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Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 5-05-2 1 

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 15:55 

Ledamöter: 

Övriga 
deltagare: 

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Benny Lindholm (FP), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christiemin (S) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Torbjörn Aronson (KD)  

Tjänstgörande Joakim Strandman (MP) 
ersättare: 	Ylva Gäverth (M) 

Andreas Wejderman (M) 

Ersättare: 	Beatriz Hedvåg (S) 
Anja Karinsdotter (V) 

Lena Winterbom, direktör, Marcus Bystedt, controller, Morgan LyluA, kommunikationsstrateg, 
Lotta Königsson, avdelningschef, Ida Bylund-Lindman, avdelningschef, Henrik Jansson, 
avdelningschef, Eva Egnell, avdelningschef, strateger: Tuomo Niemelä, Karin Reuterdahl, 
Peter Holmberg, Tina Hultman, Tobias Åström Sinisalo och Per Davidsson, senior advisor 

Lotta von Wowern, se reterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Arbetsmarknadsnämnden 
2015-05-21 

2015-05-25 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Sista dag för överklagande: 	2015-06-15 
Datum för anslags nedtagande: 2015-06-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 76 

Val av justerare och justeringsperson 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Benny Lindholm (FP) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 22 maj 2015 klockan 14.00 på arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 77 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Rapporter från kontaktpolitikerträffar med Röda korset, TRIS och Handikapprådet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 78 

Intensiv yrkessvenska - SFX 

Sam Yildirim från enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholms 
län berättar om det framgångrika arbetet med sfx-modellen. Sfx modellen är svenskundervisning 
med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. 

Christine Holst, lärare i svenska som andra språk och Åsa Ström, utbildningssamordnare 
vuxenutbildningen/SFA-medicin i Södertälje berättar om sitt arbete med Sfa-medicin som är en 
intensiv yrkesinriktad språkutbildning för personer som har utländsk akademisk examen i ett 
medicinskt yrke. 

§ 79 

Ekonomi 2015 
AMN-2015-0177 

Förvaltningen informerar muntligt att nämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari 
till och med april 2015 med 600 tkr. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 80 

Förlängning av avtal - tjänstekoncession för utbildning i svenska för invandrare 
och samhällsorientering 
6355 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att förlänga avtalet med oförändrade villkor och ersättning med ett (1) år till 2016-12-31, 

att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram en modell för utveckling av sfi, bestående av fem 
ordinarie ledamöter och tre ersättare, 

att utse Ulrik Wärnsberg (S), Emma Persson (MP), Anja Karinsdotter (V), Carolina Bringborn 
Anadol (M) och Ehsan Nasari (C) till ordinarie ledamöter samt Soraja Nadimpour (S), Sanna 
Selberg (MP) och Benny Lindholm (FP) som ersättare i arbetsgruppen. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Anadol Bringborn (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam 
(M) och Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Avtalen i utbildning i svenska för invandrare enligt tjänstekoncession löper ut 2015-12-31. 
Beställaren har option att förlänga avtalet med 1+1 år till som längst 2017-12-31 och förlängning av 
avtal ska meddelas anordnaren sex (6) månader före avtalsperiodens utgång. Ersättningen till 
anordnaren inkluderar alla till uppdraget hänförliga kostnader och är fasta under perioden, 
2013-08-01-2015-12-31. Eventuell prisförändring efter fastprisperioden sker efter förhandling 
med anordnaren. Beställaren har förbehållit sig rätten att efter förhandlingar minska ersättningen till 
deltagare. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar att Emma Persson (MP), Anja Karinsdotter (V) och Ulrik Wärnsberg (S) 
ska utses till ordinarie ledamöter och Sanna Selberg (MP) och Soraja Nadimpour (S) till ersättare i 
arbetsgruppen som ska ta fram en modell för utveckling av sfi. 

Benny Lindholm (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand att Caroline 
Bringborn Anadol (M) och Ehsan Nasari (C) utses som ordinarie ledamöter och Benny Lindholm 
(FP) utses som ersättare i arbetsgruppen som ska ta fram en modell för utveckling av sfi. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Benny Lindholms (FP) första yrkande och yrkar att ärendet ska 
avgöras idag. 

Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande om återremiss mot eget yrkande om att ärendet 
ska avgöras idag och finner bifall till eget förslag. 

Utdragsbestyrkande 
- 

Justeirandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som 
röstar för Benny Lindholms (FP) yrkande om återremiss röstar nej. 

Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Björn Christiernin (S), Sanna Selberg (MP), 
Joakim Strandman (MP) och Ulrik Wämsberg (S) röstar ja. Benny Lindholm (FP), Carolina 
Bringbom Anadol (M), Ylva Gäverth (M), Andreas Wejderstam (M) och Torbjörn Aronsson (KD) 
röstar nej. 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande 
att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer proposition på Ulrik Wärnsbergs (S) och Benny Lindholms (FP) yrkanden om 
representanter i arbetsgruppen som ska ta fram en modell för utveckling av sfi, och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 12 maj 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 81 

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 
AMN-2015-0114 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport över utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll, orsaker till beviljat 
ekonomiskt bistånd och uppföljning av arbetsmarknadsinsatser per mars presenteras. Kostnaderna 
totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden från januari till april är högre än för samma 
period 2014. Det är kostnaderna för ekonomiskt bistånd flykting som är klart högre än 2014, men 
även utfallet för ekonomiskt bistånd ej flykting är högre än för samma period 2014. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 82 

Information om ERS 15 

Information om ersättningsregler för förtroendevalda i Uppsala kommun. 

§ 83 

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla 
yrkesvux? 
AMN-2015-0158 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att den av FP, M, C och KD aktualiserade frågan angående utveckling av yrkesvux anses besvarad 
och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde 26 februari 2015 aktualiserade Benny Lindholm (FP), Carolina 
Bringbom Anadol (M), Ehsan Nasari (C) samt Torbjörn Aronson (KD) frågor angående yrkeskurser 
inom gymnasial vuxenutbildning i Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 12 maj 2015. 

§ 84 

Information om flyktingmottagning 

Förvaltningen informerar om arbetet i kommunens flyktingmottagning, arbetet med 
bostadsförsörjning, utvecklingsprojekt och mottagningsenheten för nyanlända. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 85 

Delegationsordning 2015 
AMN-2015-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera beslut om bistånd till kommunal borgen enligt 4 kap 1 § SoL till myndighets-
handläggare med särskilt uppdrag att handlägga dessa beslut, 

att delegera beslut om dödsboanmälan enligt 20 kap 8a § Ärvdabalken till myndighetshandläggare 
med särskilt uppdrag att handlägga dödsboanmälan, 

att delegera beslut om vård av dödsbo enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken till myndighetshandläggare 
med särskilt uppdrag att handlägga dessa beslut, 

att delegera beslut om gravsättning enligt 5 kap 2 § begravningslagen till myndighetshandläggare 
med särskilt uppdrag att handlägga dessa beslut, 

att delegera till verksamhetsledare eller gruppledare att föra talan och avge yttrande i ärenden eller 
mål vid domstol eller annan myndighet avseende myndighetsutövning enligt 10 kap 2 § SoL, 

att enligt förslag utöka delegationen om beslut om ekonomiskt bistånd så att introduktions-
handläggare har beslutanderätt motsvarande socialsekreterare. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås delegera till myndighetshandläggare med särskilt uppdrag att 
handlägga kommunal borgen att ta beslut om bistånd till kommunalborgen. Tidigare hade social-
sekreterare delegation att ta detta beslut. För att effektivisera handläggning, öka rättsäkerheten och 
ge bättre förutsättningar för likvärdiga bedömningar delegeras besluten till myndighetshandläggare 
med särskilt uppdrag att ta dessa beslut. 

Arbetsmarknadsnämnden föreslås delegera dödsboanmälan, beslut om vård av dödsbo samt beslut 
att ordna gravsättning till myndighetshandläggare med särskilt uppdrag att ta dessa beslut. Tidigare 
hade myndighetshandläggare delegation att ta dessa beslut vilket kräver en särskild kompetens som 
inte ingår i en ordinarie myndighetshandläggartjänst. 

Introduktionshandläggare på enheten för nyanlända kommer ta beslut om ekonomiskt bistånd till 
flyktinghushåll och då behöver de beslutanderätt som motsvarar socialsekreterare. Verksamhets-
ledare föreslås ha delegation på att föra talan och avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller 
annan myndighet avseende myndighetsutövning enligt 10 kap 2 § SoL. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 86 

Anmälningsärenden 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över anmälningsärenden per 21 maj 2015. 

§ 87 

Anmälan av uttag 16 timmar för studiebesök 

Anmäls uttag av 16 timmar för studiebesök S, MP och V den 5 maj och den 1 juni 2015. 

Utdragsbestyrkande 
'77r. 

- 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 88 

Inbjudningar 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Aronson (KD) att representera nämnden på Kompetensforums vårmöte den 
29 maj 2015 klockan 09.00-12.00. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Regionförbundet till Kompetensforums vårmöte den 29 maj 2015 klockan 
09.00 — 12.00 på Göteborgs nation. 

§ 89 

Rapporter 
AMN-2015-0050 

Beatriz Hedvåg (S) rapporterar från kontaktpolitikerträff med Röda korset. 

Benny Lindholm (FP) och Björn Christiernin (S) rapporterar från kontaktpolitikerträff med 
organisationen TRIS, Tjejers Rätt i Samhället. 

Björn Christiernin (S) rapporterar från träff med Lokala handikapprådet. 

) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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rh 
Arbetsmarknadsnämnden 21 maj 2015 

Ärende 4.2 Förlängning av avtal avseende tjänstekoncession för utbildning i svenska för invandrare 
och samhällsorientering, diarienummer 13-023 

RESERVATION OCH SÄRSKILT YTTRANDE 

Den rödgröna majoriteten har beslutat att förlänga avtalet avseende tjänstekoncession för utbildning 
i svenska för invandrare och samhällsorientering. Vi ser mycket positivt på detta. 

I samband med beslutet tillsattes dock även en arbetsgrupp för att arbeta fram en modell för 
utveckling av sfi. Beslutet motiverades i ärendet med att riksdagen förväntas besluta om 
förändringar för sfi och vuxenutbildning samt att regeringen har tillsatt en utredning om ett nytt 
regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Arbetsgruppens syfte, enligt 
ärendet, är att arbeta fram en modell för upphandling av vuxenutbildning som är anpassad till såväl 
förändringar inom utbildningen som de förslag som den statliga utredningen mynnar ut i. 

Att vi som fritidspolitiker i viktigare frågor är delaktiga i arbetet med att ta fram förslag till beslut i 
nämnden ser vi som positivt. Politiskt tillsatta arbetsgrupper med ansvar att bereda ärenden ska 
dock användas med omsorg. Arbetsmarknadsnämnden har en kompetent förvaltning vars syfte bl.a. 
är just att bereda ärenden till nämnden. Inför beslut i nämnden förankras besluten dessutom redan i 
dag i det permanenta arbetsutskottet, som har till syfte att politiskt bereda samtliga ärenden till 
nämnd. 

Per mars 2015 hade den politiska verksamheten i arbetsmarknadsnämnden redan överskridit sin 
budget med 50 procent. Under den muntliga föredragningen under nämndsammanträdet meddelades 
dessutom att kostnaderna i nämnden avviker från budget med närmare tre miljoner kronor. 

Skattemedel ska hanteras varsamt. Politiska arbetsgrupper kan ibland vara nödvändiga, t.ex. vid 
översyn av omfattande områden som exempelvis de ökande kostnaderna för försörjningsstöd. Enligt 
vår mening bör därför ett beslut om att tillsätta en politisk arbetsgrupp noga övervägas med hänsyn 
till bl.a. vilka ekonomiska konsekvenser ett sådant beslut får. 

En ekonomisk analys är nödvändig för att kunna värdera behovet av en politisk arbetsgrupp i en 
fråga. En sådan analys är även nödvändig för att kunna väga detta behov mot eventuella 
arbetsgrupper i andra frågor eller satsningar på nämndens verksamhet framför satsningar på 
politiska arbetsgrupper. 

Vi yrkade därför på återremiss av beslutet att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en ekonomisk 
konsekvensanalys av den nya arbetsgruppen. Överröstade i denna del vill vi reservera oss mot 
nämndens beslut att avslå återremissen. 

Benny Lindholm 	Carolina Bringborn Anadol 
	

Torbjörn Aronson 

2:e vice ordförande (FP) 	ledamot (M) 
	

ledamot (KD) 
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