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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 15.55 

Beslutande: Ulrik Wämsberg (S), ordförande Ersättare: Anita Ericsson (L) 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande Oliver Björklund (MP) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Per-Eric Rosen (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Soraja Nadimpour (S) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Tobias Hägglund (M) 
Per Davidsson (M) 
Anja Karinsdotter (V) 

Övriga Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Peder 
deltagare: Jakobsson, strateg, Tobias Åström Sinisalo, strateg, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, 

Hans Hellberg, vik avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Linda Helmer, 
strateg, Monika Söderström, utvecklingschef, Karin Bärve, strateg, Carl Öhman, utredare, 
Susanne Hegardt, förvaltningssekreterare, Johanna Nyman, utvecklingsledarer, Eva 
Hellstrand, strateg, Sofie Mauritzon, kommunikatör, Kjell-Åke Gårdh, strateg 

Utses att Ismail Kamil (L) Paragrafer: 1 - 17 
justera: 

Lotta von Wowem, sekreterare  

Ismail Kamil (L), justerare 

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

Organ: Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2018-01-25 Sista dag att överklaga: 2018-02-21 
Anslag sätts upp: 2018-01-31 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.upps4a.se  o9h S -t772ilt 'sgatan 12 _ 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 



Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§ 1 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ismail Kanu! (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
klockan 09.00 den 31 januari 2018 på Stationsgatan 12. 

§2 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg under Av ledamöterna aktualiserade frågor: 
- Lärcentra 
- Styrgrupp för sociala företag samt 
- nytt ärende Uppdrag med anledning av utvecklingen av ekonomiskt bistånd 2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§3 

Slutrapport Bättre brukarinflytande 
AMN-2016-0233 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I november 2016 beviljade nämnden HSO Uppsala 60 tkr för projektanställning för projektet Bättre 
brukar inflytande 2017. 

Projekt Brukarinflytande har främst varit att fungera som länk mellan intresseföreningar och PRIO-
arbetsgrupp för att få så bred delaktighet som möjligt. Under 2017 har målgruppen identifierats inom 
berörda verksamheter och kartläggning brukarnas åsikter för att identifiera utvecklingsområden som 
handlar om demokrati och delaktighet. För arbetsmarknadsnämndens del rör det i första hand 
försörjningsstöd och arbetsmarknad, men även vuxenutbildningen. 

Projektet är förvaltningsövergripande med utgångspunkt i omsorgsförvaltningen. 

§4 

Ekonomi per december 2017 
AMN-2017-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per januari — december på 1,8 miljoner. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§5 

Uppföljning ekonomiskt bistånd 
A1VIN-2018-0033 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd är högre 2017 än 2016. Kostnaderna för 
försörjningsstöd flykting är som väntat betydligt högre 2017 än 2016 på grund av ett ökat antal 
nyanlända till kommunen de senaste åren. 

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd (ej flykting) är högre 2017 än 2016. Från maj har det skett 
en relativt stor ökning av antalet nya hushåll. 

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd flykting är cirka 450 fler 2017 än 2016. Den ökning av 
antalet hushåll med försörjningsstöd flykting som pågått sedan 2014 upphörde under sommaren 2017. 

Antalet hushåll med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd fortsatte att öka under 2017. 
Det är främst bland hushåll med nyanlända som långvarigt ekonomiskt bistånd ökar men även antal 
personer som är sjukskrivna med läkarintyg utan ersättning ökar från år till år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Å 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§6 

Uppdrag med anledning av utvecklingen av ekonomiskt bistånd 2017 
AIVIN-2018-0063 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna uppdrag enligt nedan till förvaltningen för åtgärd, 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med uppföljning och information om 
utvecklingen av insatserna enligt det intervall som är beslutat i verksamhetsplanens 
uppföljningscykel, 

att vid avvikelser från givna uppdrag omedelbart återkomma till nästkommande nämnd med 
information om avvikelsen. 

Sammanfattning 
I den uppföljning av ekonomiskt bistånd, som förvaltningen lämnat till arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 25 januari 2018 framgår en negativ utvecklingstrend för ekonomiskt bistånd. 

För att bryta kostnadsutvecklingen ges arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att: 

• Förkorta tiden ett hushåll uppbär ekonomiskt bistånd och återkomma till februarinämnden 
med en plan för arbetet med insatser för en förkortad tid som hushåll uppbär ekonomiskt 
bistånd. 

• Identifiera organisatoriska flaskhalsar som riskerar att förlänga tiden från första kontakt till 
insats för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. 

• I större omfattning möjliggöra för personer med ekonomiskt bistånd att komma i fråga för 
praktik och kompetenshöjande insatser samt för arbetsmarknadsanställningar (till exempel 
extratjänst eller välfårdsjobb). 

• Utreda möjligheter för ensamkommande unga med ekonomiskt bistånd till inkomst genom 
anställning /extrajobb som ett alternativ och återrapportera till nämnden om ensamkommandes 
möjlighet till arbete parallellt med studier. 

• Ta initiativ inom ramen för DUA-överenskommelsen för att skyndsamt arbeta med långvariga 
biståndsmottagare samt inom ramen för överenskommelsen involvera övriga parter för att 
bryta det långvariga biståndet för fler hushåll. 

• Utreda gruppen sjukskrivna med läkarintyg, som saknar sjukpenninggrundande inkomst, och i 
samverkan med Region Uppsala och Försäkringskassan identifiera och undanröja strukturella 
hinder för att komma i rätt försörjning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

• Identifiera och utveckla stöd till kvinnor +55 med psykisk ohälsa och som är sjukskrivna utan 
sjukpenninggrundande inkomst, SGI. 

• Erbjuda fler förälder/föräldrar i barnfamiljer med ekonomiskt bistånd en 
arbetsmarknadsanställning. 

• Anvisa fler personer som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet i kombination 
av andra orsaker till Navet för arbetsträning, sysselsättning och anställning efter 
prestationsförmåga. 

• Ge stöd till personer med deltidsanställning, som behöver kompletterande ekonomiskt bistånd 
på grund av otillräcklig inkomst, att komma vidare till en heltidsanställning. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar tillägg i uppdragen under tredje punkten med" ....praktik och 
kompetenshöjande insatser samt för...." 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till Kenny Jonssons (C) yrkande. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§7 

Upphandling av feriearbetsinsats 
AMN-2017-0374 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till det förstärkta arbetsutskottet att genomföra en upphandling av feriearbetsinsats med 
syfte att öka den entreprenöriella förmågan för ungdomar mellan 15-20 år, 

att delegera till det förstärkta arbetsutskottet, att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om 
antagande av anbud. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsförvaltningen genomför, på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden en upphandling av 
feriearbetsinsats. Upphandlingen avser genomförande av feriearbetsinsats under tre år; 2018-2020. 

Uppsala kommun erbjuder ungdomar en feriearbetsinsats under 4 veckor på sommarlovet under 2018-
2020 och målgruppen är ungdomar mellan 15-20 år. 

Syftet med upphandlingen är att öka ungdomars entreprenöriella förmåga genom att erbjuda 
feriearbete med hög grad av entreprenöriella inslag. Motsvarande insats har skett 2015-2017 med god 
erfarenhet. 

Insatsen har under avtalsperioden haft ökade volymer för varje år. 2015 erbjöds 206 ungdomar 
insatsen, 2016 erbjöds 246 ungdomar insats och 2017 uppgick antalet ungdomar som erbjöds insatsen 
till 275. Insatsens kostnad uppgick 2017 till 1 400 tkr. 

Volymen är 80-300 deltagare. Exakt volym fastställs varje år under avtalsperioden av 
arbetsmarknadsnämnden i samband med fastställande av budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§8 

Lokal överenskommelse för Krami 2018 
ANIN-2017-0375 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag om lokal överenskommelse för Krami mellan Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun för perioden 2018-01-01 — 2018-12-31. 

Sammanfattning 
Krami sker i samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun och 
vänder sig till kvinnor och män som är aktuella hos samtliga tre organisationer. Målet för deltagarna är 
att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten i dess nuvarande 
form har funnits sedan 2012. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1 /47,4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§9 

Uppdatering av arbetet med extratjänster 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar resultat för arbetet med extratjänster under 2017. 

Totalt var 219 registrerade under 2017 varav 148 var män och 71 kvinnor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1,4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§ 10 

Delegationsordning 2018 
A1VIN-2017-0370 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden för 2018 enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
På grund av organisationsändringar som resulterade i att den egna regin av vuxenutbildningen har 
övergått från utbildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden så har en översyn gjorts på hela 
avsnittet i delegationsordningen som berör pedagogisk verksamhet. 

Förutom förändringarna inom den pedagogiska verksamheten har en mindre revidering inom 
ekonomiskt bistånd gjorts. 
Punkt 9.8.6 tas bort med motiveringen att socialförvaltningen inte fattar beslut om denna typ av ärende 
som handlar om ekonomiskt bistånd. Handläggningen ligger inom ramverket för beslut inom 
avdelningen för försörjningsstöd. 
Punkt 9.1.12 har kompletterats med delegation för förvaltningsdirektören att teckna intemhyresavtal 
avseende bostadssociala ändamål för nyanlända flyktingar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§ 11 

Avrapportering internkontroll 2017 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna avrapportering av internkontroll 2017 samt 

att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2017 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda och om att säkerställa att det som ska göras blir 
gjort på det sätt som är tänkt. Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment som bidrar till att detta 
sker. En förutsättning för upprättande av intemkontrollplanen är att den föregås av riskhantering 
inklusive en riskanalys. Med riskanalysen som underlag avgör nämnden och styrelsen vilka risker som 
behöver följas upp och hur uppföljningen ska genomföras. Riskhanteringsprocessen fångar tänkbara 
hinder, hot eller brister som är eller kan bli en risk. Risker som värderats högt och prioriterats för 
åtgärd, hanteras i exempelvis verksamhetsplanen eller i internkontrollplanen. 

Genomförd intern kontroll under 2017 inom arbetsmarknadsnämnden visar på god kontroll inom de 
kontrollerade momenten. Genomförd kontroll ådagalägger dock områden som kräver ett 
utvecklingsarbete framöver även om brister som påvisats inte är av kritisk art. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



12 (15) 

unelufa ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§12 

Presentation av nämndens pågående projekt 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kortare presentation av de projekt som nämnden är med och finansierar samt när de mer ingående ska 
presenteras för nämnden under 2018. 

§ 13 

Sammanträdestider 2018 
A1VIN-2017-0287 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämnden har ett sammanträde torsdagen den 23 augusti klockan 09.00, 

att nämndens arbetsutskott sammanträder tisdagen den 21 augusti klockan 15.00. 

Sammanfattning 
I juni kommer kommunstyrelsen att begära in yttrande rörande förslag till Mål och budget 2019-2021 
för Uppsala kommun. Yttrandet ska vara inlämnat senast den 24 augusti 2018 vilket innebär att 
nämnden måste träffas i augusti för att ta ställning till yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§ 14 

Anmälningsärenden 
A1VIN-2018-0029 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Yttrande över detaljplan för kvarteret Sagan med flera 
Yttrande över detaljplan för kvarteret Vinghästen med flera, 
Ordförandebeslut 5 december 2017 i individärende 
Ordförandebeslut 6 december 2017 i individärende 
Ordförandebeslut 20 december 2017 i individärende 

§ 15 

Inbjudningar 
A1VIN-2018-0030 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Helena Nordström Källström (MP), Oliver Björklund (MP), Kenny Jonsson (C), Ismail 
Kamil (L), Tobias Hägglund (M), Per Davidsson (M), Bekir Jusufbasic (M), Anita Ericsson (L), 
Tobias Smedberg (V), Per-Eric Rosén (MP), Soraja Nadimpour (S), Ulrik Wärnsberg (S), Maria 
Gauffin-Röjestål (S), Torbjörn Aronson (KD) att delta i Sveriges Kommuner och Landstings 
konferens Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 15-16 mars 2018, 

att utse Anja Karinsdotter (V) och Per-Eric Rosen (MP) att delta i Sveriges Kommuner och 
Landstings förkonferens den 14 mars 2018 om Psykisk ohälsa och arbetsliv. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått två inbjudningar från Sveriges Kommuner och Landsting. En inbjudan avser den 
årliga konferensen Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 15-16 mars 2018 och den andra inbjudan 
är en förkonferens den 14 mars 2018 och handlar om Psykisk ohälsa och arbetsliv. Båda konferenserna 
äger rum på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§ 16 

Information om hovrättsdom Uppsala ./. Competens Utbildning Sverige AB 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Helena Bavrell Östblom, kommunjurist informerar om Hovrättens dom den 15 december 2017 
gällande tvist mellan Uppsala kommun och Competens Utbildning Sverige AB. 

I december 2014 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att häva avtalet med Competens 
Utbildnings Sverige AB, om tjänstekoncession för utbildning i svenska för invandrare och 
samhällsorientering. Competens Utbildning Sverige AB lämnade in en stämningsansökan till Uppsala 
tingrätt avseende avtalsbrott. Den 28 oktober 2016 gav Tingsrätten i Uppsala Competens Utbildning 
Sverige AB delvis rätt och dömde arbetsmarknadsnämnden att betala del av yrkat skadestånd. 

Tingsrättens beslut överklagades till Svea Hovrätt som den 15 december 2017 fastställde Tingsrättens 
dom och dömde Uppsala kommun att ersätta Competens Utbildning Sverige AB dess 
rättegångskostnader. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-25 

§ 17 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna Kenny Jonssons (C) fråga om att inrätta Lärcentrum i Uppsala till förvaltningen för 
beredning av frågan, 

att godkänna Kenny Jonssons (C) avsägelse i styrgruppen för sociala företag. 

Sammanfattning 
Kenny Jonsson (C) aktualiserar fråga om att inrätta Lärcentrum i Uppsala. I december 2017 beslutade 
regeringen om ett nytt statsbidrag som ska gälla både insatser för etablering av nya lärcentrum och 
utveckling av de som redan finns. Kommuner som i samverkan med andra kommuner bygger ut eller 
etablerar nya lärcentrum ska kunna söka statsbidraget hos Skolverket. 

Kenny Jonsson (C) meddelar att han vill avsäga sig sitt uppdrag i Styrgruppen för sociala företag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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