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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

Plats och tid: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 16.40 

Beslutande: Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
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Torbjörn Aronson (KD) t o m § 38 
Oliver Björklund (MP) 
Tobias Hägglund (M) 
Anita Ericsson (L) fr o m § 39 

Ersättare: Soraja Nadimpour (S) 
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Anita Ericsson (L) t o m § 38 

Övriga Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Lotta 
deltagare: Königsson, avdelningschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Peder Jacobsson, 

strateg, Monika Lagerkvist, strateg, Moa Hasth, strateg, Eva Egnell, senior advisor, Eva 
Hellstrand, strateg. 

Utses att Kenny Jonsson (C) Paragrafer: 33 - 48 
justera: 

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Organ: Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2017-03-30 Sista dag att överklaga: 2017-04-28 
Anslag sätts upp: 2017-04-07 Anslaget tas ner: 2017-05-02 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsål '§e och a ftiarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 

 

Lotta von Wowem, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 33 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Kenny Jonsson (C) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
6 april 2017 klockan 14.00 på arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 34 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Anmälan av uttag 8 timmar för studiebesök. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 35 

Information om Sveriges kommuner och landstings projekt om att 
förebygga hot och våld hos förtroendevalda 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns säkerhetschef Anders Fridborg samt säkerhetssamordnare Engla Bertolino, 
informerar nämnden om Sveriges kommuner och landstings projekt om att förebygga hot och våld mot 
förtroendevalda. 

För att kartlägga hotbilden bland ledamöter i Uppsala kommun delas en enkät ut som nämndens 
ledamöter får fylla i. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 36 

Medlemsdialog Samordningsförbundet 

Åsa Fichtel förbundschef informerar nämnden om samordningsförbundets uppdrag. Medlemsdialog 
genomförs med medlemorganisationema en gång per år. Syftet med dialogerna är att informera om 
vad som skedd under året samt inriktning och verksamhet inför kommande år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 37 

Uppföljning vuxenutbildning 
AlVIN-2017-0095 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I december 2016 beslutade nämnden om Verksamhetsplan och budget för 2017. I verksamhetsplanen 
för 2017 presenteras ett årshjul för rapportering av uppföljning. Enligt årshjulet ska i mars och 
november uppföljning för vuxenutbildningen redovisas för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2017. 

§ 38 

Presentation av nya rektorer på Linné  

Förvaltningens sju nyanställda rektorer inom vuxenutbildningen presenteras. Sedan årsskiftet tillhör 
den så kallade egenregin arbetsmarknadsnämnden efter att tidigare ha tillhört utbildningsnämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 39 

Ekonomi 2017 
A1VIN-2017-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med 
februari 2017. Utfallet är 9 761 tkr, vilket överstiger budget med 5 716 tkr. 
Det positiva resultatet förklaras av lägre kostnader i början av året för en del av nämndens 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2017. 

§ 40 

Information om ombudgetering 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera till arbetsutskottet att den 18 april 2017 fatta beslut i ombudgeteringsärendet. 

Sammanfattning 
Den 21 juni 2017 kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om omfördelning av gemensamma 
kostnader för nämnderna. För arbetsmarknadsnämnden innebär det att kostnader för olika 
bostadslösningar kommer att belasta nämnden. 

Yrkanden 
Ulrik Wämberg (S) yrkar att nämnden ska delegera till arbetsutskottet att den 18 april 2017 fatta beslut 
i ombudgeteringsärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§41 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala 2017 
AMEN-2017-0079 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård samt 

att uppdra till förvaltningsdirektören att till nämndens sammanträde i maj 2017 inkomma med 
förslag på prioriterade områden för verksamhetsplan 2018 som grund för fortsatt dialog inom 
ramen för regional och lokal Närvårdssamverkan 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan 
huvudmännen men också internt inom kommunen och i regionen. 

Politiska styrgruppen samt ledningsgrupperna ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppernas deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde. 

Den 25 januari 2017 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2017 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 
regionens vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMIN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) 
samt styrelser inom Region Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 42 

Uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt bostadsbidrag till 
låginkomsttagare 
A1V1N-2017-0089 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att inte initiera en fortsatt utredning i samverkan med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder. 

Sammanfattning 
Nämnden har i sin verksamhetsplan 2016 tagit beslut om följande åtgärd: För att balansera hushålls 
ökade kostnader på grund av bostadsrenoveringar, förhindra vräkningar samt utestängning från den 
öppna bostadsmarken ska initiativ tas att i samverkan med kommunstyrelsen och andra berörda 
nämnder utreda möjligheten till kommunalt bostadsbidrag till låginkomsthushåll vars disponibla 
inkomst hamnar under fattigdomsgränsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivesle den 30 mars 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 43 

Nyby vision - Fråga om fortsatt partnerskap 
AlVIN-2016-0185 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att arbeta fram en ny överenskommelse med intentionen om ett förlängt 
partnerskap med Nyby Vision under perioden 2018-01-01 — 2020-12-31. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Nyby Vision kom hösten 2014 (UAN-2014-0447) 
överens om att ingå partnerskap under perioden 2015-01-01 — 2017-12-31. Överenskommelsen kan 
förlängas med tre kalenderår om parterna skriftligen är överens härom före överenskommelsens 
utgång. Ett ömsesidigt ställningstagande till fortsatt partnerskap ska dock tas redan nio månader innan 
överenskommelsen upphör. 

I samarbetet inom partnerskapet hålls bland annat dialogmöten två gånger per år då av nämnden 
utsedda kontaktpersoner deltar. Vid mötet den 23 november 2016 togs frågan om fortsatt partnerskap 
upp för dialog. Såväl Nyby Visions som nämndens representanter uttalade då sitt stöd för och önskan 
om ett fortsatt partnerskap 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 44 

Förfrågan om partnerskap - Röda Korset Behandlingscenter Uppsala 
AMN-2016-0322 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att besvara förfrågan enligt förslag till svarsbrev. 

Sammanfattning 
Röda korsets behandlingscenter har den 30 juni 2016 inkommit med en förfrågan om partnerskap med 
arbetsmarknadsnämnden. Röda korset behöver en långsiktighet i planeringen av sin verksamhet 
eftersom behoven av deras tjänster är långvariga och efterfrågan på deras tjänster är stort. I dagsläget 
ger det långa väntetider. 

De ser också ett behov av behandling för barn yngre än deras nuvarande åldersgräns på 13 år. De 
önskar därför kunna utveckla behandling även för dessa barn. De ser ett värde i att tillsammans med 
kommunen diskutera gemensamma bilder av dagens behov. 

Det bedöms inte aktuellt med ett lokalt partnerskap mellan Röda korsets behandlingscenter och 
arbetsmarknadsnämnden då behandlingscentret är en nationell resurs och Uppsala kommun endast har 
ett lokalt uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 45 

Av Kenny Jonsson (C) aktualiserad fråga om Lokala arbetsmarknadsrådet 
AlVIN-2017-0085 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att den av Kenny Jonsson (C) aktualiserade frågan angående information om lokalt 
arbetsmarknadsråd anses besvarad och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde 25 januari 2017 aktualiserade Kenny Jonsson (C) fråga om Lokala 
arbetsmarknadsrådet i Uppsala. Kenny Jonsson (C) önskar få information om hur det lokala 
arbetsmarknadsrådet har fungerat under 2016. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI.9 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-30 

§ 46 

Anmälningsärenden 
AIVIN-2017-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut i individärende 2017-02-15 avseende ansökan om ekonomiskt bistånd. 

§ 47 

Anmälan av uttag 8 timmar för studiebesök 

Anmäls uttag 8 timmar för studiebesök S, MP, V den 20 april 2017. 

§ 48 

Inbjudningar 
AMN-2017-0004 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet finns inbjudan till Dialogkonferens enligt den lokala överenskommelsen, LÖK, den 20 april 
2017 klockan 18.00 - 21.00. Då konferensen sker på kvällstid utgår ingen ersättning/arvode. 
Ulrik Wärnsberg (S), Tobias Smedberg (V), Ardalan Ghareh Chaie (S), Per-Eric Rosen (MP), Tobias 
Hägglund (M) och Anita Ericsson (L) kommer att anmäla sig till konferensen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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