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1(16) 

Pleluf, 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 16.35 

Ledamöter: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Benny Lindholm (L), 2:e vice ordförande 
from § 35 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christiemin (S) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Sanna Selberg (MP) t.o.m. § 45 
Emma Persson (MP) 
Torbjörn Aronson (KD) 
Kenny Jonsson (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Beatriz Hedvåg (S) 
Ylva Gäverth (M) 
Anita Ericsson (L) t.o.m. § 34, 
fr o m § 46 

Anita Ericsson (L) §§ 35-45 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Ida 
Bylund Lindman, avdelningschef, strateger: Ulf Lundström, Eva Hellstrand, Peder Jacobsson, 
Karin Reuterdahl, Anna Serrander, kvalitetsledare, Anders Fridborg, enhetschef 

Utses att 
justera: Carolina Bringbom Anadol (M) Paragrafer: 	32 - 48 

Justeringens 
plats och tid: psala Konsert och Kongress, Vaksala Torg 1 den 21 mars 2016 

Underskrifter: 

     

     

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 

Lotta von Wowern, sekreterare  

Car-elina ringbom Anadol (M), justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Arbetsmarknadsnämnden 
2016-03-16 

2016-03-22 
Sista dag för överklagande: 	2016-04-12 
Datum för anslags nedtagande: 2016-04-13 

Lotta von Wowem, sekreterare 

Justerandes sign 

tt  

Utdragsbestyrkande 

(40(1  



2(16) 

eleKOMMUN 	 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 32 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringbom Anadol (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 21 mars 2016 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala Torg 1, 
klockan 13.00. 

§ 33 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändringar: 
-Information om antagningsregler vuxenutbildningen — utgår 
-Delegation till arbetsutskottet - tillägg. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



3(16) 

upelelue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 34 

Ny förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan 
Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län 
AMN-2015-0185 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna en ytterligare förlängning av "Avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 
0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län" med ny giltighetstid från 
2016-01-01 till 2016-12-31. 

att i samverkan med länets övriga kommuner och Landstinget i Uppsala län verka för ett 
länsgemensamt avtal. 

Sammanfattning 
Giltighetstiden för avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala 
kommun och Landstinget i Uppsala har gått ut. Avtalet förlängdes för 2015 för att parterna under 
året skulle revidera de gemensamma riktlinjerna och utarbeta ett nytt länsgemensamt avtal. Det 
behövs mer tid för detta arbete och för att möjliggöra det behöver avtalet förlängas under 2016 då 
detta arbete kommer att slutföras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

tyki, 
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peke» 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 35 

Information om enheten för flyktingsamordning 

Samordningsenheten inrättades den 1 januari 2016 och har till uppgift att samordna kommunens 
olika ansvars- och verksamhetsområden kring flyktingmottagandet. 

Den nya bosättningslagen för anvisning av nyanlända innebär att Uppsala kommun ska ta emot 616 
personer under 2016. 

Justerandes sign 

0/5)A 
Utdragsbestyrkande 
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upe,alue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 36 

Verksamhetsberättelse 2015 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att i enlighet med förslag godkänna nämndens Verksamhetsberättelse för 2015, 

att överlämna Verksamhetsberättelse 2015 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Benny Lindholm (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Ylva Gäverth (M), Kenny Jonsson (C) och 
Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig i särskilt yttrande. Bilaga 1. 

Sammanfattning 
Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i 
svenska för invandrare och det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadsnämnden är 
kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsfrämjande och kompetenshöjande 
arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, kommunens 
mottagande av nyanlända, stöd till integrationsinsatser, stöd till föreningar bildade på etnisk grund 
samt utvecklingsmedel för ökad inkludering. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning 
samt budget- och skuldrådgivning. 

Verksamhetsberättelsen är kort sammanställning av nämndens verksamhetsår 2015. I verksamhets-
berättelsen beskrivs viktiga händelser, måluppfyllelse, utveckling och framtidiga utmaningar inom 
nämndens ansvarsområde. Verksamhetsberättelsen utgör arbetsmarknadsnämndens nämndavsnitt i 
kommunfullmäktiges årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Up eke» 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 37 

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2016 
AMN-2015-0391 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd samt volymer för personer som är 
inskrivna i kommunens arbetsmarknadsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/99 
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upe,aloi 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 38 

Ekonomi 2016 
AMN-2016-0080 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per februari 2016. 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med februari 
2016 med 8 245 tkr, vilket överstiger budget med 4 243 tkr. 

Utfallet för ekonomiskt bistånd är 867 tkr bättre än budget. Budgeten för försörjnings-
stödskostnaderna är fördelad i jämna tolftedelar och tar därmed inte hänsyn till variationer i 
volymer av sökande och faktiskt utfall. Utfallet i början av året är lägre än budgeterat. 

Utfallet för Vuxenutbildningen är 2 097 tkr bättre än budget. Det lägre utfallet beror på att 
kostnaden för köpta utbildningsplatser är lägre för periodens två första månader än budget. 

Utfallet för arbetsmarknad är 1 601 tkr bättre än budget. Lönekostnaderna är lägre än budgeterat 
och samtliga fakturor som tillhör posten övriga kostnader har inte inkommit vid periodens 
stängning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2016. 

Justerandes sign  
0714  

Utdragsbestyrkande 
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upeatalue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 39 

Syftet med Idauret Offentligt Partnerskap, IOP 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen som underlag för nämndens framtida insatser med 
Id&uret Offentligt Partnerskap, 

att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till riktlinjer för Id&uret Offentligt 
Partnerskap. 

Sammanfattning 
Med Modeller för samspelet med civila samhället, tydliggör nämnden hur den kan bygga relationer 
till det civila samhället. Dokumentet fungerar som en utgångspunkt för nämndens bidragsgivning 
och upphandling, men också för partnerskapslösningar med ideella organisationer. 

I detta ärende tydliggör förvaltningen utifrån uppdrag i nämndens verksamhetsplan syftet 
med och det juridiska utrymmet för Id&uret Offentligt Partnerskap, IOP mot bakgrund 
av att nämnden avser att under år 2016 ingå IOP med fler ideella organisationer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upe,alue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 40 

Utse kontaktpolitiker till referensgrupp för partnerskap med TRIS 
AMN-2016-0064 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att inrätta en referensgrupp för partnerskap med Tjejers Rätt I Samhället, TRIS, 

att utse Björn Christiernin (S) och Anita Ericsson (L) att representera nämnden 
i referensgruppen. 

Sammanfattning 
Den 21 januari 2016 beslutade nämnden att tillsammans med kulturnämnden, socialnämnden och 
utbildningsnämnden under år 2016 ingå partnerskap med Tjejers Rätt i Samhället, TRIS. 

Den politiska referensgruppen ska fungera konsultativt, följa arbetet och lämna synpunkter på 
partnerskapets innehåll samt förslaget till överenskommelse. Referensgruppen svarar även för 
dialog med TRIS. I referensgruppen kommer även att ingå representanter från övriga berörda 
nämnder. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (L) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att Anita Ericsson (L) ska representera 
nämnden i referensgruppen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



10(16) 

upekeloi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 41 

Information om aktuellt läge i flyktingmottagandet 

Förvaltningen informerar om den aktuella situationen i kommunens flyktingmottagande. Tillgången 
på bostäder är ett stort problem. 

Justerandes sign 
ar/b 

Utdragsbestyrkande 
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Up elak ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 42 

Internt avtal utbildningsnämnden 2016 - gymnasial, grundläggande 
4942 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till internt avtal för 2016 för utbildning inom grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna. 

Sammanfattning 
Uppdragstagaren ska bedriva utbildning inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna (särvux). 

Ersättning avtalas för ett år i taget. Ersättning utgår, utifrån producerad verksamhetspoäng, med en 
preliminär ersättning om 36 409 tkr för budgetåret 2016. Avstämning av genomförda 
verksamhetspoäng görs löpande under året och ersättningen regleras utifrån avstämningen. 
Ersättningen ska täcka uppdragstagarens samtliga kostnader. 

Avtalet motsvarar givna uppdrag och håller sig inom ekonomiska ramar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2016. 

Justerandes sign 
c "4 Utdragsbestyrkande 
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upekelue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 43 

Internt avtal utbildningsnämnden 2016 - SFI studieväg 1 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till internt avtal för 2016 för utbildning i svenska för invandrare, studieväg 1, 
samt samhällsorientering, 

att förvaltningen återkommer till nämnden med information om hur utbildningsförvaltningen avser 
arbeta med de som har absolut lägst språkkunskaper, illitterata, för att de ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen och förberedas för den svenska arbetsmarknaden senast vid 
nämnden i juni. 

Sammanfattning 
Uppdragstagaren ska bedriva utbildning i svenska för invandrare, studieväg 1, samt samhälls-
orientering. I samarbete med öppna förskolan ska uppdragstagaren bedriva introduktion i svenska 
språket och samhället. 

Avtalet motsvarar givna uppdrag och håller sig inom ekonomiska ramar. I jämförelse med andra 
kommuner ligger ersättningsnivån för studieväg 1 högre för Uppsalas del. 

Yrkanden 
Carolina Bringbom Anadol (M) yrkar med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: 
att förvaltningen återkommer till nämnden med information om hur utbildningsförvaltningen avser 
arbeta med de som har absolut lägst språkkunskaper, så kallade illitterata, för att de ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen och förberedas för den svenska arbetsmarknaden senast vid nämnden i 
juni. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalai  ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 44 

Avrapportering DUA, Delegationen för unga till arbete 

Under hösten 2015 ansökte Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala om bidrag från 
Delegationen för unga till arbete, DUA för att tillsammans ingå och utveckla en lokal 
överenskommelse. 

Syftet med den lokala överenskommelsen är att med gemensamma insatser för att, utifrån lokala 
behov, långsiktligt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 

§ 45 

Information om organisationsöversyn 

Förvaltningen informerar om kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2016 om att genomföra en 
fortsatt översyn av kommunens organisation. Översynen ska ge förslag på justeringar i nämndernas 
ansvar och organisation. Ärendet kommer att remitteras till berörda nämnder under april och beslut 
om förändring av nämndernas ansvar och organisering fattas i kommunstyrelsen i maj och i 
kommunfullmäktige i juni. Den nya nämndorganisationen ska kunna träda i kraft 1 januari 2017. 

Justerandes sign 

(81  
Utdragsbestyrkande 
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fAupekalue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 46 

Tillsättning av vakans i beredningsgruppen för sfi/arbetsmarknadsinsatser 
AMN-2015-0234 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Kermy Jonsson (C) att representera nämnden i beredningsgruppen för sfi/arbetsmarknad. 

Sammanfattning 
En vakans har uppstått i beredningsgruppen för sfi/arbetsmarknad. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (L) yrkar med stöd av övriga nämnden, att Kenny Jonsson (C) ska utses till 
ordinarie ledamot i beredningsgruppen för sfi/arbetsmarknad. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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peke» ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 47 

Delegation till arbetsutskottet 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera till nämndens arbetsutskott den 4 april att avge yttrande till socialnämnden om 
remissen Våld i nära relationer. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har av socialnämnden inbjudits att svara på remissen Våld i nära relation. 
Remissen kan inte behandlas vid nämndens sammanträde den 14 april då remisstiden går ut den 
31 mars. Nämnden har beviljats anstånd med svaret till den 4 april då arbetsutskottet sammanträder. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L 4  - 
k, 
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Uppsala 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-16 

§ 48 

Anmälningsärenden 
AMN-2016-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 

Beslut av förvaltningsdirektören 2016-03-10 att utse arkivsamordnare. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Y6)4 
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SÄRKSKILT YTTRANDE 

Ärende 3.1 Verksamhetsberättelse 2015 

Vi ser positivt på att fler deltagare har fått kommunala arbetsmarknadsinsatser per månad 2015 än året 
innan. Denna positiva utveckling är dock inte resultatet av majoritetens arbete. Det högre antalet delta-
gare i kommunala arbetsmarknadsinsatser är enligt statistiken huvudsakligen ett resultat av den stora 
ökningen av välfärdsjobb och andra insatser som Alliansen beslutade om under 2014. 

Det är med oro som vi därför kan konstatera att andelen av de som är aktiva i arbetsmarknadsinsatser 
som avslutas till arbete eller studier har minskat. Även om detta till stor del kan förklaras av att de per-
soner som kommer till kommunens arbetsmarknadsverksamhet i större utsträckning än tidigare har en 
mer komplex problematik och står längre från arbetsmarknaden är det uppenbart att majoriteten inte 
har gjort tillräckligt för att leva upp till Alliansens goda resultat tidigare år. 

Exempelvis har majoriteten under 2015 avslutat de innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsin-
satserna. Detta trots att nämndens egen utvärdering av dessa insatser visade att en stor andel av delta-
garna gick vidare till egen försörjning och att både utförare, deltagare och kommunens egna arbets-
marknadssekreterare ansåg att den nya modellen har fungerat bra. 

Vi varnade för att nedläggningen av arbetsmarknadsinsatserna skulle påverka utfallet för 2015 nega-
tivt. Detta kan nu alltså konstateras, genom de allt dystrare siffrorna ovan. Den negativa utvecklingen 
kan även konstateras av ett annat ärende under dagens nämndsammanträde där det klart framgår att 
antalet hushåll med långvarigt biståndsmottagande ökar och att över hälften av alla hushåll som får 
ekonomiskt bistånd har haft det minst 10 av de senaste 12 månaderna. 

Det nedslående resultatet i nämndens verksamhet är delvis även en effekt av majoritetens ompriorite-
ring av medel från vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser till försörjningsstöd. Alliansen delar 
uppfattningen att nämnden måste ha en ekonomi i balans. Nämndens överskott är dock en konsekvens 
av att majoriteten gjorde allt för stora besparingar på vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, 
något som vi varnat för i flera omgångar. 

De allt dystrare siffrorna är dessutom sannolikt ett resultat av bristande verksamhetsstyrning. I sam-
band med att verksamhetsplan och budget antogs för 2015 yrkade vi i Alliansen på att fler indikatorer 
skulle tas fram. Majoriteten röstade emot, med konsekvensen att verksamheten inte har styrts i tillräck-
lig omfattning. 

Det är Uppsalas arbetslösa som är förlorarna med majoritetens politik. Verksamhetsberättelsen talar 
sitt tydliga språk. Nedläggningen av välfungerande verksamhet, nedskärningen av vuxenutbildning och 
andra arbetsmarknadsinsatser och bristen på effektiv kontroll har drabbat Uppsala i form av fler perso-
ner i långvarig behov av ekonomiskt bistånd och lägre andel som går vidare till egen försörjning. 

Benny Lindholm 	Carolina Bringborn Anadol Torbjörn Aronson 	Kenny Jonsson 
2:e vice ordförande (L) 

	
ledamot (M) 	 ledamot (KD 

	
ledamot (C) 
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