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§ 129

Fastställa föredragningslistan

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med ändringar:
Tillägg: Inbjudan till beredningskonferens för program och handlingsplan för äldrevänlig
kommun.
Utgår: Lärlingscentrum - avrapportering av uppdrag samt Lärvuxutredning.
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§130

Ekonomisk månadsuppföljning per november
AM N-2019-0092
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per november 2019.
Överskottet uppgår till 5,8 mnkr vilket är 2,7 mnkr bättre än prognosen och 13,4 mnkr
bättre än budgeten per november.
Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott uppgående till 0,6 mnkr vilket är 0,7 mnkr
sämre än periodens prognos men 12,7 mnkr bättre än det budgeterade underskottet för
perioden på 13,3 mnkr.
Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande uppvisar ett negativt utfall på
2,3 mnkr vilket är 4,8 mnkr bättre än det prognostiserade underskottet på 7,1 mnkr för
perioden, men 7,1 mnkr sämre än budgeterade överskottet på 4,8 mnkr.
Utfallet för arbetsmarknadsavdelningen är 8,3 mnkr för perioden, vilket är 1,3 mnkr sämre än
prognostiserade 9,6 mnkr och 7,6 mnkr bättre än det budgeterade överskottet på 0,7 mnkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 11 december 2019.
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§131

Verksamhetsplan och budget 2020
AM N-2019-0349
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta Verksamhetsplan och budget 2020 enligt föreliggande förslag,
att överlämna Verksamhetsplan och budget 2020 till kommunstyrelsen,
att lägga nulägesbeskrivningen av 26-punktsplanen för att minska andelen uppsalabor i
behov av ekonomiskt bistånd till max fyra procent till handlingarna.

Deltar ej i beslutet
Robin Kronvall (M), Josefine Andersson (M), Tobias Hägglund och Eva Moberg (KD) deltar inte
i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag i kommunfullmäktige.
Torbjörn Björlund (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag i
kommunfullmäktige.
Roger Thelander (SD) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag i
kommunfullmäktige.
Särskilt yttrande/Ersättaryttrande
Torbjörn Björlund (V) inlämnar särskilt yttrande och Therese Rhann (V) inlämnar
ersätta ryttrande enligt:
"Vänsterpartiet avstår från att deltaga i beslutet under punkt 4. Vi har lagt ett eget förslag till
budget för Uppsala kommun och står alltså inte bakom det förslag som lagts av den styrande
koalitionen. Vänsterpartiet menar att vårt budgetförslag bättre klarar av utmaningarna
kommunen står inför och ger verksamheterna bättre förutsättningar att klara av sina
uppgifter."
Sammanfattning
Verksamhetsplan och budget 2020 beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020 med plan för 2021 - 2022.
Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och
uppdrag som fullmäktige har beslutat om.
Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i
Mål och budget 2020 med plan för 2021 - 2022. Nämnden tilldelas ett kommunbidrag på totalt
798 888 tkr för 2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019.
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§ 132

Internkontrollplan 2020
AM N-2019-0387
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna internkontrollplan för 2020 samt
att överlämna internkontrollplan för 2020 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
En riskanalys och en inventering har gjorts av riskområden som föreligger inom nämndens
ansvarsområde. Riskanalysen ligger till grund för internkontrollplanen och nämndens
verksamhetsplan.
Planen tar i likhet med tidigare planer även hänsyn till den kommungemensamma
internkontrollplan avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i
ekonomisystemet som kommunstyrelsen har beslutat om.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2019.
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§133

Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 - Uppsala stadsmission
AM N-2019-0375
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att bevilja Uppsala Stadsmission 1 876 000 kronor i verksam hetsbidrag för 2020,
att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och
sysselsättningsinsatser samt
att uppdra till förvaltningen att i dialog med Uppsala Stadsmission utarbeta en långsiktig
helhetslösning gällande förstärkt samarbete.
Särskilt yttrande
Robin Kronvall (M), Josefine Andersson (M), Tobias Hägglund (M) och Eva Moberg (KD)
anmäler särskilt yttrande enligt:
"Arbetsmarknadsnämnden bör eftersträva konsekvens ifråga om att ge verksam hetsstöd till
sociala företag. Med tanke på den utvärdering av de långsiktiga stöd som kommunen som
helhet ger och de framtida riktlinjerna för detta, som Kommunstyrelsen lovat genomföra och
återkomma med, bör AMN i sitt beslut om stöd till sociala företag för 2020 agera likvärdigt. Vi
skulle förespråka en ordning där stöden antingen ges på hel- eller halvår. Det framstå som
godtyckligt att samma typ av stöd utgår för 6 månader i vissa fall och 12 månader i andra."

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med 1 876 000 kronor för år 2020 vilket
motsvarar en uppräkning på två procent av föregående års verksamhetsbidrag samt att i
dialog med Uppsala Stadsmission utarbeta en långsiktig helhetslösning gällande samarbetet.
Uppsala Stadsmission ansöker om verksamhetsbidrag för 2020 med 2 600 000 kronor.
Uppsala Stadsmission bedriver en bred 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
Uppsala Stadsmission verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser med 1 840 000 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2019.

J sterandes sign

9.k.

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun
Arbetsmarknadsnämnden
Protokoll

Sida 7 (17)

Sammanträdesdatum:
201942-16

§134

Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 - lnitcia
AM N-2019-0384
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att bevilja I nitcia 1 350 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2020,
att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och
sysselsättningsinsatser.

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att verksam hetsbidrag beviljas med 1 350 000 kronor för år 2020 vilket
motsvarar en uppräkning på två procent av föregående års verksamhetsbidrag samt en
ökning med 763 500 kronor för en utökad verksamhet.
I nitcia ansöker om verksam hetsbidrag för 2020 med 1 350 000 kronor.
lnitcia ekonomisk förening bedriver en bred verksamhet som erbjuder arbete, arbetsträning
och arbetslivsin riktad rehabilitering i kontorsmiljö. Målgruppen är personer som står utanför
den ordinarie arbetsmarknaden och kan ha en nedsatt arbetsförmåga. För 2019 beviljades
Initcia verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser med 575 000 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2019.
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§135

Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 - Teaterkafeet Café
REKOmmenderas
AM N-2019-0374
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att bevilja Café REKOmmenderas 299 000 kronor i verksamhetsbidrag för perioden
1 januari till 30 juni 2020,
att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och
sysselsättningsinsatser.
Beslutet kompletteras vid nämndens sammanträde i mars 2020.

Särskilt yttrande
Robin Kronvall (M), Josefine Andersson (M), Tobias Hägglund och Eva Moberg (KD) anmäler
särskilt yttrande enligt:
"Arbetsmarknadsnämnden bör eftersträva konsekvens ifråga om att ge verksam hetsstöd till
sociala företag. Med tanke på den utvärdering av de långsiktiga stöd som kommunen som
helhet ger och de framtida riktlinjerna för detta, som Kommunstyrelsen lovat genomföra och
återkomma med, bör AMN i sitt beslut om stöd till sociala företag för 2020 agera likvärdigt. Vi
skulle förespråka en ordning där stöden antingen ges på hel- eller halvår. Det framstå som
godtyckligt att samma typ av stöd utgår för 6 månader i vissa fall och 12 månader i andra."
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med 299 000 kronor för perioden
1 januari till 30 juni 2020 vilket motsvarar en uppräkning på två procent av föregående års
verksamhetsbidrag beräknat på sex månader.
Café REKOmmenderas ansöker om verksam hetsbidrag för 2020 med 598 000 kronor.
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 verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser
med 587 000 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2019.
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§136

Kommunrevisionen: Granskning av kommunens arbete med
etablering och integration
AM N-2019-0347
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande som nämndens svar till
kommunrevisionen.

Sammanfattning
Kommunrevisionen uppdrog åt revisionsbyrån KPMG att utreda kommunens arbete med
etablering. Utredningen kommer med ett antal förslag om hur kommunens arbete med
etablering och integration kan förbättras.
Arbetsmarknadsnämnden delar revisionens förslag men önskar vissa förtydliganden.
Nämnden önskar tydligare vägledning i vissa av rekommendationerna då visst arbete utförs i
enlighet med dessa. Det saknas en tydlig redovisning av de brister som förslagen avser
åtgärda. Nämnden är således positiv men önskar förtydliganden för att bättre kunna utföra
arbetet utifrån förslagen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2019.
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§137

Uppdrag uppföljning 2020
AM N-2019-0394
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningsdirektören att genomlysa förvaltningskostnaderna inom
försörjningsstödsenheten kontra ärendevolym från 2014 till och med 2019,
att uppdra till förvaltningen att säkerställa samtliga biståndssökandes vistelsebegrepp under 2020 genom att alla, såväl nya som gamla biståndstagare,
träffar socialsekreterare eller arbetsmarknadssekreterare innan beslut om
ekonomiskt bistånd fattas. Sökande som är i, av förvaltningen godkänd,
heltidsaktivitet berörs ej då deras vistelse styrks genom deltagande. Ansökan
där vistelsebegreppet inte styrkts kan innebära avslag på ansökan. Den som är
sjukskriven kan ha rätt att vistas på annan ort. Där sjukskrivning föreligger krävs
ytterligare utredning innan beslut fattas,
att uppdra till förvaltningen att säkerställa att barn i ett hushåll som uppbär
försörjningsstöd finns i Sverige. Ärenden där detta inte uppfylls kan innebära avslag
på ansökan och polisanmälan om bidragsfusk kan bli aktuell,
att uppdra till förvaltningen att säkerställa att samtliga biståndssökande, såväl nya som
gamla biståndstagare, visar sin senaste självdeklaration med bifogad skatteuträkning,
att uppdra till förvaltningen att månatligen säkerställa kontroller, innan beslut har fattats, i
bil- respektive företagsregister för samtliga i hushållet, såväl nya som gamla
biståndstagare,
att uppdra till förvaltningen att säkerställa att försörjningsstödstagare, som ska delta i en
aktivitet men uteblir utan giltigt förfall, får avslag på sin ansökan om ekonomiskt
bistånd,
att vid januarinämnden redovisa förvaltningens strategi för hur försörjningsstöd till så
kallade svarta kontrakt eller dubbla hyror ska upphöra,
att vid januarinämnden lämna en reviderad delegationsordning för beslut där
individutskottet fattar bidragsbeslut för sökande som vistas i Sverige med
arbetstillstånd och individer med samordningsnummer,
att vid varje nämndmöte redovisa hur många bidragstagare som har anvisas till en
insats/ utbildning under föregående månad,
att vid varje nä m nd möte redovisa hur arbetet mot svarta kontrakt och eventuella dubbla
hyror fortlöper,
att minst två gånger per termin redovisa kostnader för tandvård samt redovisa snittkostnad
per individ,
Jirerandes sign

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun

Sida 11 (17)

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Protokoll

2019-12-16

att minst två gånger per termin redovisa kostnader för bostäder,
att två gånger per termin redovisa hur många som erhöll ekonomiskt bistånd utan att
lämna in ansökan personligen,
att minst två gånger per termin redovisa hur många (fördelat på åldersgrupper) som erhöll
försörjningsstöd redovisat på olika orsakskoder (arbetslöshet, ohälsa osv) samt utbetalt
belopp per orsakskod,
att vid en skälighetsbedömning ska jämförelse göras med vad en låginkomsttagare i
Uppsala kommun har för inkomst, samt
att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att bredda aktivitetskravet till
att omfatta fler personer än dem som får försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.
Samtliga ovan givna uppdrag ska redovisas till nämnden utöver besluten som rör redovisning
och uppföljning.
Särskilt yttrandetErsättaryttrande
Torbjörn Björnlund (V) inlämnar särskilt yttrande och Therese Rhann (V) inlämnar
ersättaryttrande enligt:
"Vänsterpartiet menar att de förslag till beslut som läggs fram när det gäller kontrollen av det
ekonomiska biståndet är att slå in öppna dörrar. Att så detaljerat ta beslut i en politisk nämnd
när vi vet att de kontroller som beskrivs redan utförs, för tankarna till ett försök att plocka
politiska poäng på de människor i vår kommun som vi vet redan är utsatta och
stigmatiserade. Vänsterpartiet menar att detta inte är hederligt utan snarare plakatpolitik. En
seriös behandling av problematiken är vad vi behöver. Då bör vi visa förtroende för vår
förvaltning och inte lägga på dem ytterligare arbetsuppgifter.Ide fall oegentligheter
förekommer är vi övertygade att förvaltningen klarar av att hantera dem. Därför behövs
ingen redovisning månadsvis. Vårt förslag är att redovisning genomförs kvartalsvis."
Reservationer
Torbjörn Björlund (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden antog 27 september 2019 en 26-punktsplan för att fler uppsalabor
ska komma i en egen hållbar försörjning som ett led i arbetet med att sänka andelen
biståndsmottagare såväl som kommunens kostnader för utbetalt bistånd.
För att följa utvecklingen, genomförda insatsers effekt på ekonomiskt bistånd och ökat
deltagande i arbete eller studier behöver nämnden en regelbunden återkoppling för att
snabbt kunna agera och fatta nya beslut. För 2020 planerar förvaltningen in en
återkommande uppföljning till nämndens sammanträden under året.
En utökad uppföljning ska säkerställa att skattemedel används rätt och att de insatser som
genomförs är effektiva och förkortar tiden uppsalabor är i behov av bistånd. Offentligt stöd
och bistånd ska hanteras rättssäkert och för att upprätthålla allmänhetens förtroende för
välfärdssystemet måste försök till fusk stävjas och risker för felaktiga utbetalningar
undanröjas. För att Uppsala kommun ska klara sitt välfärdsuppdrag i en tid med ett starkt
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demografiskt tryck i kombination med en svag ökning i det reala skatteunderlaget måste
kommunen fortsätta att skapa resursutrymme genom att bryta kostnadsutvecklingen av
utbetalt bistånd och genom ett ökat arbetskraftsdeltagande, utöver de mänskliga vinsterna,
öka kommunens skatteintäkter.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Klas-Herman Lundgren (S), Maria Gauffin Röjestål (S),
Pavlos Cavelier Bizas (S), Beatriz Hedvåg (S), Charles Pylad (MP) och Kjell Engström (S) tillägg
med en att-sats enligt:
att uppdra till förvaltningsdirektören att genomlysa förvaltningskostnaderna inom
försörjningsstödsenheten kontra ärendevolym från 2014 till och med 2019,
samt ersätta första och andra att-satsen med nya att-satser enligt:
att uppdra till förvaltningen att säkerställa samtliga biståndssökandes vistelsebegrepp under
2020 genom att alla, såväl nya som gamla biståndstagare, träffar socialsekreterare eller
arbetsmarknadssekreterare innan beslut om ekonomiskt bistånd fattas. Sökande som är i, av
förvaltningen godkänd, heltidsaktivitet berörs ej då deras vistelse styrks genom deltagande.
Ansökan där vistelsebegreppet inte styrkts kan innebära avslag på ansökan. Den som är
sjukskriven kan ha rätt att vistas på annan ort. Där sjukskrivning föreligger krävs ytterligare
utredning innan beslut fattas.
att uppdra till förvaltningen att säkerställa att barn i ett hushåll som uppbär försörjningsstöd
finns i Sverige. Ärenden där detta inte uppfylls kan innebära avslag på ansökan och
polisanmälan om bidragsfusk kan bli aktuell.
Mohamad Hassan (L) yrkar vidare tillägg i fjärde att-satsen med "månatligen" och sist i sjunde
att-satsen tillägg med "och individer med samordningsnummer.

Robin Kronvall (M) yrkar med stöd av Josefine Andersson (M), Tobias Hägglund (M) och Eva
Moberg (KD):
"att förvaltningen får i uppdrag att senast i februari 2020 redovisa för nämnden hur de nya
åtgärderna klarar de krav lagen ställer på kommunal biståndsbedömning och därtill
kopplade krav på uppgiftshantering, samt en bedömning av juridiska risker kopplade till de
nya åtgärderna.
att förvaltningen får i uppdrag att senast i februari 2020 redovisa en uppskattning av vilka nya
moment de nya åtgärderna innebär i biståndsbedömningen och hur mycket extraarbete
detta kommer innebära för förvaltningen.
att vid en skälighetsbedömning ska jämförelse göras med vad en låginkomsttagare i Uppsala
kommun har för inkomst.
att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att bredda aktivitetskravet till att
omfatta fler personer än dem som får försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Exempelvis
att missbrukare bör delta i motiverande insatser eller missbruksvård, föräldrar med
kompletterande bistånd till föräldrapenning bör kunna delta i vissa insatser.
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Torbjörn Björlund (V) yrkar avslag på samtliga att-satser och yrkar att de ersätts av en att-sats
med följande lydelse:
"att uppdra till förvaltningen att två gånger per termin redovisa hur kontrollen av hur det
ekonomiska biståndets utbetalningar genomförts. Det skall då också redovisas om och i så
fall vilka oegentligheter eller brott som begåtts och hur dessa följts upp."
Mohamad Hassan (L) yrkar avslag på Torbjörn Björlunds (V) yrkande.
Klas-Herman Lundgren (S) yrkar avslag på första och andra att-satsen i Robin Kronvalls (M)
yrkande och bifall till tredje att-satsen samt bifall till en reviderad fjärde att-sats att lyda:
att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att bredda aktivitetskravet till att
omfatta fler personer än dem som får försörjningsstöd.
Robin Kronvall (M) yrkar bifall till Klas-Herman Lundgrens (S) jämkningsyrkande avseende
fjärde att-satsen i Robin Kronvalls (M) yrkande.
Robin Kronvall (M) drar tillbaka första och andra att-satserna i sitt yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall.
Ordföranden ställer proposition på Robin Kronvalls (M) tredje yrkande och finner bifall.
Ordföranden ställer proposition på Klas-Herman Lundgrens (S) jämkningsyrkande avseende
fjärde att-satsen i Robin Kronvalls (M) yrkande och finner bifall.
Ordföranden ställer Torbjörn Björlunds (V) yrkande mot eget yrkande om avslag och finner
bifall till eget yrkande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2019.
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§138

Delegationsordning 2019
AM N-2019-0035
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta delegationsordningen med föreslagen komplettering.

Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden har en delegationsordning för att tydliggöra vilka beslut inom
nämndens verksamhetsområde som behandlas av andra förtroendevalda eller
tjänstepersoner än nämnden som helhet.
Revideringarna som föreslås i detta ärende är en komplettering av område 9.4 Ekonomi.
Genom nämnden inrättande av det dynamiska inköpssystemet för upphandlade
arbetsmarknadsinsatser behöver förvaltningen delegation i vissa beslut för att undvika
väntetider för vissa av besluten i processen. Förvaltningen föreslår en utökad delegation i
följande beslut:
Kvalificeringsbeslut - det vill säga godkännande av aktörer som ansöker om att delta inom
DIS (Dynamiskt inköpssystem). Arbetsmarknadschef föreslås som delegat i detta beslut.
Fastställa avropsunderlag, det vill säga beslut om specifika avrop som ska annonseras i DIS.
Arbetsmarknadschef föreslås som delegat för beslut upp till 500 tkr och förvaltningschef för
beslut över 500 tkr. Detta i enlighet med beloppsgränserna i nämndens beslutade
attestförteckn i ng.
Fatta tilldelningsbeslut, det vilt säga tilldela avrop till vinnande aktör.
Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott tillika arbetsutskott föreslås delegation på
detta beslut i enlighet med utskottets delegation i övrigt avseende upphandling.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 2019.
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§139

Riktat stöd för verksamhetsutveckling för nyanlända elever
AM N-2019-0185
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utifrån beviljade medel från Skolverket ingå ett fortsatt samarbete med Skolverket
(överenskommelse 2) för stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever.

Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2019 om att inleda en samverkan med Skolverket i
en första överenskommelse om att göra en nulägesanalys med prioriterade åtgärder för
verksamhetsutveckling för nyanlända elever. Målet är högre måluppfyllelse för nyanlända
och grundar sig i ett regeringsuppdrag. (Uppdrag att genomföra insatser för att stärka
utbildningens kvalitet för nyan lända barn och elever och vid behov för barn och elever med
annat modersmål än svenska (U2018 / 00404 / S).
Skolverket erbjuder nu kommunen att teckna en andra överenskommelse om samarbete
med riktat stöd från Skolverket utifrån den nulägesanalys och åtgärdsplan som tagits fram.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2019.
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§ 140

Anmälningsärenden enligt förteckning
AM N-2019-0044
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna.

Sammanfattning
1 ärendet anmäls inkomna skrivelser och protokoll.

§ 141

Delegationsbeslut enligt förteckning
AM N-2019-0043

Inga delegationsbeslut har inkommit sedan föregående sammanträde.
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§142

Inbjudningar

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Pavlos Cavelier Bizas (S) och Åsa Samuelsson (KD) att delta vid beredningskonferensen för program och handlingsplan för äldrevänlig kommun den
21 januari 2019,
att utse Maria Gauffi n Röjestål (S), Tobias Hägglund (M) Pia Holmqvist (S), Anita Ericsson (L)
Annette Stavenow Eriksson (C) och Therese Rhann (V) att delta vid TRIS och Uppsala
Stadsbiblioteks föreläsning om könsstympning den 7 februari klockan 13.15 - 16.00.
Sammanfattning
Inbjudan har inkommit från Uppsala kommun till en beredningskonferens för program och
handlingsplan för äldrevänlig kommun den 21 januari 2020 kockan 17.00-19.00 på
Stationsgatan 12.
Inbjudan har även inkommit från TRIS, Tjejers Rätt I Samhället och Uppsala Stadsbibliotek till
en föreläsningen Att upptäcka och förebygga kvinnlig könsstympning den 7 februari 2020
klockan 13.15 - 16.00 på Uppsala Stadsbibliotek.
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