
adsförvaltningen Stationsgatan 12 h arb 

upF29.11.9 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

Plats och tid: Stationsgatan 12 klockan 13.00 — 15.45 

Beslutande: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Jakob Stone (S) 
Carolina Bringbom (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Soraj a Nadimpour (S) 
Tobias Hägglund (M) 

Ersättare: Beatriz Hedvåg (S) 
Per Davidsson (M) 
Anita Ericsson (L) 
Anj a Karinsdotter (V) 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, 
avdelningschef, Ulrik Grönqvist, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Peter 
S:t Cyr, ekonomichef, Rebecka Källner, IiR-chef, Andreas Christoffersson, enhetschef', 
Monika Söderkvist, utvecklingschef, Tove Stammers, kommunikationsstrateg, Tobias 
Åström Sinisalo, strateg, Linda Helmer, strateg, Eva Hellström, strateg, Kjell-Åke Gårdh, 
strateg, Carl Öhman, utredare, Peder Jacobsson, strateg, Jenny Bjälkensäter, enhetschef, 
Karin Bärve, strateg, Satu Molander, rektor 

Utses att Ismail Kamil (L) Paragrafer: 98 - 110 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

1 

Stationsgatan 12 den 4 oktober 

Underskrifter: 

 

Ismail Kamil (L), justerare 

 

Lotta von Wowern, 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 
2018-09-27 Sista dag att överklaga: 2018-10-26 
2018-10-05 Anslaget tas ner: 2018-10-29 

Lotta von Wowem, sekreterare 



uplitek, ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

2(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 98 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ismail Kamil (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 4 oktober 
klockan 14.00 på Stationsgatan 12. 

§ 99 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 100 

Delårsbokslut per augusti 2018 
AMN-2018-0345 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning per augusti 2018, helårsprognos för 2018 och 
verksamhetsuppföljning per augusti, samt 

att överlämna ekonomisk uppföljning per augusti 2018, helårsprognos för 2018 och 
verksamhetsuppföljning per augusti till kommunstyrelsen. 

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

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per augusti 2018 på 27,0 mnkr, vilket 
är 13,6 mnkr bättre än budget. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 28 tkr, 
Konsumentfrågor -68 tkr, Föreningsbidrag -65 tkr, Vuxenutbildning 12 828 tkr, Ekonomiskt bistånd 
-3 855 tkr, Flyktingmottagning 7 966 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 10 420 tkr. 

Helårsprognosen inom vuxenutbildningen visar ett överskott mot budgeten för 2018 på 
9 000 tkr. Överskottet beror främst på en omfördelning av schablonintäkterna inom förvaltningen. Den 
stora negativa avvikelsen gällande prognosen för ekonomiskt bistånd på 11 000 tkr mot budgeten 2018 
beror på ökat antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd. 

Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2018-2020 bedöms att nämnden kommer att bidra helt 
till måluppfyllelsen i tre av inriktningsmålen och bidra i hög grad i resterande sex inriktningsmål. Av 
de 47 uppdragen från Mål och budget så är 7 färdiga och majoriteten (30 stycken) bedöms bli klara 
under 2018. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
il 



Uppsala 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

4(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 101 

Uppföljning ekonomiskt bistånd 
A1VIN-2018-0033 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisning av antal hushåll, orsaker till och kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd är högre de åtta första månaderna 2018 än 2017. En 
huvudanledning till detta är att det i genomsnitt är fler hushåll per månad som får ekonomiskt bistånd. 
Andra anledningar är höjd riksnorm och större familjer. 

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd (ej flykting) är något högre 2018 än 2017 medan antalet 
unika hushåll med försörjningsstöd flykting har minskat för första gången på flera år. 

Antalet öppnade insatser med ekonomiskt bistånd har minskat samtidigt som avslutade insatser har 
ökat i motsatsen till 2017. Antalet hushåll med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd 
har stabiliserats under 2018 samtidigt som antalet utbetalningsmånader per hushåll har ökat något. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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5(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 8 -09 -27 

§ 102 

Yttrande Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
A1V1N-2018-0127 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018 om handlingsplan GottsundaNalsätra. 
Handlingsplanen har skickats på remiss för att nämnder ska kunna lämna synpunkter och föreslå 
kompletteringar till handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

upPniki ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 103 

Handlingsplan sociala företag 
AMN-2018-0329 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna handlingsplanen för sociala företag i de delar som berör arbetsmarknadsnämnden, 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna handlingsplanen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2016 att anta Riktlinje för stöd till sociala företag 
(KSN-2016-1923). För att stärka riktlinjens genomförande fick arbetsmarkandsnämnden i uppdrag att 
utifrån riktlinjens strategiska områden samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan mellan 
berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. 

De strategiska områdena i riktlinjen är: 
Långsiktigt verksamhetsstöd till sociala företag Stöd till nysatsningar och verksamhetsutveckling Nya 
finansieringslösningar Stöd till resursorganisation Samlat resursstöd i kommunen Upphandling 
Utvärdering. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 



upP19.1.9 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 104 

Projektredovisning — Effektivare mottagande 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

h 



UPF234113 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 105 

Åtgärder för säkerställande av tillgång till vuxenutbildning 
AIVIN-2018-0335 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utifrån den uppkomna situationen uppdra till förvaltningen att säkerställa de fortsatta studierna för 
berörda elever, 

att som beredskap, för att säkerställa tillgång till vuxenutbildning, ge förvaltningen i uppdrag att 
inleda arbete med förfrågningsunderlag och kravspecifikation, innehållande utbildningsutbud som 
behöver förläggas till extern leverantör, 

att sammankalla nämndens förstärkta arbetsutskott för beslut om förfrågningsunderlag och 
kravspecifikation om behov av en ny upphandling blir aktuell. 

Särskilt yttrande 
Ismail Kamil (L), Carolina Bringbom (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och Tobias 
Hägglund (M) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 2. 

Sammanfattning 
Lernia AB har till arbetsmarknadsförvaltningen inkommit med ett önskemål om att nämnden inte 
utlöser den option som finns till ramavtalet. Lernia har enligt deras egna uppgifter under en längre tid 
har haft en negativ utveckling av intäkter och resultat inom utbildningsverksamheten i Sverige. 

Företaget lanserade ett besparingsprogram under våren 2018 och en konsekvens av programmet är att 
Lernia vill dra sig ur utbildningsverksamheten i Uppsala eftersom den bedrivs med förlust och den 
kvalitet företaget eftersträvar därmed inte kan säkerställas enligt företagets bedömning. 

Ramavtalets grundkontraktsperiod löper till och med 31 juli 2019. Uppsala kommun måste skriftligen 
säga upp kontraktet till upphörande senast sex (6) månader före grundkontraktsperiodens slutdatum. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar att i tredje att-satsen ska "om behov av en ny upphandling blir aktuell" 
strykas och ersättas med "inför en ny upphandling". 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar avslag på Kenny Jonssons (C) yrkande och bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget yrkande mot Kenny Jonssons (C) yrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

7: • 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 106 

Resultat från elevenkäter 2018 för Lärvux, SF!, grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning 
AMN-2018-0335 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(i -,, 



upP,f3.1.9 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 107 

Delegationsbeslut enligt förteckning 
AIVIN-2018-0206 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

-Beslut 2018-06-13 avseende ansökningar om verksamhetsbidrag till invandrarföreningar och 
integrationsinsatser. 

-Beslut 2018-09-07 att till Myndigheten för yrkeshögskolan översända svar på remiss om föreskrifter 
om utbildning med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet. 

-Beslut 2018-09-07 att teckna tilläggsavtal till ramavtal med Lernia, med Hermods och med 
Kompetensutvecklingsinstitutet gällande hantering av nationella prov. 

§ 108 

Anmälningsärenden enligt förteckning 
AMEN-2018-0029 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls protokoll och inkomna handlingar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

7 . 



ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 109 

Inbjudningar 
AMN-2018-0030 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att Tobias Smedberg (V), Ismail Kamil (L), Per-Eric Rosen (M2), Soraja Nadimpour (S), Ulrik 
Wärnsberg (S) och Per Davidsson (M) har rätt att delta i Coompanion Uppsalas upptaktsmöte den 
10 oktober 2018, 

att Tobias Smedberg (V), Ismail Kamil (L), Anita Ericsson (L), Kenny Jonsson (C), Per Davidsson 
(M), Ulrik Wärnsberg (S), Tobias Hägglund (M), Per-Eric Rosen (MP), Carolina Bringbom (M), 
Bekir Jusufbasic (M) och Jakob Stone (S) har rätt att delta i konferens om Välfungerande och 
inkluderande arbetsmarknad 22 oktober 2018 i Stockholm, 

att Soraja Nadimpour (S) har rätt att delta i konferens om Välfungerande och inkluderande 
arbetsmarknad 26 oktober 2018 i Stockholm, 

att Anita Ericsson (L), Ismail Kamil (L) Per-Eric Rosen (MP), Ulrik Wärnsberg (S) och Beatriz 
Hedvåg (S) kommer att delta o Konsument Uppsalas firande den 17 oktober 2018 dock utgår 
inget arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Sammanfattning 
Till arbetsmarknadsnämnden har följande inbjudningar inkommit: 
Coompanion Uppsala län och Uppsala kommun bjuder in till upptaktsmöte för start av en Mikrofond 
den 10 oktober klockan 13.00 - 16.00. 

Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommun och Landsting, SKL bjuder in till idékonferens En 
välfungerande och inlduderande arbetsmarknad den 22 eller den 26 oktober klockan 10.00-16.00 i 
Stockholm. 

Uppsala universitet, UCLS (Uppsala Center for Labor Studies) och Delmi (Delegationen för 
migrationsstudier) bjuder in till en konferens om Integration på arbetsmarknaden och invandringens 
ekonomiska konsekvenser den 8 oktober klockan 09.00 - 16.30 i Stockholm. 

§ 110 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
AMN-2018-0032 

Carolina Bringbom (M) önskar att förvaltningen vid ett nämndsammanträde presenterar stickprov av 
de delegationsbeslut som förvaltningen fattat avseende verksamhetsbidrag till invandrarföreningar. 

Justerandes sign 

71  

Utdragsbestyrkande 

7 A' . 
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W4. 1 
Särskilt yttrande 

Delårsbokslutet visar samma bild som tidigare; nämnden klarar sin budget på totalen men 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka och överskrider budgeten med drygt 11 
miljoner kronor. Kostnaderna har ökat varje år under mandatperioden. Samtidigt visas överskott för 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder, de instrument nämnden har för att minska 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Detta förhållande har vi från oppositionen återkommande 
kritiserat. 

Ismail Kamil (L) 

Carolina Bringbom (M) 

Balcir Jusufbasic (M) 

Kenny Jonssons (C) 

Tobias Hägglund (M) 
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Särskilt yttrande Arbetsmarknadsnämnden, 27/9-18, ärende 5.1: 
"Åtgärder för säkerställande av tillgång till vuxenutbildning (AMN-2018-0335)" 

Mot bakgrund av observerade brister hos extern utförare av yrkesutbildningar anser vi att kommunen 
behöver utveckla sin syn på strategiska upphandlingar och uppföljning av dessa. Därför föreslår vi åtgärder 
för att ge kommunen de politiska prioriteringar som kännetecknar det ansvarstagande och den 
leverantörsstyrning som krävs inom Arbetsmarknadsförvaltningens område. 

I Sverige förs en vilseledande debatt som på nationell nivå av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
avseende vinster i välfärden. Därför är det särskilt viktigt att åtgärder anpassas för att inte fortsätta svartmåla 
en hel näringslivssektor utan istället vidta proportionerliga åtgärder som tar sikte på de marknadsaktörer som 
missköter sig. En av dessa aktörer är i nuläget det offentliga. 

Brister i kvalitet och utrymme för övervinster motverkas normalt sett naturlig på en marknad med 
fungerande konkurrens, där köparna eller användarna har ett fritt val och därmed kan välja de bästa 
alternativen. Tyvärr skapar det offentliga utrymme för oseriösa företag, vilket kan beskrivas enligt följande 
förenklade modell: 
1) Privata utförare upphandlas med höga krav på kvalitet och effektivitet. 
2) Det offentliga tar inte tillräckligt ansvar vad gäller uppföljning, sanktioner och krav på fullgörande i 
tillräckligt stor grad. Prioriteringar läggs på starttillfället men inte på den löpande avtalsrelationen. 
3) Eventuella oseriösa utförare som trängt sig före i konkurrensen, genom att lova kvalitet och sedan inte 
leverera den, stannar kvar utan ekonomisk konsekvens. 
4) Seriösa utförare som gått miste om uppdrag tvingas successivt bort från den offentliga marknaden 
5) Inför nästa upphandling är signalen från det offentliga att kvalitetsbrister inte bestraffas, vilket skapar 
utrymme och incitament för nya oseriösa aktörer att dra näring från de offentliga finanserna och konkurrera 
ut de seriösa aktörerna från den offentliga marknaden. På sikt blir balansen mellan oseriösa och seriösa 
aktörer på den offentliga marknaden abnonnal. 

Detta går tvärtemot våra målsättningar och skapar ett försämrat företagsklimat. Det vi vill inte se Uppsala 
kommun bidra till och föreslår därför: 
- Att varje upphandling av känslig verksamhet, såsom välfärdstjänster, föregås av en strategisk riskanalys, 
samt garanterar att ansvarsfyllda kvalificeringskrav för kompetens och ekonomisk stabilitet ställs upp. 
- Att sagda upphandlingar åtföljs av en uppföljningsstrategi som tar fasta på ställda kvalitetskrav och kopplar 
dessa till en ändamålsenlig och kraftfull sanktionstrappa. 
- Att kommunen på ett kraftfullt sätt markerar mot oseriösa eller bristande utförare och utkräver fullgörelse 
av kontrakt i enlighet med företagens egna riskansvar. 
- Att kommunen tar sitt ansvar för att rensa oseriösa aktörer från kommunens egna marknad samt vidtar 
åtgärder (såsom intern referenstagning) för att hålla dessa borta från framtida upphandlingar. 

Rätt använt är upphandling och uppföljning det bästa redskapen för att använda skattemedel ansvarsfullt och 
samtidigt ge medborgarna frihet att välja de alternativ som har högst kvalitet. 

Ismail Kamil (L) Carolina Bringbom (M) Bakir Jusufbasic (M) 

Kenny Jonssons (C) Tobias Hägglund (M) 

Gt( 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

