
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1, den 25 januari 2016 

trte 	4971K,_(--- 

1(12) 

551 ()peke» 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 den 21 januari 2016 klockan 13:00 — 15:55 

Ledamöter: 

Övriga 
deltagare: 

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Benny Lindholm (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christiemin (S) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) t.o.m § 9 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD)  

Ylva Gäverth (M) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Beatriz Hedvåg (S) fr.o.m § 10 

Beatriz Hedvåg (S) t.o.m § 9 
Andreas Wejderman (M) 
Anja Karinsdotter (V) ej §§ 10- 
12 
Anita Ericsson (L) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Tuomo Niemelä, stabschef, Marcus Bystedt, controller, Tobias Åström Sinisalo, strateg, Ulf 
Lundström, strateg, Tina Hultman, strateg, Andreas Christoffersson, enhetschef, Eva Egnell, 
enhetschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, 
Lotta Königsson, avdelningschef 

Utses att 
justera: Bekir Jusufbasic (M) Paragrafer: 	1 - 14 

Ulrik Wärns erg (S), ordför. de 	Bekir Jusufbasic (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2016-01-21 
Datum för Sista dag för överklagande: 2016-02-16 
anslags uppsättande: 2016-01-26 Datum för anslags nedtagande: 2016-02-17 
Förvaringsplats 
för protokollet: Arbetsm 	nadsnäm Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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tlupp,alue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 1 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Bekir Jusufbasic (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
25 januari 2016, klockan 13.00 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksalatorg 1. 

§2 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg 
-Utse ledamot till ersättare i nämndens förstärkta arbetsutskott 
-Inbjudan till Presentation av skolboken "Antiziganismen i Sverige" 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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P19.113, 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§3 

Presentation av uppdraget Forum för långsiktig samverkan 

Samverkanskoordinatorema presenterar verksamheten för nämnden. 

Verksamheten är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i 
Uppsala län, Uppsala kommun och Knivsta kommun. 

Samverkanskoordinatorema ska underlätta samverkan mellan de fyra myndigheterna för individer i 
yrkesför ålder som är i behov av samordnad rehabilitering så att de kan närma sig arbete, studier 
eller få rätt ersättning. Det gäller individer som riskerar att inte få sina behov tillgodosedda inom 
ramen för huvudmännens ordinarie verksamheter eller annan upparbetad samverkan. 

Samverkanskoordinatorema är anställda av Uppsala kommun men finansierade av 
Samordningsförbundet i Uppsala. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala   
	

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§4 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2016 
AMN-2016-0002 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att enligt förslag utse befattningar med beslutsattest för år 2016, samt 

att delegera till direktören för arbetsmarknadsförvaltningen att utse sakgranskare för år 2016. 

Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje 
nämnd utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. 
Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för tillämpning av detta reglemente. Nämnderna bör 
knyta sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer eftersom att då undviks att 
nya beslut måste göras vid personalskiften. 

Nämnden får enligt attestreglementet delegera beslutanderätten att utse behörighetsattestanter, 
mottagningsattestanter och granskningsattestanter till förvaltningschef eller resultatenhetschef. 
Beslutsattestanter och ersättare för dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upenloi 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§5 

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2016 
AMN-2015-0391 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll, orsaker till och kostnader för ekonomiskt bistånd samt volymer inom 
kommunens arbetsmarknadsverksamhet. 

Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat 2015 jämfört med 2014. 

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd (ej flykting) är färre 2015 än 2014. Fler hushåll behöver 
dock försörjningsstöd fler månader 2015 så genomsnitt antal hushåll per månad med 
försörjningsstöd (ej flykting) uppgår till detsamma som 2014. Genomsnittskostnaden per månad 
och hushåll för utbetalt försörjningsstöd (ej flykting) 2015 är ungefär lika som för 2014. 

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd flykting är klart fler 2015 än 2014 beroende på 
flyktingströmmarna i världen. Genomsnittskostnaden per månad och hushåll för utbetalt 
försörjningsstöd flykting är klart högre 2015 än för 2014. 

Andel som avslutade från kommunens arbetsmarknadsverksamhet på grund av arbete eller studier 
var högre 2014 jämfört med 2015. Det är speciellt andelen som avslutar på grund av studier som har 
minskat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



6(12) 

2 upelealue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§6 

Ansökan om verksamhetsbidrag - Uppsala Rödakorskrets 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Rödakorskrets 600 000 kronor i verksamhetsbidrag år 2016, 

att verksamhetsbidraget för år 2017 inte understiger 2016 års bidragsnivå förutsatt 
att verksamhetsvolymen inte förändras, 

att nämnden avser att tillsammans med socialnämnden och kulturnämnden under år 2016 
ingå partnerskap med Uppsala Rödakorskrets, 
samt att beviljat verksamhetsbidrag för år 2016 då övergår till bidragsersättning inom 
en överenskommelse om partnerskap, 

att bidraget finansieras med 200 tkr ur nämndens medel för utvecklingslösningar, 100 tkr 
ur särskilt verksamhetsbidrag för integrationsinsatser och med 300 tkr ur nämndens 
budget för flyktingmottagning. 

Sammanfattning 
Den ideella organisationen Uppsala Rödakorskrets, RK har inkommit med ansökan om 
verksamhetsbidrag för år 2016 med 600 tkr. 

I nämndens verksamhetsplan för år 2016 anges att partnerskap ska ingås med Uppsala 
Rödakorskrets, RK i samverkan med andra berörda nämnder. Partnerskapet avses omfatta 
de nämnder som omfattas av ansökan om verksamhetsbidrag. 

Uppsala Rödakorskrets, RK beskriver följande målgrupper för den verksamhet ansökan 
avser: Ensamkommande barn/ungdomar, Nyanlända med permanent/tillfålliga uppehållstillstånd, 
barn med föräldrar som lider av psykisk ohälsa från krig och flykt, asylsökande, papperslösa och 
EU-migranter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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'2 upe,alue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§7 

Ansökan om verksamhetsbidrag - Tjejers Rätt i Samhället, TRIS 
AMN-2015-0385 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Tjejers Rätt i Samhället, TRIS 400 000 kronor i verksamhetsbidrag år 2016, 

att verksamhetsbidraget för år 2017 inte understiger 2016 års bidragsnivå förutsatt 
att verksamhetsvolymen inte förändras, 

att nämnden avser att tillsammans med kulturnämnden, socialnämnden och utbildnings-
nämnden under år 2016 ingå partnerskap med Tjejers Rätt i Samhället, TRIS, 
samt att beviljat verksamhetsbidrag för år 2016 då övergår till bidragsersättning inom en 
överenskommelse om partnerskap. 

att bidraget finansieras ur nämndens medel för utvecklingslösningar. 

Sammanfattning 
Den ideella organisationen Tjejers Rätt i Samhället, TRIS har inkommit med en ansökan om 
verksamhetsbidrag för år 2016 med 400 tkr. 

I nämndens verksamhetsplan för år 2016 anges att nämnden ska ge stöd till insatser med syfte 
att kvinnor hindrade att leva ett självständigt liv ges möjligheter att delta i studier och att få eller 
behålla ett arbete. Ett partnerskap ska ingås med TRIS i samverkan med andra berörda nämnder. 
Partnerskapet avses omfatta de nämnder som omfattas av TRIS ansökan om verksamhetsbidrag. 

TRIS huvudsakliga målgrupp är flickor och kvinnor som lever med ett begränsat livsutrymme och 
som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS arbetar även för att hos 
myndigheter öka kunskapen om hedersrelaterat förtryck och våld, hur det kan upptäckas och 
motverkas och på vilket sätt det begränsar personers integration och deltagande i samhällslivet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2upekelue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§8 

Inriktning feriearbete och sommarjobb 2016 
AMN-2016-0007 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att höja lönen för sommarjobbande gymnasieungdomar till 66 kronor/timme för 17 åringar 
samt 71 kronor/timme för 18 åringar, 

att en riktad satsning på sommarjobb för elever vid språkintroduktionen görs, i samverkan med 
andra organisationer, 

att satsning på extrajobb under andra perioder utöver sommaren görs. 

Sammanfattning 
Sedan 2015 hanteras kommunens satsning på feriearbete och sommarjobb av arbetsmarknads-
förvaltningen, enheten Arbete och kompetens inom Jobbcenter. För 2016 föreslås en breddad 
satsning på sommarjobb för gymnasiet, en höjning av lönen för sommarjobbande gymnasie-
ungdomar, samt riktade satsningar för särskilda målgrupper, i samverkan med andra organisationer. 
I övrigt föreslås att satsningar på årskurs 9 kvarstår som tidigare år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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fAupenlo, 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§9 

Internkontrollplan 2016 
6355 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2016 samt 

att överlämna internkontrollplan 2016 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under hösten 2015 genomfört en riskanalys och har inventerat vilka riskområden 
som föreligger, samt med vilken sannolikhet identifierade risker kan inträffa och vilka negativa 
konsekvenser de i så fall medför. Riskanalysen ligger till grund för internkontrollplanen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(.7k/ 

\ 



10(12) 

2 upealue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 6-0 1 -2 1 

§ 10 

Information om flyktingläget i kommunen 

Förvaltningen informerar om arbetet med mottagning av asylsökande och flyktingar och tillgången 
på boenden. 

§ 11 

Val av ledamot till nämndens arbetsutskott 
AMN-2016-0008 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Kenny Jonsson (C) till ersättare i arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
En vakans har uppstått i nämndens arbetsutskott och nämnden föreslås besluta att Kenny Jonsson 
(C) som nytillträdd ledamot i nämnden utses som ersättare i arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
'I 
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Up eke» ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 12 

Utse ledamot till ersättare i nämndens förstärkta arbetsutskott 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Aronson (KD) till ersättare i arbetsmarknadsnämndens förstärkta arbetsutskott. 

Ärendet 
Torbjörn Aronson (KD) har varit adjungerad i nämndens förstärkta arbetsutskott. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (L) yrkar med stöd av övriga nämnden att Torbjörn Aronson (KD) ska utses till 
ersättare i arbetsmarknadsnämndens förstärkta arbetsutskott. 

§ 13 

Anmälningsärenden 
AMN-2016-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Benny Lindholm (L) anmäler till protokollet en avvikande uppfattning att begäran om ersättning för 
förlorad arbetsinkomst enligt 4 § ERS 15 inte ska anmälas i nämnd utan ska godkännas av nämnd. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut 2015-11-30 beslut om ekonomiskt bistånd, 
Ordförandebeslut 2016-01-12 beslut om ekonomiskt bistånd, 
Ordförandebeslut 2015-12-17 beslut om ekonomiskt bistånd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala  ilue ARBETSMARKNAD SNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§ 14 

Inbjudningar 
AMN-2016-0004 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wämsberg (S), Benny Lindholm (L) och Kenny Jonsson (C) att delta i 
Mälardalsrådets lunchseminarium med yrkesutbildningen i fokus den 19 februari 2016, 

att utse Soraja Nadimpour (S), Per-Erik Rosén (MP) och Anja Karinsdotter (V) att delta i Sveriges 
Kommuner och Landstings konferens Nyanländas etablering — en investering för framtiden den 
16 mars 2016, 

att utse Ulrik Wärnsberg (S), Tobias Smedberg (V), Sanna Selberg (MP), Bekir Jusufbasic (M), 
Kermy Jonsson (C), Torbjörn Aronson (KD) och Ylva Gäverth (M) att delta i Sveriges 
Kommuner och Landstings konferens Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2016 den 
17-18 mars 2016. 

Sammanfattning 
I ärendet finns inbjudningar från Mälardalsrådets lunchseminarium med yrkesutbildningen i fokus 
den 19 februari 2016, klockan 12.00-13.15, Regeringsgatan 66 i Stockholm, 
Sveriges Kommuner och Landstings konferens Nyanländas etablering — en investering för 
framtiden den 16 mars 2016, Uppsala Konsert och Kongress, 
Sveriges Kommuner och Landstings konferens Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2016 den 
17-18 mars 2016, Uppsala Konsert och Kongress samt 
Inbjudan från Socialförvaltningen Uppsala kommun till presentation av skolboken "Antiziganismen 
i Sverige" den 2 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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