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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 16.40 

Beslutande: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Carolina Bringbom (M) 
Bekir Jusufbasic (M) fr o m § 35 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 
Soraja Nadimpour (S) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Tobias Hägglund (M) t o m § 34 

Ersättare: Tobias Hägglund (M) fr o m 
§ 35 
Oliver Björklund (Ml') 
Per Davidsson (M) 
Anita Ericsson (L) 
Anja Karinsdotter (V) 

Övriga Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Henrik Jansson, avdelningschef, 
deltagare: Ulrika Grönqvist, avdelningschef, Satu Molander, rektor extern vuxenutbildning 

Utses att Torbjörn Aronson (KD) Paragrafer: 32 - 46 
justera: 

Lotta von Wowem, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Arbetsmarknadsnämnden 
2018-03-22 Sista dag att överklaga: 2018-04-17 
2018-03-27 Anslaget tas ner: 2018-04-18 

www.uppsala.se  och Stfttios,gatan 12, Uppsala , 

Lotta von Wowem, sekretrare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 32 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Aronson (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 26 mars 2018 på Uppsala Konsert och Kongress. 

§ 33 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan med ändring: 
-Tillägg Särskild aktivitet i partigrupp. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 34 

Bostadsförmedlingen 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Mona Lindén, vd för Uppsala bostadsförmedling berättar om Bostadsförmedlingens verksamhet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 35 

Projektet Supported Education 
AMN-2018-0104 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga helårsrapporten "Supported Education" till handlingarna. 

Sammanfattning 
Projektetet Supported Education "Stöd i studier" är ett tvåårigt projekt som startade 1 januari 2017. 
Projektet är en social investering vars projektägare är omsorgsnämnden där utföraransvaret ligger 
under Socialpsykiatrin. 

Projektet är en samhällsinriktad insats för studier i syfte att stötta personer med psykisk 
funktionsnedsättning i åldern 18-35 år, mantalsskrivna i Uppsala kommun, som har vilja och 
motivation till att påbörja eller återuppta studier, alternativt behöver stöd till att fullfölja redan 
påbörjade studier. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 36 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2018 
AMN-2018-0078 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den 
till handlingarna, 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2019 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
Närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan 
huvudmännen men också internt inom kommunen och i Region Uppsala. 
Politiska styrgruppen samt ledningsgrupperna ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppernas deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde. 

Den 30 januari 2018 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2018 med 
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i 
antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och Region 
Uppsalas vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) 
samt vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 37 

Information om Konsumentrådgivning samverkan med Östhammar 
kommun 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om det samarbetsavtal som Uppsala kommun slutit med Östhammars 
kommun om konsumentrådgivning. Avtalen innebär att Östhammars kommun köper 
konsumentrådgivning av arbetsmarkandsförvaltningen med 20 timmar per vecka. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 38 

Ekonomisk uppföljning 2018 
AIVIN-2018-0028 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per februari 2018. Utfallet är 3,7 mnkr, vilket 
är 3,7 mnkr sämre än budgeterade 7,4 mnkr för perioden. Den negativa avvikelsen gentemot budgeten 
beror främst på högre kostnader för utbetalda försörjningsstöd. 

Utfallet för vuxenutbildningen per februari uppgår till -1,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än 
budgeterade -2,2 mnkr. 

Resultatet för Ekonomiskt bistånd är -0,4 mnkr vilket är 2,2 mnkr sämre än budgeterade 1,8 mnkr. 

Nyanlända har ett positivt utfall uppgående till 2,9 mnkr vilket är 0,1 mnkr bättre än budgeterade 
2,8 mnkr. 

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 2,8 mnkr för perioden, vilket är 2,0 mnkr sämre än budgeterade 
4,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 mars 2018 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 39 

Presentation av KISA/SFX medicin 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
SFX är ett samlingsnamn på kommunala vuxenutbildningar i svenska för personer med utbildning 
och/eller yrkesbakgrund från sina hemländer. Inom SFX finns två huvudinriktningar — SFY och 
SFA. SFY är en utbildning i svenska som samtidigt förbereder för ett yrke eller en svensk 
yrkesutbildning. SFA riktar sig till de som redan har en akademisk examen/utbildning när de anländer 
till Sverige. Inom KISA-projektet ska utbildningen SFA-medicin genomföras. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 40 

Uppföljning vuxenutbildning 2018 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisning av statistik från vuxenutbildningen utifrån förvaltningens statistikplan. I 
redovisningen syns bland annat den kraftiga ökningen av elevantal som skett under 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2018. 

§41 

Uppföljning kvalitet vuxenutbildning - information om årshjul 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar processen för uppföljning av kvalitet inom vuxenutbildningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 42 

Information om handlingsplan Gottsunda-/Valsätraområdet 
ANIN-2018-0127 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar Uppsala kommuns handlingsplan för Gottsunda och Valsätraområdet som 
antogs av kommunstyrelsen den 7 februari 2018. Handlingsplanen innefattar målsättningar och 
förslag på insatser på kort och längre sikt med syfte att hantera nuläget och påbörja ett 
sammanhållet förändringsarbete. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 43 

Ändring av sammanträdestid i april 
AlVIN-2017-0287 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämndens sammanträde den 26 april 2018 flyttas till den 25 april klockan 09.00, 

att individutskottets sammanträde den 26 april 2018 flyttas till den 25 april klockan 13.00. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämndens sammanträde och individutskott den 26 april 2018 behöver flyttas till den 
25 april 2018. Nämnden sammanträder därmed klockan 09.00 den 25 april och individutskottet 
klockan 13.00 samma dag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 44 

Anmälningsärenden 
A1VIN-2018-0029 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut i individärende 2018-01-29 
Ordförandebeslut i individärende 2018-03-01 

§ 45 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

S, MP, V anmäler särskild aktivitet i partigrupp med 8 timmar den 27 mars 2018. 

§ 46 

Inbj tidningar 
AIVIN-2018-0030 

att erbjuda Ismail Kamil (L) att delta i SKL:s kunskapskonferens den 12 april 2018 i Stockholm. 

Sammanfattning 
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL till kunskapsseminarium om partnerskap, 
TOP med civilsamhället den 12 april 2018 klockan 10.00 — 16.00 i Stockholm. 

Utdragsbestyrkande 
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