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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 65 

Val av justerare och fastställande av justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Bekir Jusufbasic (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 30 maj 
2016 klockan 13.00 på Uppsala Konsert och Konsert, Vaksala Torg 1. 

§ 66 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Studiedag den 9 juni 2016 för S, V, Ml' 
-Fråga från Torbjörn Aronson (KB) om analfabeter bland försörjningsstödstagare 
-Fråga från Torbjörn Aronson (KD) om andrahandskontrakt bland försörjningsstödstagare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Upliniki ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

3(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 67 

Yrkesmentorer Rotary 

Hösten 2010 startade Rotary ett projekt med rubriken Yrkesmentorskap för nyanlända akademiker 
med flyktingstatus. Projektet följdes av flera projekt runt om i landet i och Uppsala startade projektet i 
januari 2016. Uppsala kommun är projektägare och finansieringen sker via Landstinget. Föreningen 
Rotary förmedlar/matchar ideellt engagerade yrkesmentorer till adepter/deltagare. 

Projektet i Uppsala beräknas pågå till halvårsskiftet 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 68 

Delårsbokslut och helårsprognos per april 2016 
ANIN-2016-0152 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per april 2016, samt 

att överlämna delårsbokslut och prognos per april 2016, samt redovisning av vidtagna åtgärder, till 
kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Anna Manell (L), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och 
Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig i särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per april 2016 på 14 536 tkr, vilket är ca 7 000 
tkr bättre än budget. Resultatet för samma period föregående år var 623 tkr. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -118 tkr, 
Konsumentfrågor -68 tkr, Föreningsbidrag -48 tkr, Vuxenutbildning 6 509 tkr, Ekonomiskt bistånd 
-4 648 tkr, Flyktingmottagning - 617 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 13 555 tkr. 

Prognosen för 2015 visar ett överskott mot budget med 386 tkr, osäkerheten i prognosen är 
+- 5 000 tkr. Resultatet för 2015 var ca 1 500 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upP,19,13 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

5(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 69 

Presentation av Antidiskrimineringsbyrån 

Den tidigare Diskrimineringsbyrån, DU upphörde i december 2015. Den 1 februari 2016 
öppnade Antidiskrimineringsbyrån med Sensus som ny huvudman. 

Antidiskrimineringsbyrån, ADU arbetar med att motverka och förebygga diskriminering samt 
öka människors inkludering och delaktighet i samhället. Byrån kommer att erbjuda 
kostnadsfri juridisk rådgivning, medling och stöd till personer som känner sig diskriminerade. 
En viktig del i arbetet är utbildning och opinionsbildning. 

§ 70 

Uppföljning 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§71 

Fyllnadsval 
AMN-2016-0008 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Anna Manell (L) som 2:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 

att utse Anna Manell (L) som 2:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämndens förstärkta 
arbetsutskott, 

att utse Carolina Bringbom Anadol (M) att representera nämnden i dialogen med 
Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU, 

att utse Anita Ericsson (L) att representera nämnden i dialogen med Tjejers Rätt i Samhället, TRIS, 

att utse Per-Eric Rosen (MP) att representera nämnden i dialogen med Handikappföreningarnas 
samarbetsorganisation i Uppsala län, HSO, 

att utse Anna Manell (L), 2:e vice ordförande till Arbetsmarknadsrådet, 

att utse Anna Manell (L) till nämnden i Styrgrupp för sociala företag. 

Sammanfattning 
Vakans har uppstått i nämndens arbetsutskott och förstärkta arbetsutskott samt i dialogen med 
Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU, Tjejers Rätt i Samhället, TRIS, Handikappföreningamas 
samarbetsorganisation, HSO samt i Arbetsmarknadsrådet och Styrgruppen för sociala företag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 72 

E-ansökan för försörjningsstöd 

Under hösten kommer avdelningen för försörjningsstöd att införa E-ansökan för ansökningar om 
försörjningsstöd. Förändringen innebär ett nytt arbetssätt som kommer att minska handläggnings-
tiderna och administrationen vilket kommer att ge mer tid för socialt arbete, fler besök och 
nätverksarbete 

Utdragsb estyrk ande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 73 

Kommunrevisionen: Granskning av närvårdsarbetet i länet 
AMN-2016-0065 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna föreslaget svar till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Revisorerna i länets kommuner har i samarbete med Landstinget i Uppsala län granskat hur ansvariga 
nämnder säkerställer att länets invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social 
omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att närvårdsarbetet karakteriseras av många grupperingar, en 
mängd möten med oftast samma personer, otydlighet i styrningen och svårigheter att bedöma resultat 
och effekter. Revisorerna ger rekommendationer som syftar till att skapa bättre tydlighet och struktur 
för närvårdsarbetet. 

Nämnden instämmer i revisorernas bedömning och ställer sig bakom rekommendationerna. En ny 
politisk styrgrupp för ledning av närvårdsarbetet är utsedd och förslag på nya ledningsgrupper finns. 
Målet är att den nya organisationen ska ge tydlighet gällande mandat och att representanter är 
beslutsföra. Närvårdsarbetet bygger på samverkan och insatser som ges av kommun och landsting. 

Nämnden och förvaltningen samarbetar i stor utsträckning även med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan inom ramen för sitt ansvar för arbetsbefrämjande insatser och som 
arbetslöshetsnämnd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivesle den 4 maj 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 74 

Rapport feriearbete 2016 samt feriearbete asylsökande 

De insatser som nämnden erbjuder ungdomar är 

Feriearbete är för årskurs 9, förberedelseklass och gymnasieelever i Språkintroduktion, 
SPRINT. Kommunalt finansierade verksamheter med stor variation av arbetsuppgifter. 

Feriepraktik för gymnasieelever med funktionsnedsättning. Kommunalt finansierad 
verksamhet, ideell sektor och näringsliv med anpassade arbetsuppgifter utifrån 
förutsättningar. 

Subventionerade sommarjobb, SuSo för gymnasieungdomar. Ungdomarna får anställning på 
arbetsplatsen och lönekostnaden är kommunalt finansierad upp till halva lönekostnaden. 
Maximalt 90 timmar. 

Roligaste sommarjobbet, RS för gymnasieungdomar i fyra veckor. Sommarlovsföretagande 
med kontinuerlig handledning. 

Sommaraktivitet för asylsökande pågår under tre veckor under juli och augusti. Aktiviteter är 
samhällsorientering, studiebesök och entreprenörskap för 50 ungdomar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uneluf ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 75 

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa 
inkluderingsjobb 

\I-2016-0144 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Kenny Jonsson (C), Anna Manell (L), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och 
Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig i särskilt yttrande, bilaga 2. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 7 december 2015, att kommunen uppdrar till arbetsmarknadsförvaltningen att 
utfolina inkluderingsjobb inom Uppsala kommun i linje med motionens intentioner. 

Arbetsmarknadsnämnden arbetar på flera olika sätt för att möta såväl individuella behov av insatser 
som behov av samordning mellan verksamheter och myndigheter. Insatser genomförs redan idag 
enligt motionens förslag även om insatserna inte är samlade under ett namn som inlduderingsjobb. 
Rätt till ersättning enligt socialtjänstlagen finns för kompetenshöjande insatser och praktik. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av Anna Manell (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir 
Jusufbasic (M) och Torbjörn Aronson (KD), bifall till motionen. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförandens ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande. Votering begärs och 
genomförs. 

Den som röstar för Ulrik Wämsbergs (S) yrkande, bifall till liggande förslag röstar ja. Den som röstar 
för Kenny Jonssons (C) yrkande röstar nej. 

Tobias Smedberg (V), Maria Gauffln-Röjestål (S), Björn Christiemin (S), Sanna Selberg (MI3 ) , 
Per-Eric Rosål (Ml') och Ulrik Wämsberg (S) röstar ja. 

Anna Manell (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och 
Torbjörn Aronson (KD) röstar nej. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upP1919 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wämsbergs (S) yrkande om 
bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalaue  ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 76 

Motion av Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda M) om att 
införa Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för en ren och 
välkomnande kommun 
AMN-2016-0145 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunk\k tel"Yk 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Anna Manell (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och 
Torbjörn Aronson reserverar sig till fölmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Therez Olsson och Carolina Bringbom Anadol (båda M) föreslår i motion, väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015, att 

- Det utreds hur Stockholms modell kan anpassas och införas i Uppsala kommun med målet att skapa 
fler arbeten samt en renare och tryggare miljö, samt - Utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan 
bidra till nya jobb i Uppsala 

Uppsala kommun arbetar genom arbetsmarknadsnämnden med flera olika typer av insatser för att få in 
personer på arbetsmarknaden. En form som kan sägas motsvara den satsning som Stockholms stad gör 
och som åberopas i motionen benämns välfärdsjobb i Uppsala. Välfårdsjobben riktar sig till personer 
med ekonomiskt bistånd i minst 12 månader och där arbetsföHnedlingen bedömer att det finns rätt till 
lönestöd. 

Utöver det som arbetsmarknadsnämnden budgeterat för under 2016 kan även nämnas att 
Arbetsförmedlingen under hösten 2015 introducerat ett antal nya åtgärder, bland annat extratjänster 
som kompletterar välfärdsanställningarna. 

Därutöver kompletteras arbetsmarknadsnämndens insatser med övriga insatser som nämndens 
målgrupper kan ta del av via arbetsföltnedlingens utbud. 

Yrkanden 
Carolina Bringborn Anadol (M) yrkar, med stöd av Anna Manell (L), Bekir Jusufbasic (M), Kenny 
Jonsson (C) och Torbjörn Aronson (KD), bifall till motionen. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 77 

Anmälningsärenden 
AMN-2016-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 
- Yttrande till plan- och byggnadsnämnden, detaljplan för Linn&rädgården 
- Yttrande till plan- och byggnadsnämnden, detaljplan östra Sala backe 
- Ordförandebeslut i individärende att bevilja ekonomiskt bistånd till boendekostnad 
- Ordförandebeslut i individärende att bevilja ekonomiskt bistånd till flygresa Stockholm — Rom 
- Ordförandebeslut i individärende att bevilja ekonomiskt bistånd till flyttkostnad. 

§ 78 

Studiebesök S, V, MP 

Anmäls uttag av 8 timmar för studiebesök den 9 juni 2016 för S, V, MP. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 79 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
AlVIN-2016-0006 

Torbjörn Aronson (KD) aktualiserar fråga om Hur många försörjningsstödstagare är analfabeter och 
hur många har erbjudits hemspråksundervisning som insats för att komma närmare samhälle och 
arbete? 

Torbjörn Aronson (KB) aktualiserar fråga om Hur många försörjningsstödstagare har 
andrahandskontrakt som betalas av kommunen? Finns det någon kontakt med fastighetsägarnas 
nätverk i syfte att komma till rätta med oskäliga hyror för försörjningsstödstagare med 
andrahandskontrakt? 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande 
AMN 25/5 2016 Ärende 3.1 Delårsbokslut och helårsprognos per april 2016 

Alliansen har tidigare yrkat på att nämnden ska fortsätta att ha en hög ambition inom 
arbetsmarknadsinsatser och erbjuda fler välfärdsanställningar för att korta vägen för 
arbetslösa till egen försörjning. Vi har också pekat på behovet av att använda 
vuxenutbildningen på ett mer strategiskt och riktat sätt för att fler ska komma i egen 
försörjning. Majoriteten i nämnden valde dock en annan väg. Välfärdsanställningarna har 
minskat drastiskt och i ärendet framkommer det att tidigare tänkta satsningar inom yrkesvux 
inte kommer bli av. Vi finner det också märkligt att arbetet med anställningar som helt 
finansieras av arbetsförmedlingen, men kan stötta vår målgrupp till arbete, inte får högre 
prioritet. 

Det är bra att majoriteten verkar ha kunnat bryta ökningen av antalet personer med 
ekonomiskt bistånd som skedde föregående år. Däremot duger det inte att luta sig tillbaka 
bara för att antalet inte minskar. Givet att bidragsnormen ökat under 2016 och att kostnaderna 
för tillfälliga boenden är högre, måste antalet personer med ekonomiskt bistånd minska för att 
vi ska komma till rätta med kostnaderna. Och utifrån ett rent mänskligt perspektiv behöver 
nämnden göra mer för att de som är i behov av ekonomiskt bistånd ska komma i egen 
försörjning. Många av de verktyg som kan fungera som stöd finns redan. Varför vägrar 
majoriteten konsekvent att använda dem? Att satsa på utbildningsinsatser, praktik och 
välfärdsjobb hade bidragit till färre personer med försörjningsstöd. 

Vi ser återigen, svart på vitt, att den politik som majoriteten driver gör att utvecklingen går åt 
fel håll. Hade majoriteten istället valt att fortsätta på den väg som Alliansen föreslog, med 
satsningar på vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser hade en grund lagts för en 
långsiktigt bättre ekonomi samtidigt som fler kommit närmare egen försörjning. 

Anna Manell (L) 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 

AlmAN2N 
• 

Liberalerna k:riude 	ntrrna 



Ärende 5.1 Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari om att införa inkluderingsjobb 

Särskilt yttrande C, M, L, KD 

Vi anser att personer som har försörjningsstöd i större utsträckning kan inkluderas i arbetslivet 
genom praktik och kompetensutveckling. Kommunen arbetar med sådana insatser i dag, bl.a. i 
samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Men vi menar att många fler med 
försörjningsstöd och viss arbetsfölinåga bör komma i åtnjutande av praktik och träning samt 
kompetensgivande åtgärder. Det krävs sannolikt mer intensiva arbetsinsatser och förmodligen 
multikompetenta team för att klara detta. Alla som får någon form av 
sysselsättning/jobb/anställning blir vinnare liksom kommunen som kan reducera och mycket 
snabbare byta höga kostnader för försörjningsstödet mot skatteintäkter. Det är därför hög tid 
att varva upp arbetet med inkluderingsinsatser som föreslås i motionen. 

Kenny Jonsson (C) 

Anna Manell (L) 

Carolina Bringbom Anadol (M) 

Bekir Jusufbasic (M) 

Torbjörn Aronsson (KD) 
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