
Torbjörn Ar6nson (KD), justerare Ulrik Wärnsbe,rg ($), ordför 
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upekeloi 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

Plats och tid: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 15:50 

Ledamöter: 

Övriga 
deltagare: 

Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Björn Christiernin (S) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Emma Persson (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Anita Ericsson (L) 
Ylva Gäverth (M) t.o.m § 50 

Ersättare: 	Ylva Gäverth (M) fr o m § 51 
Anja Karinsdotter (V) 
Andreas Wejdernian (M) 
Per-Eric Rosen (MP) 

Tuomo Nienielä, stabschef, Marcus Bystedt, controller, Lotta Königsson, avdelningschef, 
Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Tobias Åström Sinisalo, 
strateg, Andreas Christoffersson, enhetschef, Peder Jacobsson, strateg, Veronika Örth, strateg, 
Kerstin Korpas, rektor/enhetschef 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Torbjörn Aronson (KD) 	 Paragrafer: 	49 - 60 

Arbetsmarknadsf valtningen, Stationsgatan 12 den 19 april 2016 
J 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 	 Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 	 2016-04-14 
Datum för 	 Sista dag för överklagande: 	2016-05-11 
anslags uppsättande: 2016-04-20 

	
Datum för anslags nedtagande: 2016-05-12 

Förvaringsplats 
för protokollet: Arbetsm kna.d för finingen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upelalue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

§ 49 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Aronson (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
klockan 08.30 den 19 april 2016 på arbetsmarknadsförvaltningen. 

§ 50 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan med tillägg: 
-Information om flyktingmottagning 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 uppkalla 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

§ 51 

Information #jagmed 

Uppsala län är en av fem regioner i östra Mellansverige som har beviljats 63 miljoner kronor från 
Europeiska socialfonden i stöd till projektet #jagmed. Målet är att fler ungdomar ska fullfölja sin 
gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden. 

Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat utanför utbildning och/eller 
arbetsmarknad eller riskerar att göra det. Insatserna ska bidra till att tidigt fånga upp dessa 
ungdomar och ge dem stöd att återgå till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Projektet 
ska pågå i drygt tre år och drivs för Uppsalas räkning av Samordningsförbundet Uppsala län. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fä upeaeloi 	ARB ETS MARKNAD S NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

§ 52 

Ekonomi 2016 
AMN-2016-0080 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per mars 2016. 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med mars 2016 
på 11 479 tkr. Det är 5 833 tkr bättre jämfört med budgeterade 5 646 tkr. Resultatet föregående år 
visade ett positivt resultat på 658 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala  , 	 ARBETSMARKNAD SNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

§ 53 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 
AMN-2015-0391 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll med och kostnader för ekonomiskt bistånd, personer i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet samt elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och 
utbildning i svenska för invandrare. 

Redovisas även en sammanställning av kommunal arbetsmarknadsstatistik för 2015 som är hämtad 
från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Sammanställningen består av antal deltagare som 
har hänvisats till kommunala arbetsmarknadsåtgärder 2014, antal deltagare totalt under året i 
kommunala arbetsmarknadsåtgärder, resultat vid avslut från kommunens arbetsmarknads-
verksamhet, antal ungdomar i feriejobb eller feriepraktik via kommunen och kostnader för 
kommunala arbetsmarknadsåtgärder per invånare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upe,kalue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

§ 54 

Remiss: Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta 
tillvara nyanländas kompetens 
AMN-2016-0108 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Anita Ericsson (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och 
Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015, att 

-arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med studie- och yrkesvägledningen arbeta 
fram ett sfi- och vuxenutbildningsprogram för nyanlända akademiker med lärarbakgrund, 

- arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med studie- och yrkesvägledningen göra en 
inventering bland nyanlända för att ge underlag för dimensionering av olika sfi- och vuxen-
utbildningsprogram inom exempelvis olika modersmål, matematik, naturvetenskap, slöjd eller 
yrkesämnen, 

-att utbildningsnämnden ges i ansvar att utarbeta en modell för sfi- och vuxenutbildning, eventuellt 
innefattande externa utbildningsanordnare, med inriktning på läraryrket samt praktik och 
mentorskap knutet till en lämplig skola innefattande individuella studieplaner. 

Yrkanden 
Anita Ericsson (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och 
Torbjörn Aronson (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Anita Ericssons (L) m fl. yrkande och 
finner bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(„) 
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2 Locke», 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

§ 55 

Information om flyktingmottagning 

Förvaltningen informerar om att vandrarhemmet vid Gamla Uppsalagatan som kommunen hyrt för 
att användas till flyktingfamiljer fick anmärkning vid brandbesiktning. Vandrarhemmet har fått två 
veckors dispens för att åtgärda problemen och under dispenstiden måste brandvakt finnas 
tillgänglig. 

Avdelningen för försörjningsstöd och nyanlända har startat ett projekt med vänfamiljer tillsammans 
med Svenska kyrkan. Projektet har mött stort intresse och 180 ansökningar om att bli vänfamilj har 
kommit under den månad som projektet varit öppet. 

§ 56 

Sommarjobb och asylsökande ungdomar 

Förvaltningen berättar om ferieverksamhet för asylsökande ungdomar. Cirka 50 ungdomar kommer 
att erbjudas ferieverksamhet under tre veckor i augusti. Ferieverksamheten kommer att informera 
om bland annat samhällsorientering, utbildningsvägar, arbetsmarknad och entreprenörskap i form 
av föreläsningar, workshop och studiebesök. 

§ 57 

Information om antagningsregler vuxenutbildningen 

Kerstin Korpas, rektor berättar om Samlad antagning samt studie- och yrkesvägledning, 
antagningsregler och utbud inför hösten 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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time» 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

§ 58 

Extra sammanträde 
AMN-2015-0328 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämnden håller ett extra sammanträde den 2 maj 2016 klockan 16.00. 

Sammanfattning 
Den 3 mars 2016 beslutade kommunstyrelsen att genomföra en fortsatt översyn av kommunens 
organisation. Ärendet har skickats på remiss till berörda nämnder och senast den 4 maj ska alla svar 
ha inkommit till kommunstyrelsen. 

Arbetsmarknadsnämndens ordinarie sammanträden, 14 april och 26 maj, infaller för tidigt 
respektive för sent för att kunna svara på remissen. Ett extra sammanträde är därför nödvändigt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala   	 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

§ 59 

Anmälningsärenden 
AMN-2016-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

§ 60 

Inbjudningar 
AMN-2016-0004 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Tobias Smedberg (V), Björn Christiernin (S), Sanna Selberg (MP), Bekir Jusufbasic (M), 
Kenny Jonsson (C), Torbjörn Aronson (KD) och Anita Ericsson (L) att delta på 
Kompetensforums vårmöte den 27 maj 2016. 

Sammanfattning 
Nämnden har fått en inbjudan från Regionförbundet till Kompetensforums vårmöte den 27 maj 
klockan 09.00-12.00. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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