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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Närvarande 

Beslutande 

Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice ordförande, ordförande för mötet 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (L), ordförande, deltar som ledamot 
Josefine Andersson (M) 
Maria Gauffin-Röjestål (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Roger Thelander (SD) 
Beatriz Porles-Hedvåg (S) 
Eva Moberg (KD) 
Charles Pylad (MP) 
Torbjörn Björlund (V) 
Tobias Hägglund (M) 
Pia Holmqvist (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anita Ericsson (L) 
Mattias Johansson (C) 
Annette Stavenow Eriksson (C) 
Åsa Samuelsson (KD) 
Therese Rhann (V) 
Julia Falkerby (MP) 
Vania Luque Orrego (5) 

Övriga närvarande 

Lena Winterbom, direktör 
Tuomo Niemelä, stabschef 
Tobias Åström Sinisalo, strateg 
Peter S:t Cyr, ekonomichef 
Ida Bylund Lindman, Avdelningschef 
Kjell-Åke Gårdh, strateg 
Ulrika Grönqvist, avdelningschef 
Henrik Jansson, avdelningschef 
Monika Lagerkvist, enhetschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-29 

 

§42 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att utse Torbjörn Björlund (V) att justera dagens protokoll tillsammans med 

ordföranden den 4 maj 2020 på Stationsgatan 12. 

§43 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Aktualiserad fråga om Från utanförskap till arbetsgemenskap. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
, 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§44 

Delårsbokslut per mars/april 2020 

AM N-2020-00167 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att godkänna delårsbokslut 2020, 

2. att överlämna delårsbokslut 2020 till kommunstyrelsen, samt 

3. att lägga uppföljningen av 26-punktsplanen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämnden redovisar ett överskott om 10 miljoner kronor jämfört med periodens 
nollbudget. Den främsta orsaken till överskottet är de lägre kostnaderna för utbetalda 
försörjningsstöd vilket är 12 miljoner kronor lägre än periodens budget. 

Utifrån det allvarliga läge som råder i kommunen och övriga samhället med anledning 
av spridningen av viruset covid-19 så består detta delårsbokslut av en förenklad 
uppföljning med fokus på effekter av covid-19. 

Stora insatser har genomförts av lärare och övrig personal inom den kommunala 
vuxenutbildningen under de senaste veckorna för att få undervisning i nya former på 
plats när studier ska ske via distans. 

Effekterna av spridningen av covid-19 försvårar möjligheterna att uppnå nämndens 
mål om att max fyra procent av invånarna är i behov av ekonomiskt bistånd senast 
2022 när företag i många branscher varslar och arbetslösheten ökar. 

Ekonomiskt bistånd är en samhällsviktig funktion som behöver fungera vid en 
krissituation. Ett krisberedskapsarbete har genomförts för att säkra att verksamheten 
kan fungera väl i både rådande och förändrad situation. Under perioden fram till mars 
2020 har endast ett mindre antal nya ansökningar om ekonomiskt bistånd som effekt av 
covid-19 inkommit. 

Justerandes signatur 
r, 

Utdragsbestyrkande 

/ 
713 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning per april 
Analys av ekonomiskt utfall per mars 
Arbetsmarknadsnämndens nyckeltal 
Uppföljning 26-punktsplan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_ 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§45 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per mars 
2020 

AM N-2020-00102 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-12-16 om en regelbunden återkoppling och 
uppföljning av ekonomiskt bistånd med ett särskilt uppdrag utifrån olika punkter 
utöver besluten som rör redovisning och uppföljning. 

Redovisade punkter visar sammanfattningsvis att arbetet mot svarta kontrakt och 
eventuella dubbla hyror fortlöper. Avdelningen genomför kontroller av månads-
ansökningarna om ekonomiskt bistånd genom slagning i informationssystemet 
Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK). 

Totalt har 6 013 personers uppgifter (inklusive barns) kontrollerats i förhållande till de 
3 748 antal hushåll som sökte om ekonomiskt bistånd under mars månad. Under mars 
månad har ökningen av anvisade individer från avdelning Socialtjänst - ekonomiskt 
bistånd till avdelning Utbildnings-och jobbcenter arbetsmarknad (UJC) fortsatt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-29 

 

§46 

Verksamhetsplan 2021 Hälsa, stöd, vård och 
omsorg (HSVO) Uppsala. Prioriterade 
målgrupper 

AMN-2020-00056 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att anta prioriteringen av områden och målgrupper enligt förslag för fortsatt 
dialog inom lokal- och regional närvårdssamverkan 

Sammanfattning 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso-
och sjukvård och social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 

I samband med arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 23 mars 2020 fick 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på prioriterade områden och 
målgrupper inför verksamhetsplan 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 

Verksamhetsplan HSVO Uppsala 2020 

Verksamhetsberättelse HSVO Uppsala 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§47 

Verksamhetsuppföljning 2019 Konsument 
Uppsala 

AM N-2020-00136 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Av verksam hetsuppföljningen framgår att antalet kontakter/ärenden inom 
konsumentvägledningen minskar. Karaktären på ärenden tenderar att bli mer 
komplexa och tidskrävande. 

Under 2019 har konsumentvägledarna sparat minst 510 605 kronor åt konsumenter i 
Uppsala kommun. Beloppet är troligen större då endast återkopplade slutresultat är 
redovisade. 

Konsument Uppsala var i media vid 54 tillfällen under 2019. Veckans konsumentfråga 
har sänts i P4 Uppland vid 28 tillfällen. Dessutom har ett stort antal informations-
tillfällen getts på skolor. Konsumentvägledningen har även erbjudit rådgivning på plats 
i Gottsunda varje fredag jämna veckor. 

Budget- och skuldrådgivningen (BUS) visar på ett ökat antal ärenden. För att klara 
kötiden på max fyra veckor har BUS minskat det förebyggande arbetet. Av genomförda 
besök resulterade 38% i en skuldsaneringsansökan. 

Sammanställningen av måluppfyllelse visar på att Konsument Uppsala har uppfyllt de 
allra flesta verksamhetshetsmål för 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01 

Verksamhetsuppföljning Konsument Uppsala 

Konsument Uppsala - sammanställning måluppfyllelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-29 

 

§48 

Information om rådande läge med anledning 
av Covid-19 
Förvaltningen informerar det arbete kommunen och förvaltningen gör för att hantera 
effekterna av Covid-19. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

k. 
MS 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§49 

Delegationsbeslut för perioden april 2020 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden april 2020 till 
handlingarna. 

§50 

Anmälningsärenden för perioden april 2020 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden april 2020 till 
handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

...A S------\ 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§51 

Frågor från nämndens ledamöter 

AM N-2020-00190 
Robin Kronvall (M), Josefine Andersson (M), Eva Moberg (KD), Tobias Hägglund (M), 
Mattias Johansson (C), Annette Stavenow Eriksson (C) och Åsa Samuelsson (KD) 
aktualiserar fråga om uppdrag till förvaltningen gällande Utanförskap till 
arbetsgemenskap. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 .77 
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