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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

Plats och 
	

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 17.00 
tid: 

Beslutande: Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Anna Manell (L), 2:e vice ordförande 
tom § 105 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christiemin (S) t o m § 105 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Anja Karinsdotter (V) §§ 97-99 
Anita Ericsson §§ 97-98 och fr o m § 106 
Per-Eric Rosén (MP) 
Ylva Gäverth (M) 

Ersättare: Soraja Nadimpour (S) fr o m 
§ 106 
Beatriz Hedvåg (S) 
Andreas Wejderstam (M) fr o m 
§ 99 
Anja Karinsdotter (V) fr o m 
§ 100 
Anita Ericsson (L) §§ 100-105 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, 
avdelningschef, Lotta Königsson, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Eva 
Egnell, enhetschef, Marcus Bystedt, controller, Ulf Lundström, strateg, Tobias Åström 
Sinisalo, strateg, Veronica Öhrt, strateg, Eva Hellstrand, strateg, Monika Lagerqvist, strateg, 
Peder Jacobsson, strateg, Karin Bärve, strateg, Gunnar Ärnström, projektsamordnare, 
Monica Söderström, utvecklingschef 

Carolina Bringbom Anadol (M) 	Paragrafer: 97 - 114 

Justeringens 
plats och tid: Statio sgata 	den 20 se tember 2016 

Underskrifter: 
Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 	 Ca • ina Bringbom Anadol (M), 

justerare 

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Organ: 	 Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 	 2016-09-15 

	
Sista dag att överklaga: 	2016-10-12 

Anslag sätts upp: 	2016-09-21 
	

Anslaget tas ner: 	2016-10-13 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.upp ala se ochj  tsmarkandsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 	 40"-- 
Lotta von Wowem, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 97 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringborn Anadol (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 20 september 2016 klockan 10.30 på Stationsgatan 12. 

§ 98 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Infonnation om det aktuella läget i flyktingmottagningen. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

4,4-91 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 99 

Information om NybyVision 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
NybyVision är en diakonal verksamhet med Uppsala Missionsförsamling och Österledskyrkan i 
Gamla Uppsala som huvudmän. Verksamheten tar emot personer med behov av språkutveckling där 
många står långt från arbetsmarknaden. Inom verksamheten finns svenskkurser, samhällsorientering, 
friskvård, kulturaktiviteter, barnverksamhet, systuga, kafé, sysselsättning med mera. 

§ 100 

Information om Brottsförebyggande rådet i Uppsala, BRÅ 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Carina Börjesdotter, samordnare i Brottsförebyggande rådet i Uppsala, BRA, informerar nämnden om 
rådets arbete för att motverka och minska riskerna för att unga människor hamnar i kriminalitet. Rådet 
består av representanter från myndigheter, skola och näringsliv. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 101 

Nya skuldsaneringslagen Konsumentvägledningen 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Konsument Uppsala som tillhör nämndens verksamhetsområde består av Konsumentrådgivning samt 
Budget- och skuldrådgivning. Kostnadsfri rådgivning i konsumentärenden och budget- och 
skuldrådgivning erbjuds samt föreläsningar och gruppdiskussioner om konsumenträtt och ekonomi. 

§ 102 

Ekonomi 2016 
AIVIN-2016-0080 

Resultatet för augusti visar på 28,6 miljoner plus. Vid nämndens sammanträde i oktober kommer 
delårsbokslut för augusti att behandlas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

g17,9 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 103 

Mål och budget 2017-2019 
AMN-2016-0205 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden (AMIN) föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019, avseende nämndens 
ansvarsområde, med de av förvaltningen föreslagna justeringarna. 

Reservationer 
Anna Manell (L), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ylva Gäverth (M) och 
Kenny Jonsson (C) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, beslutat 
att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och 
avgifter. 

Totalt sett får nämnden en uppräkning motsvarande 6,57 procent, vilket får anses som en relativt stor 
uppräkning. Den största uppräkningen ligger inom verksamhetsområdet Ekonomiskt bistånd, som 
under många år har varit underfmansierad. Den ökade tilldelningen av kommunbidrag medför att 
nämnden till skillnad från tidigare år kan följa kommunfullmäktiges tilldelade ram per 
verksamhetsområde. 

Även flyktingmottagande får en procentuellt stor höjning av kommunbidraget men flykting-
mottagandet är under snabb förändring varför ramökningen kan befaras ej vara tillräcklig. Speciellt 
om nämnden får mindre andel av den statlig schablonersättning som följer per mottagen individ. 
Antalet asylsökande som väntar med beslut om uppehållstillstånd är mycket stort och kommunen 
kommer under 2017 och sannolikt 2018 att ta emot minst i nivå med nuvarande mottagande, sannolikt 
högre. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 104 

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 7 september 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AJ-29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 105 

Information om det aktuella läget i flyktingmottagningen 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar statistik över flyktingmottagningen i Sverige och Uppsala kommun, nya 
regelverk och statistik från Arbetsförmedlingen. 

Fram till i början av september har Uppsala kommun tagit emot 230 personer med uppehållstillstånd 
av de 616 som ska tas emot under 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 106 

Redovisning till kommunstyrelsen av uppdrag om sociala företag 
AMN-2016-0199 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att redovisningen tillställs kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har i Mål och Budget 2016-2018 i uppdrag att utveckla formerna för hur 
kommunens stödjer och samverkar med sociala företag. I Mål och Budget 2016-2018 ges uppdrag om 
riktad satsning att genom tilläggsinsatser främja socialt företagande för att inkludera människor som 
har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i samhällslivet. 

Nämnden redovisar bakgrund till sociala företags framväxt i ett europeiskt och nationellt perspektiv, 
begreppsdefinitioner av sociala företag och i vilket sammanhang de verkar. Lagbestämmelser och krav 
redovisas liksom strategiska perspektiv och behov av stöd till sociala företag, stödområden och förslag 
till strukturerat stöd. Områden för samverkan och strukturella hinder för växande och fler sociala 
företag beskrivs. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 107 

Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala 
kommun 
AMN-2015-0319 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen lämna förslag till yttrande enligt upprättad handling. 

Reservationer 
Kenny Jonsson (C) reserverar sig i fann av särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har inbjudits att lämna yttrande på förslag till ny översiktsplan för Uppsala 
kommun. Nämnden har tidigare lämnat synpunkter i samrådet om förslag till ny översiktsplan och 
innerstadsstrategi. 

Arbetsmarknadsnämnden lämnar sitt yttrande utifrån nämndens ansvar för kommunens arbets-
marknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning och introduktion, etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare och stöd till integrationsfrämj ande verksamhet. De frågor nämnden 
redovisar i yttrandet är av övergripande strategisk karaktär utifrån nämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

b/bI711 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 108 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala 
kommun och Landstinget i Uppsala län 
AMN-2016-0178 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med omsorgsförvaltningen och andra berörda parter 
utveckla insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå 
eller förbättra sin arbetsförmåga. 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Huvudmännens uppdrag i 
närvårdsarbetet omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt inom kommunen och i 
landstinget. 

En ny organisation och styrning av närvårdsarbetet har införts under 2016 med en politisk styrgrupp 
samt ledningsgrupper med ansvar för planering och genomförande. Ledningsgruppernas deltagare är 
utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde. 

Den 2 juni 2016 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2016 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 landstingets 
vårdavtal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

;#7V 
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SA1VIMANTR4DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 109 

Samordningsförbundet: Remiss reviderad förbundsordning 
AlVIN-2016-0201 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta föreliggande förslag till yttrande över Samordningsförbundets i Uppsala län förslag till 
förbundsordning. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet i Uppsala län bildades 16 september 2008 och nuvarande förbundsordning 
antogs av medlemmarna inför bildandet. Det finns behov av förtydliganden inför kommande 
mandatperiod och regionbildningen. Det finns även behov av anpassning till aktuellt lagstöd. 

Förbundets styrelse har fattat beslut om förslag till ny förbundsordning som nu skickats på remiss till 
samtliga medlemmar. Arbetsmarknadsnämnden representerar Uppsala kommun i 
Samordningsförbundet enligt kommunfullmäktiges reglemente och ska därför besvara remissen. Det 
slutliga förslaget ska beslutas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga medlemmar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

di4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 110 

Information: Supported education - projektplan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Supported Education är ett samhällsbaserat stöd mot studier för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Ansvarit för projektet är omsorgsnämnden och arbetsmarkandsnämnden är 
samarbetspartner. 

§ 111 

Inbjudningar 
ANIN-2016-0004 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Tobias Smedberg (V), Sanna Selberg (MP) och Kenny Jonsson (C) att delta på 
remisskonferensen om landsbygdsprogrammet den 3 oktober klockan 11.30-13.00. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Uppsala kommun till Remisskonferens om landsbygdsprogrammet den 
3 oktober klockan 11.30 - 13.00 på Uppsala Konsert och Kongress. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 112 

Anmälningsärenden 
AlVIN-2016-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 

Yttrande över detaljplan centrala Ulleråker 
Tillägg till avtal Sommaraktivitet för asylsökande ungdomar 
Ordförandebeslut om deltagande på konferensen Nyckeln för en lyckad integration. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upliggf ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-15 

§ 113 

Redovisning av Resultat från vårens elevenkäter inom vuxenutbildning 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar resultatet från vårens elevenkäter inom vuxenutbildningen. Inom 
grundläggande- och gymnasienivå var svarsfrekvensen 42 procent (926 personer) och inom Svenska 
för invandrare, sfi var svarsfrekvensen 60 procent (1 126 personer). 

Återkoppling av enkätsvaren kommer att följas upp med samtliga anordnare i november 2016. 

§ 114 

Information om upphandling av kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Upphandlingen av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå har överklagats 
och det är oklart när ärendet kommer att beslutas av Förvaltningsrätten. Om beslutet dröjer måste 
förvaltningen ha en plan från och med 1 januari 2017. Ett alternativ är att direktupphandla verksamhet 
för en kortare period. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Ärende 4.2 

Yttrande till förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet anser att kommunen tydligare bör uttrycka särskilda exploateringsambitioner i 
Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. Här bör i första hand ett kommande 
bostadsbyggande ta form för att undvika alltför tät och hög central byggenskap. Detta kräver 
mycket goda allmänna kommunikationer och ett bredare utbud och god kvalitet på offentlig 
och privat service. Det ger också underlag för fler jobb, särskilt utanför centralorten. 

I förslaget till yttrande anges Ramstalund, Jumkil, Åkerlänna-Oxsätra, Stavby och Tuna som 
kransorter att utveckla till framtida servicenoder. Centerpartiet välkomnar att satsningar 
specificeras utanför Uppsala stad, men anser att Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge 
ska prioriteras av såväl kostnads- som kvalitetsskäl, de är större kransorter och där det finns 
ett grundläggande utbud av t.ex. offentlig service som är väl lämpat att bygga ut i framtiden. 
Att exploatera och bygga utanför centralorten är också viktigt för att bevara stadens 
grönområden. Styckebyggande på landsbygden, primärt i de ovan angivna kransorterna, bör 
därför underlättas. Närhet till natur och grönska ser Centerpartiet som en viktig aspekt av 
livskvalitet och en hälsosam närmiljö, och denna närhet bör därför värnas i staden såväl som 
på landsbygden. 

Centerpartiet avser återkomma med ytterligare synpunkter på översiktsplanen. 

Kenny Jonsson, Centerpartiet 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiel 
dp/P 
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