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Ersättare: Tobias Hägglund (M) t.o.m. 
§ 26 
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Per Davidsson (M) fr.o.m. 
§21 
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§ 22 
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ekonomichef, Peder Jacobsson, strateg, Moa Hast, strateg, Linda Helmer, strateg, Tobias 
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Thorpe, projektansvarig, Ulf Lundström, senior advisor, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§ 18 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringbom (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 26 februari 2018 klockan 12.45 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksalatorg 1. 

§19 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerand s sign 



UpRealut ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

3(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§ 20 

Bokslut 2017 
-2018-0059 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna årsbokslut för år 2017, samt 

att överlämna årsbokslut för 2017 till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Ismail Kamil (L), Carolina Bringborn (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och Anita 
Ericsson (L) anmäler särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2017 på 1,8 mnkr, att jämföra mot en 
nollbudget och en nollprognos. Resultatet föregående år var 21,3 mnkr. 

Av de 9 inriktningsmålen i Mål och budget 2017-2019 bedöms att nämnden helt uppfyller till att bidra 
till måluppfyllelsen i 6 av inriktningsmålen och bidrar i hög grad i 3 av inriktningsmålen. Av de 32 
uppdragen bedöms 23 som färdiga, 8 som påbörjade och 1 som väntar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
e 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§21 

Ekonomisk uppföljning 2018 
ANIN-2018-0028 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämnden redovisar ett positivt resultat per januari 2018 med 1,4 miljoner. 

§ 22 

Information om LÖK, Lokal överenskommelse med föreningslivet 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Daniel Nilsson, utvecklingsledare inom social hållbarhet på kommunledningskontoret presenterar 
processen mot en reviderad Lokal överenskommelse som kommunfullmäktige ska besluta om i maj 
2018. Den nuvarande Lokala överenskommelsen är från 2013. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§ 23 

Riktlinjer för verksamhetsbidrag för insatser i mottagandet av asylsökande 
och nyanlända 

\1-2018-0058 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta riktlinjer för särskilt verksamhetsbidrag för insatser i mottagandet av asylsökande 
och nyanlända. 

Sammanfattning 
Medel riktat till integrationsinsatser i mottagandet av asylsökande och nyanlända har flyttats från 
kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden för handläggning och därmed behöver nya riktlinjer 
antas. 

Riktlinjerna har hafinoniserats med arbetsmarknadsnämndens övriga föreningsstöd och tidigare 
riktlinjer för aktuellt bidrag samt för att passa befintlig delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Uprlfmlue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§ 24 

Feriearbete 2018 
AlVIN-2017-0373 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att höja lönen för samtliga grupper med 5 kronor, 

att särskild riktad satsning för ungdomar i utsatta områden genomförs, 

att feriejobb bidrar till att motverka traditionella könsbundna studie- och yrkesval, 

att satsning på feriejobb under andra perioder utöver sommaren görs möjligt. 

Sammanfattning 
Sedan 2015 hanteras kommunens satsning på feriearbete och sommarjobb av arbetsmarknads-
avdelningen inom arbetsmarknadsförvaltningen. För 2018 föreslås en höjning av lönen för 
feriejobbande ungdomar, att riktade insatser för asylsökande ungdomar och ungdomar i utsatta 
områden genomförs samt att feriejobben bidrar till att bryta könsmönster och bredda den framtida 
rekryteringsbasen inom väldfärden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§ 25 

Återrapportering till arbetsmarknadsnämnden avseende åtgärder för 
kortare bidragtid 
A1VIN-2018-0063 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen om planeringen till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Ismail Kamil (L), Carolina Bringborn (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och Anita 
Ericsson (L) anmäler särskilt yttrande. Bilaga 2. 

Sammanfattning 
Vid arbetsmarknadsnämndens sammaträde 25 januari gavs uppdrag till förvaltningen att återkomma 
till nämnden med en planering för åtgärder i syfte att förkorta tiden som hushåll uppbär ekonomiskt 
bistånd. Förvaltningen redovisar vidtagna åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

of.'' 
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uplinlue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§ 26 

Information om det konsultativa Vuxteamet 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kerstin Korpas, enhetschef på enheten för vägledning informerar om det konsultativa Vuxteamet inom 
vuxenutbildningen. Teamet arbetar konsultativt och förebyggande. Två socialpedagoger och en 
kurator arbetar i teamet. Den primära målgruppen personer med funktionsvariationer, både synliga och 
osynliga. 

§ 27 

Information om samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Satu Molander, rektor och Johanna Thorpe, projektledare inom arbetsmarknadsförvaltningen berättar 
om samhällsorientering för nyanlända i Uppsala kommun samt ett kartläggningsprojekt som startade 
2016 med medel från Länsstyrelsen. Från 2017 fram till 31 juli 2019 finansieras projektet med medel 
från Samordningsförbundet. Syftet med projektet är att skapa en samordnad verksamhet för att höja 
kvaliteten samt att fler personer ska erbjudas samhällsorientering. 

Utdragsbestyrkande 

A 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§ 28 

Verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet för Mötesplats Kontakten 
Gottsunda 
AMN-2018-0073 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län verksamhetsbidrag med 2 340 775 kronor 
år 2018 varav 895 130 kronor avser lokalhyra i Gottsunda kulturhus. 

att verksamhetsbidraget för 2019 fastställs i särskild ordning. Bidragsstödet ska inte 
understiga 2018 års bidragsnivå förutsatt att inriktning och verksamhetsvolym inte 
förändrats. 

att finansiera verksamhetsbidraget ur nämndens budget för samverkans- och utvecklings-
lösningar. 

att ekonomiskt stöd till externt finansierade projekt handläggs i särskild ordning. 

Sammanfattning 
Studiefrämjandet i Uppsala län har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag avseende 
Föreningshuset Kontakten i Gottsunda 2018 och 2019. Verksamhetsbidrag söks med 2 040 775 kronor 
och förstärkt verksamhetsbidrag med 300 000 kronor för att behålla verksamhetens volymer. Under år 
2017 ökade tillströmningen av nyanlända migranter och ensamkommande unga. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2018. 

Justerandes sign 

U-\( 
Utdragsbestyrkande 

0/6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§ 29 

Utse representant till nämndens styrgrupp för socialla företag 
AMN-2016-0008 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ismail Kamil (L) till nämndens styrgrupp för sociala företag efter Kenny Jonsson (C). 

Sammanfattning 
Kenny Jonsson (C) har avsagt sig uppdraget som representant i nämndens styrgrupp för sociala 
företag. Vakans har därmed uppstått och nämnden har att utse ny representant efter Kenny Jonsson 
(C). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

§ 30 

Anmälningsärenden 
AMN-2018-0029 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga företeckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Ordförandebeslut i individärenden: 
- Beslut 2017-12-22 att bevilja ekonomiskt bistånd till en månads depositionshyra 

Beslut 2018-02-05 att bevilja ekonomiskt bistånd till resekostander, depositionshyra samt hyra för 
mars. 

- Beslut 2017-11-14 — 2017-12-18 om flyktingbidrag, verksamhetsbidrag, projektbidrag och 
särskilt projektbidrag 

§31 

Rapporter 
-0031 

Föreligger inga rapporter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

er37 
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Ärende 3.1 Årsbokslut 2017 

Särskilt yttrande 

I årsbokslutet 2017 redovisas att drygt 10 mkr för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning inte 

har använts för sina ändamål. Året innan brydde sig majoriteten inte om att utnyttja hela 40 mkr för 

samma ändamål. Denna fortgående hantering kan vi inte acceptera. Det är tydligt att majoriteten 

hellre betalar ut bidrag till ekonomiskt bistånd än att sätta in konkreta åtgärder som hjälper personer 

med försörjningsstöd samt arbetslösa till jobb eller annan sysselsättning. Vi skulle ha använt de 

budgeterade pengarna för en rad offensiva åtgärder, t.ex. rehabinsatser, praktik, träning och 

kompetensutveckling, som skulle ha medverkat till att många personer i utanförskap inkluderats i 

arbetslivet. 

Kenny Jonsson (C) 

Ismail Kamil (L) 

Carolina Bringborn (M) 

---Toråjärn-Aronsory-(1413Y. 
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Arbetsmarknadsnämnden den den 22 februari 2018 

Återrapportering till arbetsmarknadsnämnden avseende åtgärder för kortare bidragstid 

Särskilt yttrande 

Det är välkommet att vi nu får en redovisning av hur majoriteten avser korta tiden som 
människor uppbär ekonomiskt bistånd. Det är också välkommet att det görs en gedigen 
genomlysning av detta av extern part. Men det kommer för sent. Vi vet redan nu att antalet 
biståndsmottagare i Uppsala kommer att öka de närmaste åren när allt fler lämnar 
etableringen och behöver kompletterande bistånd vid sidan av ersättningen från 
Arbetsförmedlingen. Det har varit känt länge varför det hade behövts en politik som 
arbetade effektivt för att korta biståndstiden redan i början av mandatperioden. Istället har 
majoriteten sparat på budgeten för arbetsmarknadsinsatser samtidigt som de misslyckats 
med att få igång yrkesutbildningarna i tid och skurit ned på fungerande upphandlade 
insatser. För att inte kostnaderna för det ekonomiska biståndet ska skena iväg ännu mer 
måste de åtgärder som majoriteten presenterar komma igång omedelbart och 
utvärderingen från PwC får på intet sätt dra ut på tiden. 

Ismail Kamil (L) 

Carolina Bringborn (M) 

Kenny Jonsson (C) 

Bekir Jusufbasic (M) 

Anita Ericsson (L) 
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