
Ulrik Wärfisbe g (S), ordfirai1de 

Uppsala 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 09.00 — 11.30 

Beslutande: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
fr o m § 90 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Carolina Bringbom (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Helena Nordström-Källström (MjP) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Soraja Nadimpour (S) 
Tobias Hägglund (M) 
Anja Karinsdotter (V) t o m § 89 

Ersättare: Beatriz Hedvåg (S) 
Anja Karinsdotter (V) fr o m 
§ 90 
Per Davidsson (M) 
Anita Ericsson (L) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, avdelnings-
chef, Ulrika Grönqvist, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Peter S:t Cyr, 
ekonomichef, Tobias Åström Sinisalo, strateg, Tove Stammers, kommunikationsstrateg, 
Monika Lagerkvist, enhetschef, Monica Söderström, utvecklingschef 

Ismail Kamil (L) Paragrafer: 88 - 99 

Justeringens 
plats och tid: Station gatan 12 den 28 augusti 2018 

Underskrifter: 

Lotta von Wowem, sekreterare 

Ismail Kamil (L), justerare 

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

Organ: Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2018-08-23 Sista dag att överklaga: 2018-09-19 
Anslag sätts upp: 2018-08-29 Anslaget tas ner: 2018-09-20 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsara.se'o.ch arbeisnfarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 

 

Lotta von Wowern, sekreterare 



Uppsala    ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 88 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ii. k - 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 89 

Ekonomisk uppföljning 2018 
A1VIN-2018-0028 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per juli 2018. 
Utfallet är 22,5 mnkr, vilket är 6,9 mnkr högre än budgeterade 15,6 mnkr för perioden. 
Det är en positiv avvikelse på 4,5 mnkr mot prognostiserade 18,0 mnkr. 

Utfallet för vuxenutbildningen per juli uppgår till 5,1 mnkr vilket är 3,1 mnkr bättre än budgeterade 
2,0 mnkr, det är dock 0,6 mnkr lägre än prognostiserade 5,7 mnkr. 

Resultatet för Ekonomiskt bistånd är -4,2 mnkr vilket är 5,2 mnkr lägre än budgeterade 1,0 mnkr. Det 
är dock ett positivt utfall gentemot prognostiserade -6,7 mnkr med 2,5 mnkr. 
Nyanlända har ett positivt utfall uppgående till 8,6 mnkr vilket är 3,3 mnkr bättre än budgeterade 5,3 
mnkr. Prognosen per juli visar 6,9 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 1,7 mnkr. 

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 14,0 =kr för perioden, vilket är 7,5 mnkr bättre än 
budgeterade 6,5 mnkr, prognosen för perioden är 11,2 vilket ger en positiv avvikelse på 2,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänstskrivelse den 14 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 90 

Mål och budget 2019-2021 
A1VIN-2018-0258 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021, avseende nämndens 
ansvarsområde, med de justeringar som föreslås av förvaltningen. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har tagit ställning till förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020- 
2021 enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen. 

Totalt sett får nämnden en uppräkning av kommunbidraget motsvarande 4,58 procent, och dessutom 
erhåller nämnden en större del av schablonersättningen för 0-19 år, den höjs från 40 till 50 procent, 
vilket motsvarar uppskattningsvis 5 mnkr 2019. 

Nämnden föreslår dels omfördelningar av kommunbidraget mellan olika verksamhetsområden samt 
även inom vuxenutbildningen. 

Nämnden föreslår att två uppdrag som berör vuxenutbildning i Gottsunda skrivs ihop till ett samt att 
ett uppdrag omformuleras för att betona vikten av Programmet för Uppsala kommuns 
arbetsmarknadspolitik. 

Deltar ej i beslut 
Ismail Kamil (L), Carolina Bringborn (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och Tobias 
Hägglund (M) deltar ej i beslutet med hänvisning till egna kommande budgetförslag i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Ii 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 91 

Svar på Kenny Jonssons (C) aktualiserade fråga om läget inom 
vuxenutbildningen på Linnkkolan 
AMN-2018-0032 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kenny Jonsson (C) ställde vid nämndens sammanträde 14 juni en fråga angående situationen på 
Vuxenutbildningen Linné utifrån ett möte på skolan med lärare och ledamöter i nämnden. Mötet var 
föranlett av det pågående arbetet med att få en budget i balans för egen regi och förvaltningens 
åtgärder i samband med detta. 

Rektorerna på Linné arbetar med att ta fram handlingsplaner med åtgärder som behöver. Några 
insatser är redan påbörjade medan andra planeras. Lönekostnader är den enskilt största kostnaden i 
verksamheten idag. En planerad åtgärd är därför att öka den schemalagda undervisningstiden för alla 
lärare. Idag undervisar de flesta lärare 15 timmar per vecka. 

För att nå en budget i balans föreslås undervisningstiden öka för alla lärare. Under hösten och tidigast 
från 1 augusti kommer riktmärket för undervisningstiden att vara 20 timmar per vecka för en 
heltidsanställd lärare. Hur varje enskild lärares tjänst kommer att se ut hanteras på enhetsnivå i dialog 
mellan rektor och lärare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

,X4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 92 

Kommunrevisionen: Granskning av social arbetsmiljö 
AMN-2018-0247 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att översända förslag på svar till kommunstyrelsen avseende KPMG:s rapport Granskning av den 
sociala arbetsmiljön. 

Sammanfattning 
Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av Kommunrevisionen granskat den sociala arbetsmiljön i 
Uppsala kommun. I rapporten har KPMG lämnat ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen 
och berörda nämnder. 

Utöver ett för kommunen mer generellt svar har förvaltningen även lyft en nämndspecifik fråga. Vad 
gäller det kommungemensamma målet "kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv 
där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans" utgör dagens uppföljning en utmaning 
för arbetsmarknadsnämnden. Vid analys av underlag, i syfte att identifiera insatser som utvecklar och 
ger effekt, bör arbetsmarknadsförvaltningen kunna redovisa arbetsmarknadsanställningar som en egen 
identifierad grupp. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 93 

Redovisning av uppdrag om etablering av mikrofond 
AMN-2018-0313 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen överlämna redovisning av uppdraget. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har i uppdrag att utreda möjligheter till start av mikrofond utifrån 
intentionerna i Uppsala kommuns Riktlinje för stöd till sociala företag och Landsbygdsprogram för 
Uppsala kommun. Uppdraget ges till arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen med ett 
samordningsansvar för arbetsmarknadsnämnden. 

Syftet med en mikrofond i Uppsala kommun/län är att erbjuda kreditgarantier och andra finansiella 
lösningar till sociala företag, bygdebolag och andra ideella organisationer för att dämied underlätta 
tillväxt och utveckling av sektorn social ekonomi i Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 94 

Coompanion Uppsala län: Ansökan om projektbidrag 
AIVIN-2018-0312 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Coompanion Uppsala län projektbidrag på 200 tkr till projekt om etablering av mikrofond, 

att finansiera projektbidraget ur nämndens medel till samverkanslösningar mot utanförskap. 

Sammanfattning 
Coompanion Uppsala län har till arbetsmarknadsnämnden inkommit med ansökan om ekonomiskt 
stöd på 200 tkr till en andra etapp av projektet för etablering av mikrofond i Uppsala kommun. 
Projektets budget omsluter 230 tkr varav Coompanion Uppsala län svarar för egen insats med 30 tkr. 

Målet med projektet är att säkerställa etableringen av en mikrofond i Uppsala län med ett första steg i 
Uppsala kommun under andra halvåret 2018. Kompetensmässig infrastruktur, modell och organisation 
för fondens verksamhet med styrelse och anställd för driften ska finnas vid projekttidens slut, förutsatt 
att kapital och ekonomiskt stöd till driften inkommit. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

.7,  4: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 95 

Delegationsbeslut enligt förteckning 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Beslut 2018-06-29 av rektor för extern vuxenutbildning om upphörande av Sfi, 

Beslut 2018-06-29 av rektor för extern vuxenutbildning om upphörande av Sfi, 

Beslut 2018-06-21 av ordföranden i individärende att enligt socialtjänstlagen bevilja skuld avseende 
renovering av lägenhet för att möjliggöra flytt till ett billigare boende, 

Beslut 2018-07-09 av ordförande i individärende att enligt socialtjänstlagen bevilja hyra och 
deposition för att möjliggöra flytt till annan kommun. 

Beslut 2018-07-17 av ordförande att asylsökande ensamkommande ungdomar som ansöker 
omförsörjningsstöd ska prövas som LMA-ersättning. 

Beslut 2018-06-28 av ordförande i individärende att enligt socialtjänstlagen bevilja dubbelhyra för att 
möjliggöra flytt till annan kommun. 

§ 96 

Anmälningsärenden 
A1\'IN-2018-0029 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls protokoll och skrivelser. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnl.fi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 97 

Inbjudningar 
A1V1N-2018-0030 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wämsberg (S), Ismail Kamil (L), Per Davidsson (M) och Soraja Nadimpour (S) att 
delta i kulturnämndens remisskonferens om nya kulturpolitiska programmet den 24 september. 

Sammanfattning 
Det har inkommit en inbjudan från kulturnämnden till en remisskonferens om nya kulturpolitiska 
programmet den 24 september 2018, klockan 13.00 — 15.00 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

j. 4 
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