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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

Plats och tid: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 16.20 

Beslutande: 	Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Sanna Selberg (MP) t o m § 118 
Per-Eric Rosén (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 
Soraja Nadimpour (S) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Oliver Björklund (MP) 
Anja Karinsdotter (V) fr o m § 121 
Anita Ericsson (L) 

Ersättare: 

Övriga 	Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund-Lindman, 
deltagare: 	avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Marcus Bystedt, controller, Tobias 

Åström Sinisalo, strateg, Eva Egmell, enhetschef, Veronica Öhrt, strateg, Eva Hellstrand, 
strateg, Karin Bärve, strateg, Monica Söderström, utvecklingschef, Peder Jacobsson, 
strateg, Andreas Christoffersson, enhetschef, Leif Lundell, kvalitetsledare, Gunnar 
Ärnström, projektsamordnare 

Utses att 	Torbjörn Aronson (KD) 	 Paragrafer: 115 - 130 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Ar) 	marknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 den 18 oktober 2016 

Ulrik Wärnsberg (S), o 	e 	 Torbjörn Aronson (KD), justerare 

   

   

 

Lotta von Wowern, sekreterare 

 

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

Organ: 	 Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 	 2016-10-13 

	
Sista dag att överklaga: 	2016-11-09 

Anslag sätts upp: 	2016-10-19 	 Anslaget tas ner: 	2016-11-10 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.upps la.se  och ar si arknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 115 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Aronson (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 18 oktober 2016 klockan 08.00 på kommunledningskontoret, Stationsgatan 12. 

§ 116 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Fyllnadsval till arbetsutskottet 
-Särskild aktivitet i partigrupp S, M2, V 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 117 

Presentation Röda korset 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Röda korset i Uppsala berättar för nämnden om verksamheten i Uppsala. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 118 

Delårsbokslut per augusti 2016 
ANIN-2016-0219 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2016, 

att överlämna delårsbokslut och prognos per augusti 2016, samt redovisning av vidtagna åtgärder, till 
kommunstyrelsen, 

att uppdra till förvaltningen att öka insatserna inom arbetsmarknadsverksamheten och 
vuxenutbildningen. 

Reservationer 
Carolina Bringbom Anadol (M), Kenny Jonsson (C), Torbjörn Aronson (KD) och Anita Ericsson (L) 
reserverar sig i särskilt yttrande i bilaga 1. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per augusti 2016 på 28 644 tkr, vilket är 
närmare 27 000 tkr bättre än budget. Resultatet för samma period föregående år var 320 tkr. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -128 tkr, 
Konsumentfrågor 178 tkr, Föreningsbidrag 115 tkr, Vuxenutbildning 15 648 tkr, Ekonomiskt bistånd 
-8 826 tkr, Flyktingmottagning — 3 844 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 25 544 tkr. 

Prognosen för året visar ett överskott på 13 402 tkr och en avvikelse mot budget med samma belopp. 
Resultatet för 2015 var cirka 1 500 tkr. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att uppdra till förvaltningen att öka insatserna 
inom arbetsmarknadsverksamheten och vuxenutbildningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 119 

Ekonomi 2016 
AIVIN-2016-0080 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per september 2016. 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med september 
2016 på 34 569 tkr. Det är cirka 10 000 tkr bättre än prognosen och 37 000 tkr bättre än budget. 
Resultatet samma period föregående år visade ett resultat på -2 766 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

1 



Upatie ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 120 

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 
AMN-2015-0391 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll med och kostnader för ekonomiskt bistånd, personer i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet samt elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och 
utbildning i svenska för invandrare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upliMeif, ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

7(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 121 

Avstämning av fördelning av schablonersättning för nyanlända 2016 
AMN-2016-0220 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att inte ändra fördelningen av schablonersättningen. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 1 december 2015 att anta ett förslag till fördelning av 
schablonersättningen för nyanlända att gälla från och med 1 januari 2016. Samtidigt beslutade 
nämnden att en avstämning skulle ske efter aprilbokslutet. 

I och med förra årets stora inströmning av asylsökande berördes fler förvaltningar av mottagandet och 
kostnader synliggjordes. Då flera nämnder är berörda pågår ett arbete tillsammans med kommun-
ledningskontoret, angående förslag om att kommunfullmäktige ska besluta om principer för fördelning 
av schablonersättning samt fördelning av 2017 års schablonersättning. 

Berörda nämnder har under året fått täckning för sina kostnader via det statliga bidraget om cirka 
118 miljoner kronor som kommunen tilldelades extra på grund av flyktingmottagandet. Något skäl till 
ändring av 2016 års fördelning finns därför inte. Ett nytt beslut om fördelning inför 2017 är heller inte 
aktuell mot bakgrund av ovanstående. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 september 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 122 

Svar på Torbjörn Aronsons (KD) frågor om hemspråksundervisning samt 
andrahandskontrakt bland försörjningsstödstagare 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och anse frågan besvarad. 

Sammanfattning 
Torbjörn Aronson (KD) aktualiserade vid nämndens sammanträde den 26 maj 2016 frågorna: 

Hur många försörjningsstödstagare är analfabeter och hur många har erbjudits hemspråksundervisning 
som insats för att komma närmare samhälle och arbete? Förvaltningen svarar att 140 individer är 
analfabeter och befinner sig i olika insatser som Svenska för invandrare, SFI, Nyby vision eller är 
sjukskrivna. 

Hur många försörjningsstödstagare har andrahandskontrakt som betalas av kommunen? Förvaltningen 
svarar att 361 hushåll av totalt cirka 3 000 hushåll har andrahandskontrakt. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 123 

Sommarjobb 2016, rapport 
AMN-2016-0223 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
En rapport gällande feriearbete, sommarjobb och feriepraktik för sommaren 2016 presenteras. 
Rapporten redogör för feriearbete och feriepraktik för Uppsala kommuns ungdomar. 

Totalt har 1 943 ungdomar sommarjobbat under 2016. Drygt 2 100 ungdomar har erbjudits ett 
sommarjobb. Jämfört med 2015 är det 63 fler personer som har sommarjobbat. 

Med hjälp av lönesubventionen anställdes fler ungdomar än 2015, vilket indikerar att subventionen 
fungerar som en drivande kraft att erbjuda ungdomar sommarjobb. 

Asylsökande ungdomar har via RS Entry fått möjlighet att få en sysselsättning under sommaren och 
fått insyn i det svenska samhället. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att överlämna rapporten till kommunstyrelsen 
för kännedom. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Kenny Jonssons (C) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvattningens tjänsteskrivelse den 23 september 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 124 

Information om flyktingmottagandet 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, 

att nämnden genomför informationsmöte om boendet på Kvarntorget. 

Sammanfattning 
Sedan januari 2016 har Uppsala kommun tagit emot 441 personer av de 616 som kommunen ska ta 
emot under året. Av de 441 mottagna bor 59 personer i tillfälliga boendelösningar som till exempel 
vandrarhem. 

Enligt preliminära siffror från Länsstyrelsen ska Uppsala kommun ta emot 703 personer under 2017. 

Yrkanden 
Ulrik Wämsberg (S) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att nämnden genomför infoiniationsmöte om 
boendet på Kvarntorget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 125 

Remiss om Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Uppsala kommun 
A1VIN-2016-0216 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att till Kommunstyrelsen avge förslag till yttrande enligt upprättad handling. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 om en ny nämndorganisation från och med den 
1 januari 2017. Kommunfullmäktige beslutade även om att ett förslag till nytt reglemente med 
anledning av den nya nämndorganisationen skulle utarbetas. Kommunstyrelsen har begärt nämndens 
yttrande över förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun. 

Nämnden ställer sig i huvudsak bakom förslaget till nytt reglemente förutom vad som framgår av 
yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 126 

Sammanträdestider 2017 
AMEN-2016-0226 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att arbetsmarknadsnämnden 2017 sammanträder torsdagar klockan 13.00: 
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 18 maj, 15 juni, 28 september, 26 oktober, 
23 november och 14 december. 

Reservationer 
Carolina Bringborn Anadol (M), Kenny Jonsson (C), Torbjörn Aronson (KD) och Anita Ericsson (L) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Individutskottet sammanträder på förmiddagen torsdagar samma dag som nämnden sammanträder 
klockan 13.00. Arbetsutskottets sammanträde infaller kockan 15.00 tisdagar nio dagar innan nämndens 
sammanträde. 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2017 sammanträder tisdagar 
klockan 15.00: 
17 januari, 14 februari, 21 mars, 18 april, 9 maj, 7 juni, 19 september, 17 oktober, 
15 november (onsdag) och 6 december (onsdag), 

samt att arbetsmarknadsnämndens individutskott 2017 sammanträder torsdagar 
klockan 09.15: 
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 18 maj, 15 juni, 28 september, 26 oktober, 
23 november och 14 december. 

Yrkanden 
Carolina Bringborn Anadol (M) yrkar med stöd av Kenny Jonsson (KD), Torbjörn Aronson (KD) och 
Anita Ericsson (L) att nämndens sammanträde ska börja klockan 15.00. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Carolina Bringborn Anadols (M) yrkande mot eget yrkande och finner bifall till 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 127 

Fyllnadsval till arbetsutskottet 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Oliver Björklund (MP) till ersättare i nämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
En vakans har uppstått i nämndens arbetsutskott efter att Emma Persson (MP) har avsagt sig sitt 
uppdrag i nämnden. 

Yrkanden 
Ulrik Wämsberg (S) yrkar att Oliver Björklund (MP) utses till ersättare i nämndens arbetsutskott efter 
Emma Persson (MP). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uniele ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 128 

Anmälningsärenden 
AIVIN-2016-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut i individärende 2016-09-12 att enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen bevilja ekonomiskt 
bistånd till resa från Uppsala till Oslo. 

§ 129 

Särskild aktivititet i partigrupp S, V, M_P 

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp S, V, MP 4 timmar den 21 oktober 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

7297 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

§ 130 

Information om projektmässa 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Lena Winterbom, direktör arbetsmarknadsförvaltningen informerar och bjuder in nämnden till 
förvaltningens projektmässa den 14 december samt efterföljande jultallriksbufE 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden den 13 oktober 2016 

Ärende 3.1 Delårsbokslut per augusti 2016 

Särskilt yttrande: 

Delårsbokslutet ger en indikation på om nämnden kommer att leva upp till målsättningarna i 
nämndens budget, eller inte. 

Låt oss först och främst lyfta fram att vi värdesätter god ekonomisk hushållning. Det ska 
avspegla sig inom samtliga av nämndens områden. Det är däremot inte samma sak som flera 
miljoner i överskott inom områden som vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser — 
snarare tvärt om när vi samtidigt ser hur antalet personer med långvarigt behov av ekonomiskt 
bistånd ökar. 

Målsättningen för nämnden måste vara att fler människor ska kunna få ett jobb eller en 
meningsfull sysselsättning, att de ska kunna lämna ett utanförskap och nå egen, långsiktigt 
hållbar, försörjning. Genom att — som majoriteten gör — hålla tillbaka inom områden som 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser misslyckas nämnden med att nå en sådan 
målsättning. Majoriteten ägnar sig åt att administrera det ekonomiska biståndet, men verkar 
sakna både idéer och driv när det kommer till att stötta fler uppsalabor till egen försörjning. 
Det verkar som att majoriteten anser att bidragslinjen ska gälla i stället för offensiva åtgärder 
med arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Den kommer varken att minska 
utanförskapet eller kostnaderna för ekonomiskt bistånd vilket på sikt blir mycket kostsamt 
både för skattebetalarna och de människor som inte får chansen att bli självförsörjande. 

En budget är ett styrdokument. Genom budgeten har politiken möjlighet att påverka hur 
verksamheterna bör genomföra sitt arbete. Om majoriteten vill att verksamheter inom området 
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning ska hålla igen för att finansiera kostnaderna 
inom ekonomiskt bistånd — bör detta framgå av budgeten. Annars riskerar resultatet bli en bild 
av dålig kostnadskontroll och dålig intäktskontroll samtidigt som budgeten som styrdokument 
förlorar sin status inom den verksamhet den ska styra. 

Carolina Bringbom Anadol (M) 	 Kermy Jonsson (C) 

Torbjörn Aronsson  (KD) 
	

Anita Ericsson (L) 
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