1(15)

uppleala

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-02-25
Plats och tid:

Arbetsmarknadsnämnden, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 17:10

Ledamöter:

Tjänstgörande Soraja Nadimpour (S)
Ulrik Wärnsberg (S), ordförande
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande ersättare:
Per-Eric Rosén (MP)
Benny Lindholm (L), 2:e vice ordförande
Anita Ericsson (L)
Maria Gauffin Röjestål (S)
Beatriz Hedvåg (S) fr.o.m § 23
Carolina Bringborn Anadol (M)
Bekir Jusufbasic (M)
Ersättare:
Sanna Selberg (MP) t.o.m. § 22
Beatriz Hedvåg (S) t.o.m. §22
Torbjörn Aronson (KD)
Ylva Gäverth (M)
Anja Karinsdotter (V) t.o.m. § 22

Övriga
deltagare:

Lena Winterbom, direktör, Marcus Bystedt, controller, Olov Lundberg, kommunikationsstrateg
Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, strateger: Ulf Lundström,
Eva Egnell, Monika Lagerkvist, Peder Jakobsson, Eva Hellstrand, Tobias Åström Sinisalo,
Magdalena Carlstedt, studentmedarbetare, Lars-Erik Sporrong, enhetschef/rektor, Kerstin
Korpas, enhetschef/rektor, Agneta Marklund Wiman, enhetschef

Utses att
justera:

Bekir Jusufbasic (M)

Justeringens
plats och tid:

26

Paragrafer:

Arbets arknads valtningen, omedelbar justerin

Kevii

Underskrifter:
Ulrik Wärnsberg (S), ordförande

Bekir Jusufbasic (M), justerare

Lotta von Wowern, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Arbetsmarknadsnämnden

Datum:

2016-02-25 §26

Datum för
anslags uppsättande: 2016-02-26
Förvaringsplats
för protokollet:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-03-18
2016-03-21

Arbetsmarknadsnämnden, Stationsgatan 12, Uppsala

Underskrift:

Lotta von Wowern, sekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppsala

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-02-25
Plats och tid:

Arbetsmarknadsnämnden, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 17:10

Ledamöter:

Tjänstgörande Soraja Nadimpour (S)
Ulrik Wärnsberg (S), ordförande
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande ersättare:
Per-Eric Rosén (MP)
Benny Lindholm (L), 2:e vice ordförande
Anita Ericsson (L)
Maria Gauffin Röjestål (S)
Beatriz Hedvåg (S) fr.o.m § 23
Carolina Bringbom Anadol (M)
Bekir Jusufbasic (M)
Ersättare:
Sanna Selberg (MP) t.o.m. § 22
Beatriz Hedvåg (S) t.o.m. § 22
Torbjörn Aronson (KD)
Ylva Gäverth (M)
Anja Karinsdotter (V) t.o.m. § 22

Övriga
deltagare:

Lena Winterbom, direktör, Marcus Bystedt, controller, Olov Lundberg, kommunikationsstrateg
Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, strateger: Ulf Lundström,
Eva Egnell, Monika Lagerkvist, Peder Jakobsson, Eva Hellstrand, Tobias Åström Sinisalo,
Magdalena Carlstedt, studentmedarbetare, Lars-Erik Sporrong, enhetschef/rektor, Kerstin
Korpas, enhetschef/rektor, Agneta Marklund Wiman, enhetschef

Utses att
justera:

Bekir Jusufbasic (M)

Justeringens
plats och tid:

16 — 25 27- 31

Paragrafer:

h kongress, Vaksala Torg 1„‘den 29 februari 2016
_

Uppsala onse

Underskrifter:
Ulrik Wärnsberg (S), ordförande
•••
Lotta von Wow
ANSLAG/BEVIS

, sekreterare

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Arbetsmarknadsnämnden

Datum:

2016-02-25

16 - 25 27-31

Datum för
anslags uppsättande: 2016-03-01
Förvaringsplats
för protokollet:
Underskrift:

Justerandes sign

tyki

Bekir Jusufbasic (M), justerare

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-03-22
2016-03-23

Arbetsmarknadsnämnden, Stationsgatan 12, Uppsala
VOQ

COUJgg

(-WC\
Lotta von Wowern, sejeteterare 1 Scboeii.)tet)(S0

Utdragsbestyrkande
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Uppsala

ARBETSMARKNAD S NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-02-25

§ 16

Val av justerare och justeringstid
Beslut
Arbetsmarknadsnäranden beslutar
att utse Bekir Jusufbasic (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden
den 29 februari 2016 på Uppsala Konsert och kongress, Vaksala torg 1.

§ 17

Fastställa föredragningslistan
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan med tillägg:
- Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP, V

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARB ETS MARKNAD SNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-02-25

§ 18

Medlemsdialog med Samordningsförbundet
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Samordningsförbundet genomför medlemsdialoger med alla medlemar och syftet är att före en
dialog kring verksamhet, lyssna in önskemål och förväntningar och presentera samordningsförbundets resultat 2015 samt planer för 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-02-25

§ 19

Presentation av enheten för nyanlända
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Enheten för nyanlända som är en del av arbetsmarknadsförvaltningen presenterar verksamheten
muntlig för nämnden. Enheten tar emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande och
samordnar mottagningen.

§ 20

Muntligt information om aktuellt läge i flyktingmottagandet, anvisningslagen
och handlingsplanen för kommunens flyktingmottagande
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningen informerar nämnden om den aktuella situationen i flyktingmottagandet.
Presentation av innehåll och tillämpningsområde i den nya lagen Lag om mottagande av vissa
nyanlända för bosättning, Prop. 2015/16:54, som börjar gälla den 1 mars 2016.
Den 10 februari 2016 beslutade kommunstyrelsen att anta Handlingsplan för mottagande av
nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun. Syftet med planen är att skapa ett effektivt
mottagande och snabb etablering för nyanlända i Uppsala.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-02-25

§ 22

Årsbokslut 2015
AMN-2016-0037
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna årsbokslut för år 2015, samt
att överlämna årsbokslut för 2015 till kommunstyrelsen.
Reservationer
Benny Lindholm (L), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Torbjörn Aronson
(KD) och Anita Ericsson (L) reserverar sig i särskilt yttrande enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2015 på 1 507 tkr, att jämföra mot en
nollbudget och prognosen per augusti som var 50 tkr. Resultatet för motsvarande verksamheter
2014 var 1 604 tkr.
Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -441 tkr,
Konsumentfrågor 296 tkr, Föreningsbidrag 252 tkr, Vuxenutbildning 6 012 tkr, Ekonomiskt bistånd
-15 534 tkr, Flyktingmottagning 54 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 10 864 tkr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARB ETS MARKNAD S NÄMND EN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-02-25

§ 23

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2016
AMN-2015-0391
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisas antal hushåll med och kostnader för ekonomiskt bistånd samt volymer för personer som
är inskrivna i kommunens arbetsmarknadsverksamhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-02-25

§ 24

Studiefrämjandet om verksamhetsbidrag till Mötesplats kontakten Gottsunda
AMN-2016-0034
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att bevilja Studieförbundet Studiefrämjandet i Uppsala län verksamhetsbidrag med
1 900 000 kronor för år 2016 varav 818 400 kronor avser lokalhyra i Gottsunda kulturhus,
att verksamhetsbidraget för år 2017 inte understiger 2016 års bidragsnivå förutsatt
att verksamhetsvolymen inte förändras,
att finansiera verksamhetsbidraget ur nämndens budget för utvecklingsmedel,
att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten för nämnden att i samverkan med andra
berörda nämnder ingå partnerskap med Studiefrämjandet avseende verksamheten vid
Mötesplats Kontakten.

Sammanfattning
Studiefrämjandet i Uppsala län har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för åren 20162017 för verksamheten vid Mötesplats Kontakten Gottsunda, bilaga 1. Verksamhetsbidrag söks med
1 900 tkr varav 818 400 kr avser lokalkostnader. Nämnden svarar för verksamhetens
lokalkostnader.
Yrkanden
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar tillägg med en att-sats enligt" att uppdra till förvaltningen att undersöka
möjligheten för nämnden att i samverkan med andra berörda nämnder ingå partnerskap med
Studiefrämjandet avseende verksamheten vid Mötesplats Kontakten."
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-02-25

§ 26

Utbildningsdepartementet: Remiss angående Yrkesprogramsutredningens
slutbetänkande Välja yrke
6355

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lämna yttrande till utbildningsdepartementet enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Uppsala kommun har beretts tillfålle att yttra sig över Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande
Välja yrke (SOU 2015:97). Arbetsmarknadsnämnden yttrar sig i de delar som berör nämndens
ansvarsområde.
Utredningen föreslår bland annat olika insatser för att stärka kunskaperna om arbetslivet inför
gymnasievalet. Utredningen föreslår också en försöksverksamhet med branschskolor för vissa små
yrkesområden. Vidare föreslår utredningen insatser för att förtydliga och förstärka de nationella
programrådens roll samt att ett nationellt råd för yrkesutbildning inrättas. Därutöver lämnar
utredningen förslag om utökad regional samverkan om yrkesvux och vissa förslag om
behörighetsgivande förutbildningar inom yrkeshögskolan.
Arbetsmarknadsnämnden ser positivt på förslagen i utredningen som berör utbildning för vuxna.
Förslagen i utredningen om utvecklad regional samverkan kan dock behöva förtydligas för att
underlätta samverkan mellan kommuner som sinsemellan har olika förutsättningar. Vidare saknar
Uppsala kommun i utredningen en mer tydlig problembild angående effekterna av att den som har
kortast utbildningsbakgrund i alla lägen ska prioriteras vid antagningen till komvux.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-02-25

§ 27

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
AMN-2015-0392
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att avge yttrande till utbildningsdepartementet enligt upprättat förslag.

Sammanfattning
Uppsala kommun har getts möjlighet att svara på remissen Rätt till behörighetsgivande utbildning
inom komvux, en departementspromemoria från Utbildningsdepartementet (Ds 2015:60).
Arbetsmarknadsnämnden som är ansvarig för kommunens vuxenutbildning har fått i uppgift att
besvara remissen. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Arbetsmarknadsnämnden ser i huvudsak positivt på förslagen i remissen. Det är i linje med
nämndens uppdrag att ge möjligheter för personer att även senare i livet få chans till
vidare-utbildning och karriärväxling. I promemorian finns dock oklarheter kring konsekvenserna av
vissa förslag och vilka ekonomiska effekter dessa förslag får på lokal nivå.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2016.

Justerandes sign
---k.
(
‘

Utdragsbestyrkande
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-02-25

§ 30

Anmälningsärenden
AMN-2016-0003
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna.

§ 31

Anmälan av särskilt aktivitet i partigrupp S, MP, V
Anmäls särskild aktivitet i partigrupp den 7 mars 2016 med 8 timmar för S, MP och V.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ADEN
SÄRKSKILT YTTRANDE Ärende 3.1 Årsbokslut 2015

Uppsala har en stark arbetsmarknad och mycket goda förutsättningar att hjälpa människor från arbetslöshet tillbaka till egenmakt och egen försörjning. Uppsala har dessutom goda förutsättningar
att integrera de som nu anländer till Sverige undan krig och förtryck.
Ett effektivt arbete kräver dock höga ambitioner och systematiska prioriteringar. I samband med att
arbetsmarknadsnämnden beslutade om verksamhetsplan och budget för 2015 yrkade Alliansen därför att nämnden skulle fortsätta att satsa på vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser samt erbjuda fler välfärdsanställningar för att korta vägen för arbetslösa till egen försörjning.
Majoriteten i nämnden valde dock inte att följa vår linje. Istället vidtogs besparingsåtgärder med ett
minskat antal elever inom vuxenutbildning samt färre välfärdsanställningar som följd. Detta trots att
det senare enligt nämndens eget bokslut i hög grad resulterar i egen försörjning för en målgrupp
som står långt från arbetsmarknaden och därmed minskar kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd.
Av bokslutet framgår vidare att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat, visserligen inte lika dramatiskt som tidigare år troligen tack vare den relativt goda arbetsmarknaden i kommunen. Av bokslutet framgår dock att antalet hushåll med långvarigt biståndsmottagande ökar. Detta är ytterst oroande. Majoritetens id6öshet när det kommer till att förhindra att fler hamnar i långvarigt behov av
försörjningsstöd är tydligt.
Det är tydligt att den beslutade budgeten och verksamhetsplanen inte styr i tillräcklig omfattning.
När nämnden beslutade om verksamhetsplan för 2015-2018 yrkade vi på att nämnden skulle ta fram
indikatorer som tillsammans med effektmål starkare skulle styra nämndens verksamhet. Exempelvis
borde nämnden ha antagit styrande indikatorer i verksamhetsplanen under rubriken Arbetsmarknad
som styr mot varaktig sysselsättning/egen försörjning och inte, majoriteten gjorde mot åtgärder.
Trots att behoven fortfarande är stora och mycket återstår att göra för att hjälpa alla de som är i behov av stöd och insatser verkar majoriteten förvånansvärt nöjda. Trots de minskade ambitionerna
inom arbetsmarknadsinsatser och utmaningarna inom försörjningsstöd rapporterar majoriteten att 9
av 14 mål uppställda av kommunfullmäktige är uppnådda. För alla de som är i behov av insatser
och stöd är detta obegripligt.
Avgörande för att individen ska känna egenmakt och för att säkerställa en effektiv konkurrens och
utveckling av offentlig verksamhet, är valfrihet och individualiseringen. Ingen arbetslös ska behöva
vänta på insatser. Med den svaga styrning som majoriteten uppvisar är vi dock långt från det målet.

Benny Lindholm
2:e vice ordförande (L)

Carolina Bringborn Anadol
ledamot (M)

(74
Bekir Jusufbasic
ledamot (M)

Anita Ericsson
tjänstgörande ledamot (L)

Torbjörn Aronson
ledamot (KD

