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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

Plats och tid: Linnkskolan, Västra Strandgatan 11 C, klockan 13.00 — 15.50 

Beslutande: Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Tobias Hägglund (M) 

Ersättare: Oliver Björklund (MP) 
from § 104 
Per Davidsson (M) 
Anita Ericsson (L) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Henrik Jansson, 
avdelningschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Peder Jakobsson, strateg, Karin Bärve, 
strateg, Linda Helmkr, strateg, Monica Söderström, utvecklingschef, Niklas Runhagen, 
skolintendent, Anders Bergström, rektor, Sofie Mauritzon, kommunikatör 

Bekir Jusufbasic (M) Paragrafer: 103 - 115 

Justeringens 
plats och tid: 

, 
Statiorlsgatan 12 måndagen den 30 oktober 2017 

Underskrifter: 
Ulrik Wämsberg (S), ordande Bekir Jusufbasic (M), justerare 

Lotta von Wowem, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Arbetsmarknadsnämnden 
2017-10-26 Sista dag att överklaga: 2017-11-21 
2017-10-31 Anslaget tas ner: 2017-11-22 

www.uppsa .se  och arbet knadsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Lotta von Wowem, sekreterare 



(ORO& ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

2 (8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 103 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Bekir Jusufbasic (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
30 oktober 2017 klockan 16.00 på arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 104 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Anmälan av studiebesök S, MY, V den 16 november 2017 

Utdragsbestyrkande 

tti, 

Justerandes ign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 105 

Ekonomi per september 2017 
AMN-2017-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Kenny Jonsson (C), Ismail Kamil (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och 
Tobias Hägglund (M) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med 
september 2017. Utfallet är 7,3 mnla, vilket överstiger budget med 8,2 mnkr. 
Jämfört med prognosen är överskottet 1,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2017. 

§ 106 

Presentation av Roligaste sommarjobbet, RS samt RS Entry 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Alexander Brännkärr vd för företaget Indivator berättar om verksamheten Roligaste sommarjobbet, RS 
som riktar sig till ungdomar i åldern 15-20 år. Ungdomarna får under tre veckor starta företag som 
sommarjobb. RS Entry är samma koncept men riktar sig till ungdomar utan uppehållstillstånd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 107 

Rapport sommarjobb 2017 
AMN-2017-0283 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport gällande feriearbete, sommarjobb och feriepraktik för sommaren 2017 presenteras. 
Rapporten redogör för feriearbete och feriepraktik för Uppsala kommuns ungdomar. 

Totalt har 2 507 ungdomar blivit erbjudna ett sommarjobb under 2017. Av dessa har 2 125 ungdomar 
sommarjobbat. Jämfört med 2016 är det 156 fler personer som har sommarjobbat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017. 

§ 108 

Presentation av samverkan om nyanländas etablering, DUA 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt överenskommelsen ska kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen arbeta utifrån en lokal 
modell för samverkan. Den lokala modellen bygger på att parterna gör ett gemensamt kartläggnings-
och analysarbete och kommer överens om hur de fortsättningsvis ska organisera och bedriva arbetet i 
spår för nyanländas etablering i arbetslivet. 

Överenskommelsen gäller nyanlända och långtidsarbetslösa och unga nyanlända i åldern 16-24 år som 
behöver fullfölja en gymnasieutbildning. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 109 

Information om samordningsansvaret för Uppsala kommun 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Information om det samordningsuppdrag för flyktingfrågor som arbetsmarknadsförvaltningen har tagit 
över då kommunledningskontorets flyktingsamordningsenhet lades ner. 

§ 110 

Presentation av vuxenutbildningen Linné 

Presentation av vuxenutbildningen Linné genom en rundvandring i skolan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 111 

Sammanträdestider 2018 
AlVIN-2017-0287 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att arbetsmarknadsnämnden under 2018 sammanträder torsdagar klockan 13.00: 
25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 27 september, 25 oktober, 
22 november och 13 december, 

att arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott under 2018 sammanträder tisdagar klockan 15.00: 
onsdag 17 januari, 13 februari, onsdag 14 mars, måndag 16 april klockan 09.00, 15 maj, 
5 juni, torsdag 20 september, 16 oktober, 13 november och 4 december, 

att arbetsmarknadsnämndens individutskott under 2018 sammanträder torsdagar klockan 09.15: 
25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 27 september, 25 oktober, 
22 november och 13 december 

Sammanfattning 
Sammanträdestider för nämnden, nämndens arbetsutskott och individutskott för år 2018.. 

Arbetsmarknadsnämndens nämndsammanträden äger rum på Stationsgatan 12 och är öppna för 
allmänheten om inget annat anges i kallelsen. Nämndens arbetsutskott och individutskott är stängda 
sammanträden. 

Yrkanden 
Carolina Bringbom Anadol (M) yrkar att nämnden sammanträden ska börja klockan 16.00. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Carolina Bringbom Anadols (M) yrkande och finner 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 112 

Anmälningsärenden 
A1V1N-2017-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd till depositionsavgift om 4 000 kronor 
enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, 
Yttrande angående anmälan mot kommunal vuxenutbildning i Uppsala kommun 2017-10-18. 

§ 113 

Anmälan uttag av studiebesökstimmar S, MP, V 

Anmäls uttag av 8 timmar för studiebesök den 16 november 2017 för S, MP, V. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

§ 114 

Inbjudningar 
AMN-2017-0004 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Per Davidsson (M) att delta vid utbildningstillfället den 26 oktober 2017 klockan 08.30 - 
11.45, 

att utse Ismail Kamil (L) att delta vid utbildningstillfället den 22 november 2017 klockan 08.30 — 
11.45, 

att utse Helena Nordström Källström (MP), Per-Eric Rosen (MP), Beatriz Hedvåg (S), Oliver 
Björklund (MP) och Per Davidsson (M) att delta vid utbildningstillfället den 30 januari 2018, 

att utse Per Davidsson (M) och Anita Ericsson (L) att delta vid utbildningstillfället den 15 februari 
2018. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från arbetsmarknadsförvaltningen till kompetenssatsning 26 oktober, 22 
november, 30 januari och 15 februari. Kompetenssatsningen innehåller föreläsningar om Antiziganism 
och varför arbeta med antidiskriminering och likabehandling?, Minoritetspolitik, nationella strategin 
romsk inkludering, svenskromsk historia, Hur arbetar Arbetsfölmedlingen med den nationella 
strategin för romsk inkludering? och Mänskliga rättigheter och workshop med Antidiskriminerings-
byrån i Uppsala. 

§ 115 

Rapporter 
AMN-2017-0005 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Per Davidsson (M) berättar kortfattat om det första utbildningstillfället i kompetenssatsningsserien 
som arbetsmarknadsförvaltningen anordnar. Ämnet för utbildningstillfället var Antiziganism och 
varför arbeta med antidiskriminering och likabehandling? 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

C--- 
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Ärende 3.1 Ekonomi per september 2017 

Särskilt yttrande 

Återigen kan det konstateras att den rödgröna majoriteten inte använder budgeterade 
medel för Arbetsmarknadsinsatser och Vuxenutbildning, i september 15,1 miljoner kronor, 
för sitt ändamål. Vi kan inte godta detta. 1 Uppsala är 6311 personer arbetslösa eller i 
programåtgärder via Arbetsförmedlingen. Av dessa har 3712 personer varit utan arbete mer 
än ett halvår. Antalet arbetslösa ungdomar är 971. Gruppen långtidsarbetslösa ökar. Hushåll 
med försörjningsstöd ökar, det gäller även hushåll med försörjningsstöd till flyktingar. Vi 
skulle disponera medel för Arbetsmarknadsinsatser och Vuxenutbildning på en mångfald 
åtgärder så att många fler kan få praktik, träning, utbildning och kompetensutveckling som 
leder till sysselsättning och jobb. Det gynnar utveckling och tillväxt i Uppsala. 

Kenny Jonsson 
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