
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

1(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 16.25 

Beslutande: Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
t.o.m. § 136 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Ardalan Ghareh Chaie (S) 
Carolina Bringbom (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Helena Nordström-Källström (MP) t.o.m. 
§ 131 
Per-Eric Rosén (MP) 
Torbjörn Aronson (KD) t.o.m. § 134 
Anita Ericsson (L) 
Oliver Björldund (MP) fr o m § 132 
Tobias Hägglund (M) fr o m § 135 
Anja Karinsdotter (V) fr o m § 137 

Ersättare: Beatriz Hedvåg (S) 
Tobias Hägglund (M) t.o.m. 
§ 134 
Per Davidsson (M) 
Oliver Björklund (MP) t.o.m. 
§ 131 
Anja Karinsdotter (V) t.o.m. 
§ 136 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Lotta Königsson, avdelningschef, 
Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Magnus Tibbing, 
utredare, Tobias Åström Sinisalo, strateg, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Peder Jakobsson, 
strateg, Moa Hast, strateg, Linda Helmer, strateg, Karin Bärve, strateg, Kjell-Åke Gårdh, 
strateg, Sofie Mauritzon, kommunikationsstrateg, 

Carolina Bringbom (M) Paragrafer: 127 - 140 

Justeringens 
plats och tid: Sta0 sgatan 12 den 18 december 2018 

Underskrifter: 
Wärnsberg (S), 9rJJande 

Lotta von Wowem, sekreterare  

Carolina Bringbom (M), justerare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Arbetsmarknadsnämnden 
2017-12-14 Sista dag att överklaga: 2018-01-09 
2018-12-19 Anslaget tas ner: 2018-01-10 

www.upp ata.se  och arbetstri rknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 
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Lotta von Wowem, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 127 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 18 december 2017, klockan 09.00 på Stationsgatan 12. 

§ 128 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

67/3 



ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

3(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 129 

Ekonomi per november 2017 
AMN-2017-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med november 
2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Å 3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 130 

Verksamhetsplan och budget 2018 
AMEN-2017-0336 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta Verksamhetsplan och budget 2018 enligt föreliggande förslag, 

att överlämna verksamhetsplan 2018 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Ismail Kamil (KD), Carolina Bringbom (M) och Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig till förmån för 
en Verksamhetsplan utifrån egna förslag till budget 2018 i kommunfullmäktige, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget 2018 beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument Mål och budget 2018-2020. Verksamhetsplanen visar hur nämndens 
politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. 

Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och 
budget 2018-2020. Arbetsmarknadsnämnden tilldelas ett kommunbidrag på totalt 697 104 tkr och 
externa intäkter uppgår till 412 598 tkr för 2018. Det finns en risk att utbetalda försörjningsstöd 
kommer att överstiga budgetramen eftersom antalet nya hushåll med ekonomiskt bistånd (ej flykting) 
tenderar att öka samtidigt som den statligt reglerade riksnormen inom försörjningsstöd höjs under 
nästa år. 

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma 
uppföljning per mars/april och augusti samt i årsbokslutet. Det är förvaltningens uppgift att omsätta 
verksamhetsplanen i praktiken. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,Eifi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

5(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 131 

Ekonomiskt bistånd och bostadskostnader 
AlVIN-2017-0329 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdragen till förvaltningen att kartlägga nyanlända och deras boendesituation är genomförda, 

att ge förvaltningen i uppdrag att för hushåll med ekonomiskt bistånd återkommande följa upp 
bostadskostnadernas andel av de totala kostnaderna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort en manuell ärendegenomgång av de hushåll som hade ett öppet ärende med 
ekonomiskt bistånd flykting i juni 2017. Av de 209 hushållen med höga boendekostnader i första- och 
andrahandskontrakt har 59 procent statlig ersättning för sina bostadskostnader. Alla nyanlända med 
osäker boendesituation står inte i kö hos Uppsala bostadsförmedling. Förvaltningen arbetar med att 
fler ska ställa sig i bostadskön. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 132 

Uppföljning arbetsmarknadsinsatser 
AMN-2017-0122 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Andelen som avslutas från arbetsmarknadsavdelningens verksamheter mot arbete eller studier är högre 
de tio första månaderna 2017 jämfört med samma period 2016. Antalet som har avslutats är dock fåne 
2017. Kommunen har sedan juni 2017 gjort en stor satsning på extratjänster. Målsättningen är att 200 
extratjänster ska tillsättas under 2017. Fram till mitten av november har beslut tagit om extratjänster 
för 118 personer (42 kvinnor och 76 män), varav i minst 38 fall (32 %) rörde sig om ett så kallat grönt 
jobb. 

Antalet som avslutas från arbetsmarknadsavdelningens verksamheter mot studier eller arbete har ökat 
vid jämförelse med samma månader 2016. Det är cirka 250 personer som i mars hade någon slags 
arbetsmarknadsanställning och av dessa har 17 stycken traineejobb och 17 stycken extratjänst. Män är 
överrepresenterade i välfårdsanställningar och det är fortfarande fler kvinnor än män som börjar 
studera. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 133 

Fördjupad samverkan om nyanländas etablering DUA 
AIVIN-2016-0063 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överenskommelse om fördjupad samverkan avseende långtidsarbetslösa och nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden ingås mellan Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala 
för perioden 2018-01-01 -2020-12-31. 

Sammanfattning 
Mellan Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala, har en lokal överenskommelse utfoiniats 
"Överenskommelse om fördjupad samverkan avseende långtidsarbetslösa och nyanländas etablering 
på arbetsmarknaden". 

Utformningen av den lokala överenskommelsen har föregåtts av en kartläggning och analys över 
målgrupperna samt av det lokala kompetensförsörjningsbehovet. Målsättningen är att långsiktigt korta 
etableringstiden till två år, att långtidsarbetslösa når en egen hållbar försörjning och att arbetsgivare 
ska ha möjlighet att rekrytera personal med efterfrågad kompetens. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 134 

Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till 
livsföring i övrigt 
A1V1N-2017-0347 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämnden godkänner riktlinjerna och att nämndens riktlinjer kompletteras med ett handläggarstöd, 

att förvaltningen årligen informerar nämnden om eventuella ändringar i handläggarstödet, 

att nämnden godkänner revideringarna i de nya riktlinjerna för försörjningsstöd. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd är ett dokument som styr och fastställer på vilket sätt 
och i vilken omfattning kommunen ska tillgodose en individs eller ett hushålls behov av ekonomiskt 
bistånd. Som dokumentet tidigare varit utformat har både den politiskt ansvariga nämndens riktning 
funnits i riktlinjerna tillsammans med områden som utgått från Socialstyrelsens föreskrifter, lagar, 
vägledande domar och så vidare. Nu föreslås dessa bli två separata dokument. 

De delar i de nuvarande riktlinjerna där den politiskt ansvariga nämndens riktning finns, föreslås bli ett 
eget dokument som heter "Nämndens riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till 
livsföring i övrigt". Det kommer tydliggöra för handläggaren vilka delar som är nämndens, där 
Uppsala kommun gör avsteg från Socialstyrelsens föreskrifter till att bevilja bistånd utöver den redan 
fastställda riksnivån inom vissa områden. Revideringar i detta dokument tas som tidigare av nämnd. 

Nämndens riktlinjer kompletteras av ett dokument som kallas handläggarstöd. Det ska vara ett 
dokument som uppdateras av verksamheten löpande. 

Såväl nämndens riktlinjer som handläggarstödet utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och 
socialtjänstlagen som ska säkerställa att de individer som ansöker om stöd enligt denna lag bedöms 
likvärdigt och rättssäkert. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

or) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 135 

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 till och med läsåret 
2021/20122 med utblick mot 2030 
AIVIN-2017-0339 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler till handlingarna, 

att avge yttrande till Kommunstyrelsen enligt förslag. 

Sammanfattning 
I lokalförsörjningsplanen betonar arbetsmarknadsförvaltningen vikten av att förvaltningens varierade 
behov tillgodoses, med möjlighet till relativt snabb omställning som kan uppstå, vid exempelvis 
lagändringar eller politiska satsningar. Utifrån att elevantalet fortsätter att öka finns ett ökat behov av 
lokaler totalt sett. Lokalerna som egenregin har tillgång till idag är otillräckliga för dagens behov. 
Vuxenutbildning ska vara flexibel, till exempel ska den kunna samordnas med arbetsmarknadsinsatser 
eller språkundervisning i kombination med yrkeskurser. Lokaler ska även kunna användas kvällstid 
och på helger. Sammantaget ger det vuxenutbildningen en särställning när pedagogiska lokaler 
planeras. 

Carl Ljunggren, fastighetschef och Lotti Hammar, projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen 
presenterar planeringen och arbetet med att ta fram nya lokalförsörjningsplaner för Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

.016 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 136 

Uppsala stadsmission: Ansökan om verksamhetsbidrag till sociala företag 
2018 
AIVIN-2017-0315 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmission verksamhetsbidrag med 1 804 010 kr kronor år 2018, 

att verksamhetsbidraget för år 2019 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens 
kommunbidrag i Mål och Budget för verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser. 
Bidragsnivån ska inte understiga 2018 års bidrag förutsatt att verksamhetsvolymen 
inte förändras, 

att ansökan om verksamhetsbidrag för 2020 avslås, 

att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser, 

att bevilja Uppsala Stadsmission 318 000 kr för uppstartsprojekt gällande utvärderings- och 
effektmätningssystemet FIT, 

att projektbidraget finansieras ur nämndens utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Uppsala Stadsmission ansöker om verksamhetsbidrag för 2018-2020 med 1 752 000 kr för år 2018. De 
ansöker också om 370 000 kr i projektbudget för utvärderings- och effektmätningssystemet FIT. 

Organisationen driver sju olika verksamheter där personer kan arbetsträna eller ha en 
arbetsmarknadsanställning. Målgruppen är personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden 
och har en nedsatt arbetsförmåga. För 2017 beviljades Uppsala Stadsmission verksamhetsbidrag för 
arbetsmarknadsinsatser med 1760 010 kr och för 2016 med 1 725 500 kr. 

Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag beviljas med 1 804 010 kr för år 2018 vilket motsvarar 
en uppräkning på 2,5 procent av föregående års verksamhetsbidrag. För år 2019 fastställs 
verksamhetsbidraget enligt särskild ordning i förslag till beslut. Ansökan för 2020 avslås. 
Förvaltningen föreslår också att 318 000 kr beviljas för att Uppsala Stadsmission ska genomföra ett 
uppstartsprojekt gällande utvärderings- och effektmätningssystemet FIT. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

A7 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 137 

Partnerskap Nyby Vision 
A1VIN-2017-0337 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om förnyat partnerskap med NybyVision för perioden 2018-01-01 
till och med 2020-12-31, 

att finanisera överenskommelsen om partnerskap med 5 014 087 kr kronor för 2018 samt upplåta 
lokalen på Sturegatan 9, 

att utse Soraja Nadimpour (S) och Torbjörn Aronson (KD) till nämndens kontaktpolitiker med 
NybyVision för att representera nämnden i partnerskapets samverkansgrupp. 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade 2017-03-30, AMN-2016-0185, att man avsåg förnya partnerskapet med 
NybyVision för ytterligare en treårsperiod. För uppdraget finns en gemensam arbetsgrupp mellan 
arbetsmarknadsförvaltningen och NybyVision. Förslag till överenskommelse är framtaget i gemensam 
beredning och process. 

Överenskommelsen baseras på en ramfinansiering av alla insatser beskrivna i denna överenskommelse 
omfattande 5 819 087 kr. Arbetsmarknadsnämnden finansierar överenskommelsen om partnerskap till 
NybyVision med 5 014 087 kr för 2018, vilket motsvarar en uppräkning på 2,5 procent från 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 138 

Internkontrollplan 2018 
ANIN-2017-0348 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2018 samt 

att överlämna intemkontrollplan 2018 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Framarbetningen av intemkontrollplanen för 2018 har föregåtts av en riskanalys där en inventering 
gjorts av riskområden som föreligger inom nämndens anvarsområde, samt med vilken sannolikhet 
identifierade risker kan inträffa och vilka negativa konsekvenser riskerna i så fall medför. 
Riskanalysen ligger till grund för intemkontrollplanen och nämndens verksamhetsplan. 

Revideringen av planen för 2018 har genomförts i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med 
utsedda tjänstepersoner från respektive avdelning. Nämnden har sedan tidigare en intemkontrollplan 
som granskats av KPMG i deras genomlysning av kommunens arbete med intern kontroll och 
rapporten som KPMG lämnade i juni visar att nämndens plan fångar in de väsentliga riskerna och har 
kontrollmoment för dessa. 

Planen tar i likhet med tidigare planer även hänsyn till den kommungemensamma intemkontrollplan 
avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet som kommunstyrelsen har 
beslutat om. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 

§ 139 

Anmällningsärenden 
AMN-2017-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Beslut av rektor extern vuxenutbildning 28 november 2017 om omedelbar avstängning av elev vid 
vuxenutbildning. 
Beslut av rektor extern vuxenutbildning 4 december 2017 om förlängning av omedelbar avstängning 
av elev vid vuxenutbildning. 
Yttrande 1 december 2017 över förslag från Myndigheten för yrkeshögskolan över föreskrifter om 
vilka kurser som omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att 
uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan. 
Beslut 28 november 2017 att Ansöka om statsbidrag avseende utvecklingskostnader för systemverktyg 
(2017:02) Delegationen för unga & nyanlända till arbete, DUA. 
Yttrande 23 november 2017 till Skolinspektionen utifrån beslut efter tillsyn 9 juni 2017. 
Beslut 27 september 2017 om särskilt verksamhetsbidrag och projektbidrag. 
Beslut av ordförande 20 november 2017 att bevilja ekonomiskt bistånd med 1 450 kronor till bussresa 
till Rumänien. 
Beslut av ordförande att bevilja ekonomiskt bistånd med 8 500 kronor avseende depositionshyra. 

§ 140 

Rapporter 
AMN-2017-0005 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bordlägga rapport från samrådsmöte med Tjejers Rätt I Samhället, TRIS 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Ye) 
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Reservation 

Ärende 3.2 Verksamhetsplan och budget 2018 

Vi reserverar oss till förmån för egna förslag om Mål och budget 2018. 

Därutöver anser vi att budgeten borde vara inriktad på mer offensiva åtgärder, t.ex. 
efterfrågade konvetensutvecklingsinsatser, för att stärka såväl den enskildes möjligheter att 
få och behålla ett jobb som att företagen får arbetskraft med rätt kompetens. Personer med 
försörjningsstöd bör i betydligt större utsträckning än i dag få praktik, träning och 
inkluderande insatser som leder till sysselsättning och jobb. Samarbetet med 
Arbetsförmedlingen måste i högre grad leda till fler i jobb och färre i arbetslöshet. Detta 
främjar utveckling och tillväxt i Uppsala. 

Ismail Kamil, L 
Carolina Bringborn Anadol, M 
Kenny Jonsson, C 
Torbjörn Aronsson, KID 
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