner: 2019-12-27 
Protokollet finns 
tillgängligt på www.uppsala.se  och arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 2 (11) 

Arbetsmarknadsnämnden Sam manträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-25 

§119 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Björlund (V) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 2 december 2019. 

§ 120 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 121 

Områden att undantas enligt nya EBO-lagen 
AM N-2019-0358 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att lämna in anmälan till 
Migrationsverket om att följande områden i Uppsala ska undantas enligt 
proposition 2019/20:10: 

• Brantingstorg (Källparken på den sociala kompassen) 
• Östra och mellersta Stenhagen 
• Gränby: Författargatorna, det vill säga: Bruno Liljeforsgatan, Levertinsgatan, 

Almqvistgatan, Atterbomsgatan samt Albert Engströms gata 
• Norra, östra och centrala Gottsunda 
• Sävja: Gotlandsresan 
• Bandstolsvägen 
(under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med propositionen). 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden om Uppsalas 
förutsättningar att undanta föreslagna områden inte godkänns eller begränsas 
av kommande föreskrifter eller regeringens bedömning. 

Reservation 
Roger Thelander (SD) reserverar sig mot beslutet och förordar att hela Uppsala 
kommun ska undantas. 

"Det vänsterstyrda Malmö har gått ut med att de vill undanta hela sin kommun. 
Detta trots att de har ett flertal områden som är socio-ekonomiskt stabila och 
därmed inte borde ingå i detta undantag om man strikt följer propositionens bokstav. 
Malmö verkar mena att eftersom staden är i stort sett är byggd som en samman-
hållen kontinental stenstad är det svårt att särskilja och isolera problemområden från 
andra. De har dessutom problem av en skala som har genljudit internationellt. Vi 
påstår att problemen i Uppsala inte är av en annan art utan endast skiljer i graden. Vi 
ligger något decennium efter jämfört med dem. 

Vår kommuns inflyttning består strängt taget till hälften av direkt invandrade och 
inflyttade invandrare från andra kommuner. Detta är inte en hållbar mix i längden. 
Uppsala kommun tog t ex emot flest ensamkornmande jämfört med andra större 
kommuner, förutom Malmö. 

De första två åren går dessa nyanländas kostnader på staten, med dessa kommer 
sannolikt bibringa vår kommun stora kostnader längre fram. 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd går rejält uppåt redan idag, till skillnad från de 
flesta jämförbara kommuner. Dessa nyanlända lär inte förbättra situationen. Det är 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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viktigt att påpeka att dessa kostnader drabbar Uppsala kommuns skattebetalare vare 
sig dessa bor i s k utanförskapsområden eller ej. 

Dessa människor som använder sig av möjligheterna i EBO-lagen behöver ej heller 
söka sig till Uppsala kommun. De har redan garanterat boende genom 
Migrationsverkets försorg. EBO-lagen i sig skapar fler problem för utsatta kommuner 
än den löser. Vi får också räkna med att människor kommer att skriva sig i ett område 
och ändå i verkligheten bo i ett område som är undantaget enligt dessa regler. Därför 
är det bättre att undanta hela kommunen. 

Uppsala kommun behöver varje respit vi kan få. Enligt en rapport från 
Kommunrevisionen ligger vi i den nedersta fjärdedelen av landets kommuner vad 
gäller integration och etablering enligt en viktning av mängder av parametrar som 
t ex lyckade studier i SFI. Detta säger oss att vi först bör lösa de problem vi har innan 
vi tar oss an nya stora utmaningar." 

Särskilt yttrande 
Torbjörn Björlund (V) anmäler särskilt yttrande och Therese Rhann (V) anmäler 
ersätta ryttrande enligt: 

"Vänsterpartiet är kritiskt till förslaget om att Uppsala kommun ska anmäla undantag 
för områden enligt proposition 2019/20:10 till Migrationsverket. Det finns flera orsaker. 
Bl.a. att Migrationsverket är ännu inte helt färdiga med förutsättningarna för att 
genomföra dessa undantag. Vi menar också att dessa undantag kan få flera oönskade 
effekter. Om asylsökande väljer att bosätta sig i områden som ska undantas och 
därmed mister sin ersättning kan det bidra till ökad fattigdom och benägenhet att hitta 
andra mindre legitima inkomstkällor. Den viktigaste faktorn kan dock vara 
förhindrandet av familjeåterföreningar. En av de viktigaste förutsättningarna för 
integration och ett snabbt inlemmande i samhället är den trygghet de asylsökande får 
med sin familj nära. Det kan brytas om man försvårar för familjer att återförenas. 

Vänsterpartiet menar att integration underlättas av många mer humana insatser. Hjälp 
till språkkunskaper, studier och arbetspraktik skapar bättre förutsättningar att 
integreras för de asylsökande, inte att förhindra människor att bo var de bäst når 
trygghet. Vänsterpartiet menar att en bred satsning på de s.k. utsatta områdena där 
man ger människor en trygg social situation ger bättre förutsättningar att förbättra 
integrationen än att stigmatisera de människor som väljer att bosätta sig i "utsatta" 
områden. Genom den katastrofala bostadspolitik som förts de senaste åren tillkommer 
också att bostadsbristen är skriande i Uppsala." 

Eva Moberg (KD) anmäler särskilt yttrande enligt: "Det är bra att styret tar initiativ till 
att inskränka de negativa konsekvenserna av nuvarande EBO-lagstiftning. Vi 
kristdemokrater tog på senaste riksting ställning mot nuvarande EBO-lag. Den 
cementerar segregation och vi borde ha en bättre ordning både för a nläggnings-
boenden och eget boende. Förslaget är därför ett steg i rätt riktning. 

Det var lite märkligt att besluta om detta innan riksdagen har tagit ställning till 
propositionen. Därför var det bra att vårt förslag på tillägg" (under förutsättning att 
riksdagen beslutar i enlighet med propositionen)." lades till beslutet. Med tanke på att 
vi har en minoritetsregering i Sverige var det ett bra förtydligande." 

Utd ragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanfattning 
Utredningen i ärendet har resulterat i ett förslag om att Uppsala kommun lämnar in 
anmälan om att få fem områden undantagna enligt den nya så kallade EBO-
lagstiftningen, ett socialt hållbart eget boende för asylsökande, prop. 2019/20:10. 

Områden som befinner sig i den ljusblå gruppen på den sociala kompassen och där 
Uppsalahem och Rikshem meddelat att man ser tendenser till social oro. Det är också 
den ljusblå gruppen som främst präglas av hög andel utrikesfödda och därför kan 
undantas för att inte ytterligare bidra till segregation i området. Att försöka begränsa 
undantagen till mindre delområden stämmer överens med propositionens skrivelse 
om att områden bör vara tydligt avgränsade och att det är en samlad bild som 
bedömningen bör vila på. Uppsalahem och Rikshem har god lokal kännedom om de 
områden och adresser i vilka de har sitt bestånd. 

Yrkanden 
Torbjörn Björlund (V) yrkar avslag på att-satserna och att de ersätts med följande att-
sats: "att arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att skjuta upp beslutet att lämna 
in anmälan till Migrationsverket om undantag av områden enligt proposition 
2019/20:10 i ett år. Under den tiden ska förvaltningen ges uppdrag att följa resultatet av 
eventuella andra kommuners undantag och därefter återkomma om Uppsalas 
förutsättningar att undanta områden." 

Eva Moberg (KD) yrkar tillägg sist i första att-satsen med "(under förutsättning att 
riksdagen beslutar i enlighet med propositionen)." 

Roger Thelander (SD) yrkar att nämnden ska uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen 
att lämna in anmälan till Migrationsverket om att hela Uppsala kommun undantas. 

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag på Torbjörn Björlunds (V) yrkande. 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Robin Kronvall (M) bifall till Eva Mobergs (KD) 
yrkande. 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Klas-Herman Lundgren (S) avslag på Roger 
Thelanders (SD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Torbjörn Björlunds (V) yrkande mot eget yrkande om avslag och 
finner bifall till eget yrkande. 

Ordförande ställer proposition på Eva Mobergs (KD) yrkande och finner bifall. 

Ordförande ställer Roger Thelanders (SD) yrkande mot eget yrkande om avslag och 
finner bifall till eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2019. 

Utd ragsbestyrkand e Justera sessign 
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§122 

Föredragning om SIU 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Amil Sarsour, ordförande i Sannarbetsorganisationen för invandrarföreningar i 
Uppsala, SIU berättar om föreningens verksamhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§123 

Inriktningsbeslut Effektiv och nära vård 2030 
AM N-2019-0364 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt inriktningen för 
utvecklingen av vårdcentrum i länet med strategin för näivårdssamverkan som 
utgångspunkt. 

Sammanfattning 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) är ett första steg i 
en stor system- och strukturförändring av den svenska hälso- och sjukvården. Enligt 
utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå hos 
huvudmännen, i såväl politiska som tjänsteledningar, och omsättas i egna beslut och 
planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. 

För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög 
kvalitet, samt för att kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas 
behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) är ett första steg i 
en stor system- och strukturförändring av den svenska hälso- och sjukvården. 

Utredningen bygger på förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) och ska 
stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat 
utveckla en modern, jämlik, tillgänglig effektiv hälso- och sjukvård med fokus på 
primärvården. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§124 

Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 
2020 - 2022 
AM N-2019-0351 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta förslag till Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 
såsom nämndens behov av bostäder, 

att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning 
av angivna lokalåtgärder, 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen, 

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret genomföra 
lokatåtgärder enligt planen, samt 

att ge förvaltningen mandat att justera exakt platsantal, storlek och tid i samband 
med genomförandet av åtgärder enligt planen. 

Sammanfattning 
Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända utgör kommunens planering 
för bostäder inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde. 

Bostadsförsörjningsplanen utgår från verksamhetens behov av bostäder och lokaler. 
Behovet beräknas utifrån nuvarande behov och Migrationsverkets prognoser - därefter 
sker analys och justering utifrån kända förändringar. 

Planen omfattar i förstahand de nyanlända som anvisats till kommunen genom 
bosättningslagen. Behovet visar på cirka 115 lägenheter för nyanlända nästa år, både 
nyanvisade hushåll och hushåll som behöver flyttas om till följd av beslutet om 
förstahandskontrakt för barnfamiljer och kvotflyktingar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019. 

Utdragsbestyrkande - Justerandes sign 
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§ 125 

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, 
försörjningsstöd och vuxenutbildning 2020 - 2024 
AM N-2019-0360 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta förslag till Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, 
försörjningsstöd och vuxenutbildning 2020-2024 med utblick till 2030 såsom 
nämndens behov av lokaler, 

att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning 
av angivna lokalåtgärder, 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt planen, 

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommun ledningskontoret genomföra 
lokalåtgärder enligt planen, samt 

att ge förvaltningen mandat att justera exakt platsantal, storlek och tid i samband 
med genomförandet av åtgärder enligt planen. 

Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och 
vuxenutbildning utgör kommunens planering för bostäder inom arbetsmarknads-
nämndens verksamhetsområde. 

Lokalförsörjningsplanen utgår från verksamhetens behov av lokaler. Behovet bedöms 
utifrån nuvarande tillgång och befolkningsutveckling - därefter sker analys och 
justering utifrån kända förändringar. 

Planen föreslår en ny åtgärd om samlokalisering av familjecentral i Gottsunda centrum 
där SFI flyttar från Treklangen till centrum. I övrigt justeras vissa åtgärder kopplat till 
Bolandsprojektet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§126 

Ekonomisk månadsuppföljning 
AM N-2019-0092 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per oktober 2019. 
Överskottet uppgår till 10,4 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än prognosen och 14,0 mnkr 
bättre än budgeten per oktober. 

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott uppgående till 0,8 mnkr vilket är i nivå med 
periodens prognos och 11,6 mnkr bättre än det budgeterade underskottet för perioden 
på 10,8 mnkr. 

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett negativt utfall 
på 1,5 mnkr vilket är 1,5 mnkr bättre än det prognostiserade underskottet på 3,0 mnkr 
för perioden, men 8,2 mnkr sämre än budgeterade 6,7 mnkr. 

Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är 10,8 mnkr för perioden, vilket är 0,4 mnkr 
bättre än prognostiserade 10,4 mnkr och 10,4 mnkr bättre än det budgeterade 
överskottet på 0,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 127 

Anmälningsärenden enligt förteckning 
AM N-2019-0044 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

§ 128 

Delegationsbeslut enligt förteckning 
AM N-2019-0043 

Inga delegationsbeslut har inkommit. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
• 
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