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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 16.00 

Beslutande: Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Jakob Stone (S) 
Carolina Bringbom (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Helena Nordström-Källström (lVfP) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Tobias Hägglund (M) 

Ersättare: Soraj a Nadimpour (S) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Per Davidsson (M) 
Oliver Björklund (MP) 
Anita Ericsson (L) 

Övriga Lena Winterbom, direktör 
deltagare: 
Utses att Ismail Kamil (L) Paragrafer: 125 - 136 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Sta ion gatan 12 den 26 november 2018 

lrik Wä sb r (S), ordfö 

Lotta von Wowem, sekreterare 

k 

S 7 7 1 

Ismail Kamil (L), justerare 

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

Lotta ven Wowem, sekre erare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 125 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Information om Inspektionen för vård och omsorgs, IVO inspektion 

§ 126 

Information om Arbetsförmedlingens förändringsarbete 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Emelie Preinitz, chef Arbetsförmedlingen Uppsala och Knivsta berättar om Arbetsföimedlingens 
förändringsarbete. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 127 

Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2019 - 2021 
AIVIN-2018-0377 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända, enligt ärendets bilaga, såsom 
nämndens behov av bostäder och lokaler, 

att överlämna planen till kommunstyrelsen för tillstyrkande, 

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsalahem genomföra 
åtgärderna enligt planen. 

Särskilt yttrande 
Ismail Kamil (L), Carolina Bringborn (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och Tobias 
Hägglund (M) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Bostadsförsörjningsplanen tas för första gången fram i ett förvaltningsöverskridande arbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Motsvarande arbete sker numera för alla fackförvaltningar med samma struktur och organisation. 
Parallellt tas motsvarande lokalförsörjningsplan fram gällande nämndens utbildnings- och 
arbetsmarknadsverksamheter. Arbetet sker löpande och planen kommer att revideras årligen. 
Bostadsförsörjningsplanen utgår från verksamhetens behov av bostäder. Behovet beräknas i grunden 
statistiskt utifrån Migrationsverkets prognoser över mottagande och länstal — därefter sker analys och 
justering utifrån kända förändringar. 

Planen föreslår åtgärder av två slag: 
• Direkta lokalåtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt 
verksamhetsförändringar kopplade till detta. 
• Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande av direkta åtgärder 

De direkta åtgärderna i planen innebär framför allt att skapa ett inflöde av cirka 500 lägenheter under 
planperioden. En åtgärd är att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att under 2019 fastställa en 
procentsats på 14 % av nyuthyrningen för Uppsalahems tilldelning till kommunal bostadsresurs. 
Procentsatsen utgår från en ny formulering i ägardirektivet där andelen bostäder är gemensam för 
kontrakt till sociala ändamål (socialnämnden), mottagandet av nyanlända (arbetsmarknadsnämnden) 
och vissa omsorgslägenheter (omsorgsnämnden). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SA1VIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 128 

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsförvaltningens 
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning 2019-2024 med utblick mot 
2030 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna lokalförsörjningsplanen enligt ärendets bilaga, 

att överlämna lokalförsörjningsåtgärderna i planen till kommunstyrelsen för fastställande, 

att införliva föreslagna åtgärder för lokalförändring i lokalförsörjningsplanen i kommande Mål- och 
budgetprocess 

att uppdra till förvaltningen, i samverkan med övriga berörda förvaltningar och bolag, att inleda 
beställningsprocessen av åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål 
och budget, 

att införliva föreslagna åtgärder för lokalförändring i lokalförsörjningsplanen i nämndens 
verksamhetsplan. 

Sammanfattning 
Fastighetsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag från kommunfullmäktige att säkra 
den strategiska långsiktiga lokalförsörjningsplanen för Uppsala kommun och har i samverkan med 
arbetsmarknadsförvaltningen skapat lokalförsörjningsplanen för arbetsmarknadsinsatser och 
vuxenutbildning. 

Lokalförsörjningsplanen är en kontinuerlig struktur för att i ett långsiktigt perspektiv kartlägga och 
hantera flera olika målgruppers behov av lokaler och anläggningar. Planen revideras årligen enligt ett 
årshjul liksom alla övriga lokalförsörjningsplaner och på så vis skapas en sammanhållen och 
kontinuerlig process för kommunens lokalplanering. 

De olika nämndernas lokalförsörjningsplaner fastställs av kommunstyrelsen och koordineras som ett 
samlat underlag i Mål- och budgetprocessen. 

Förslag på åtgärder för lokalförändring som beskrivs i lokalförsörjningsplanen och de ekonomiska 
konsekvenser som medföljer dessa föreslås införlivas i arbetet med Mål och budget 2020 — 2022 samt 
i nämndens verksamhetsplan för att planera för fortsatt utveckling. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 129 

Ekonomisk uppföljning 2018 
ANIN-2018-0028 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per oktober 2018. 
Utfallet är 23,5 mnkr, vilket är 24,7 mnkr högre än budgeterade -1,2 mnkr för perioden. 
Det är en positiv avvikelse på 11,8 mnkr mot prognostiserade 11,7 mnkr. 

Den negativa budgetavvikelsen avseende försörjningsstöd balanseras upp av högre schablonintäkter 
för vuxenutbildningen och flyktingmottagandet. 

Utfallet för vuxenutbildningen per oktober uppgår till 7,7 mnkr vilket är 14,7 mnkr bättre än 
budgeterade -7,0 mnkr, det är 2,4 mnkr bättre än prognostiserade 5,3 mnkr. 

Resultatet för Ekonomiskt bistånd är -4,2 mnkr vilket är 6,0 mnkr lägre än budgeterade 1,8 mnkr. 
Gentemot prognosen på -6,6 mnkr är det en positiv avvikelse med 2,4 mnkr. 

Nyanlända har ett positivt utfall uppgående till 11,9 mnkr vilket är 8,5 mnkr bättre än budgeterade 3,4 
mnkr. Prognosen per oktober visar 5,6 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 6,3 mnkr. 

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 8,5 mnkr för perioden, vilket är 8,5 mnkr bättre än budgeten för 
perioden, dock uppgår periodens prognos till 7,6 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 0,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 130 

Information om Inspektionen för vård och omsorgs, IVO inspektion 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Information om Inspektionen för vård och omsorgs, IVO inspektion av verksamheten inom 
myndigheten försörjningsstöd och nyanlända. Ingen anmärkning noterades. 

§ 131 

Information om förvaltningens etablering i Gottsunda 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Information om förvaltningens pågående arbete/aktiviteter i enlighet med Handlingsplan Gottsunda. 

Förvaltningen infoimerar även om den etablering av verksamheter som genomförs i Gottsunda. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 132 

Samverkansavtal rörande vuxenutbildning — Upplandskommuner i 
samverkan (ReSam) 
A1V1N-2018-0395 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ingå ett nytt samverkansavtal inom ReSam. 

Sammanfattning 
Ett nytt samverkansavtal är framtaget inom ReSam (Upplandskommuner i samverkan). Avtalet 
innebär utökad samverkan mellan åtta kommuner, där även SFX (sfi för personer med utbildning 
och/eller yrkeserfarenhet från hemlandet) ingår från och med detta avtal. 

Samverkan syftar till att erbjuda regionens vuxna medborgare ett relevant utbildningsutbud inom hela 
vuxenutbildningen men framförallt gällande yrkesutbildning. Avtalet syftar även till att optimera 
resursanvändningen, öka kostnadseffektiviteten samt möta regeringens krav på ökad regional 
samverkan inom vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 

(7(4- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 133 

Uppföljning vuxenutbildningsinsatser 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde redovisas statistik från vuxenutbildningen utifrån förvaltningens 
statistikplan där uppföljande infolination om vuxenutbildningen lämnas till arbetsmarknadsnämnden 
två gånger om året, mars och november. 

I redovisningen denna gång syns bland annat att antalet sfi-elever är fårre jämfört med motsvarande 
mätning förra året och att en stor andel av eleverna läser på studieväg 3. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2018. 

§ 134 

Representanter till programråd för Vård och omsorgsprogrammet den 23 
november 2018 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Per-Eric Rosén (1W) och Anita Ericsson (L) att representera nämnden vid programrådsmötet 
för Vård och omsorgsprogrammet den 23 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-22 

§ 135 

Delegationsbeslut enligt förteckning 
8668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut i individärende 2018-10-23 att enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen bevilja 
ekonomiskt bistånd till depositionshyra på 11 000 kronor. 
Ordförandebeslut i individärende 2018-11-02 att enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen bevilja ekonomiskt 
bistånd till depositionshyra på 7 000 kronor. 

Beslut att utbildning ska upphöra för elev som saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg inom kommunal vuxenutbildning eller särskild 
utbildning för vuxna. 

§ 136 

Anmälningsärenden enligt förteckning 
AMN-2018-0029 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls protokoll, inkomna skrivelser och inbjudningar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Arbetsmarknadsnämnden den 22 november 2018. 

Ärende 4.2 Bostadsförsörjningsplan för nyanlända 

Särskilt yttrande: 

Bostadsförsörjningsplanen för nyanlända är väl genomarbetad och informativ. Givet 
historien är det särskilt välkommet att planen är framtagen i ett förvaltningsöverskridande 
samarbete och att kommunen ses som en helhet i dessa frågor. 
Utifrån de prognoser förvaltningen presenterar bedömer vi nivån om 14% av nyuthyrningen 
som en rimlig andel. Vi vill dock understryka vikten av att bostadstilldelningen sker på ett 
kostnadseffektiv sätt, där förvaltningen alltid strävar efter att hålla nere kostnaderna för 
hyreskostnaderna samtidigt som nämnden behöver leva upp till målet om att lägenheterna 
som tilldelas ska ligga på olika platser geografiskt. Vi vill på alla sätt motverka att 
tilldelningen av bostäder skapar områden som motverkar integration och delaktighet. 

Vi finner det också särskilt angeläget att kommunen gör sitt yttersta för att omförhandla 
gränsen för besittningsskyddets inträdande när det kommer till de lägenheter som nämnden 
ansvarar för. På Arbetsutskottet framkom det att andra kommuner har beviljats längre tid 
för frånträde av besittningsskyddet. Det borde vara möjligt även för Uppsala kommun. Vid 
sidan av detta är det centralt att nämnden tillsammans med arbetsförmedlingen fortsätter 
arbetet med att de som är nyanlända och i behov av ekonomiskt bistånd får bästa möjliga 
stöd till egen försörjning, det gäller både en tillgänglig och flexibel SFI-undervisning och 
möjlighet till välfärdsanställning eller liknande alternativt annan arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd inklusive validering av tidigare förskaffade kompetenser och erfarenheter. 

lsmail Kamil (L) 
Carolina Bringborn (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Tobias Hägglund (M) 
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