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upe,alo. 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, 13:00 — 17:00 

Ledamöter: 

Övriga 
deltagare: 

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
from § 126 
Benny Lindholm (FP), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christiemin (S) 
Carolina Bringbom Anadol (M) t.o.m. 
§ 126 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Ehsan Nasari (C) t.o.m. § 126 
Torbjörn Aronson (Kl)) 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, avdelningschef, Ida Bylund Lindman, 
avdelningschef, Lotta Königsson, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Marcus 
Bystedt, controller, strateger: Jan Sund, Karin Reuterdahl, Tobias Åström Sinisalo, Peder 
Jacobsson, Peter Holmberg, Andreas Christoffersson, enhetschef 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Beatriz Hedvåg (S) 
Anja Karinsdotter (V) t.o.m. § 125 
Anita Ericsson (FP) fr.o m § 127 

Ylva Gäverth (M) t.o.m. § 123 
Anja Karinsdotter (V) fr.o.m § 126 
Anita Ericsson (FP) t.o.m. § 126 
Andreas Wejderman (M) t.o.m. 
§ 126 

Utses att 
justera: Bekir Jusufbasic (M) Paragrafer: 	118- 132 

Justeringens 
plats och tid: Arbetsmarkiadsförvltningen, Stationsgatan 12 den 29 oktober 2015 

i 	 `r". 
lrik Wärnsberg (S), ordförande 	Bekir Jusufbasic (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Underskrifter: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Arbetsmarknadsnämnden 
2015-10-15 

Sista dag för överklagande: 	2015-11-11 
2015-10-21 
	

Datum för anslags nedtagande: 2015-11-12 

ArbetsmayktigTds rvaltn en, Stationsgatan 12, Uppsala 

Lotta von Wowem, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upeatie 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 118 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Bekir Jusufbasic (M) att justera dagens protokoll den 20 oktober 2015 på 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

§ 119 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Ekonomi 2015 
- Inbjudan från Regionförbundet vård och omsorgscollege 
- Skrivelse från FP, M, C, KD med fråga och förslag rörande svenska för invandrare, SFI. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



3(14) 

une», 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 120 

Presentation av Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU Lisa Sköld 

Lisa Skiöld, verksamhetschef för Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU, berättar om 
Barnombudsmannens verksamhet i Uppsala. 

§ 121 

Information om Uppsala kommuns beredskap i flyktingmottagandet 

Lena Winterbom, direktör arbetsmarknadsförvaltningen informerar nämnden om de förberedelser 
kommunen gör inför mottagning av asylsökande som Migrationsverket har bett Uppsala kommun 
om hjälp med att ta emot i ett inledningsskede. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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u P eacie 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 122 

Delårsbokslut per augusti 2015 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2015, samt 

att överlämna delårsbokslut och prognos per augusti 2015, samt redovisning av vidtagna åtgärder, 
till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) 
och Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig i ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti 2015 på 
320 tkr, vilket är 401 tkr över budget. Resultatet för motsvarande period och verksamhet 2014 var 
1 902 tkr. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -354 tkr, 
Föreningsbidrag 161 tkr, Ekonomiskt bistånd -7 889 tkr, Arbetsmarknadsinsatser och stöd 398 tkr, 
Vuxenutbildning 3 528 tkr, Introduktion nyanlända 4 002 tkr och Konsumentfrågor 427 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala  . 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 123 

Ekonomi 2015 
AMN-2015-0177 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per september 2015. 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med september 
2015 på 834 tkr, vilket är 4 083 tkr bättre än budgeterat resultat. Motsvarande verksamheter och 
period föregående år visade ett positivt resultat på 3 545 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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u P eame, 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 124 

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 
AMN-2015-0114 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll, orsaker till och kostnader för ekonomiskt bistånd samt rapport som 
presenterar volymer, bakgrundsvariabler och resultat för personer som deltagit i kompetenshöjande 
insatser på olika sociala företag och föreningar som nämnden beviljat bidrag till. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uPenloi 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 125 

Arbetsfrämjande insatser för studenter med försörjningsstöd: 
Redovisning av insats 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Studiefrämjandet i Uppsala län har kontrakterats för att under två somrar utföra arbetsfrämjande 
insatser för studenter med försörjningsstöd. Insatserna har innehållit j obbsökaraktiviteter och 
information, samt andra förberedande och kompetensutvecklande moment. 

Under 2014 deltog 53 personer i insatsen varav 15 erhöll feriaarbete. 2015 deltog 33 personer i 
insatsen varav 6 erhöll feriearbete, 1 praktikplats och 2 valde att avsluta och söker inte 
försörjningsstöd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Rffillue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 126 

Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslöshet 
AMN-2015-0264 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att efter komplettering godkänna föreslagen överenskommelse avseende samverkan för att minska 
ungdomsarbetslösheten mellan Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala för 
perioden 2015-11-01 — 2018-10-30. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) 
och Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun lämnade den 8 juli 2015 in en avsiktsförklaring till Delegationen för unga till 
arbete, DUA, om att ingå en överenskommelse enligt fastställda kriterier, och beviljades den 
3 september medel för att utarbeta en lokal överenskommelse. Mellan Arbetsförmedlingen i 
Uppsala och Uppsala kommun, har nu en lokal överenskommelse utformats. 

Utformningen av den lokala överenskommelsen har föregåtts av en kartläggning av målgruppen 
samt en översyn av befintlig verksamhet. Överenskommelsen avser gemensamma insatser för att, 
utifrån lokala behov, långsiktligt och varaktigt minska ungas arbetslöshet, och föreslås gälla från 
och med 11 november 2015 till och med 30 oktober 2018, samt revideras årligen. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av övriga nämnden, att "efter komplettering godkänna" ska 
läggas till först i att-satsen samt att ordet "ingås" stryks. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(mem 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 127 

Rapport för feriearbete och sommarjobb 
AMN-2015-0329 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Rapport gällande feriearbete, sommarjobb och feriepraktik för sommaren 2015 presenteras. 
Rapporten redogör för feriearbete och feriepraktik för Uppsala kommuns ungdomar. Alla ungdomar 
i årskurs nio och elever från gymnasieskolans introduktionsprogram med inriktning språk-
introduktion hade möjlighet att ansöka om feriearbete. För årskurs nio erbjöds alla som ansökt i tid 
och var behöriga en plats. Under 2015 erbjöds totalt 1 400 ungdomar feriearbete och av dessa har 
totalt 1 194 genomfört sitt feriearbete. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upeleloi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 128 

Sammanträdestider 2016 
A.MN-2015-0328 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att arbetsmarknadsnämnden 2016 sammanträder torsdagar klockan 13.00: 
21 januari, 25 februari, 16 mars (onsdag), 14 april, 26 maj, 16 juni, 15 september, 13 oktober, 
10 november och 8 december, 

att arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2016 sammanträder tisdagar: 
12 januari, 16 februari, 8 mars, 5 april, 17 maj, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 1 november 
och 29 november, 

att delegera till arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott att fastställa tidpunkt för arbetsutskottets 
sammanträden 2016, 

att arbetsmarknadsnämndens individutskott 2016 sammanträder torsdagar klockan 09.15: 
21 januari, 25 februari, 16 mars, 14 april, 26 maj, 16 juni, 15 september, 13 oktober, 
10 november och 8 december. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Bekir Jusufbasic (M), Anita Ericsson (FP) och Torbjörn Aronson (KD) 
reserverar sig till förmån för eget yttrande. 

Sammanfattning 
Förslag på sammanträdestider under 2016 för nämnden, nämndens arbetsutskott och individutskott. 
Förslaget innebär att nämnden sammanträder klockan 13.00 på torsdagar, att arbetsutskottet 
sammanträdet på tisdagar och individutskottet sammanträder klockan 09.15 på torsdagar samma 
dag som nämnden har sammanträde. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP) yrkar att nämndens sammanträden ska börja klockan 15.00 eller senare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Benny Lindholms (FP) yrkande mot liggande förslag och finner 
bifall till liggande förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar för liggande förslag röstar ja, den som röstar för Benny Lindholms (FP) yrkande 
röstar nej. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Björn Christiemin (S), Sanna Selberg (MP), 
Beatriz Hedvåg (S) och Ulrik Wärnsberg (S) röstar ja. Benny Lindholm (FP), Anita Ericsson (FP), 
Bekir Jusufbasic (M) och Torbjörn Aronson (KD) röstar nej. 

Med sex röster för ja och fyra röster för nej beslutar nämnden enligt liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2015. 

Justerandes sign 
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551   Uppsalau  ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 129 

Anmälningsärenden 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Avseende ärende 9 Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ordförande och vice ordförande, 
anmäler Benny Lindholm (FP) en avvikande uppfattning att det inte är förenligt med ERS 15, 
vilket stöds av Bekir Jusufbasic (M), Anita Ericsson (FP) och Torbjörn Aronson (KD). 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls delegationsbeslut: 
Beslut 2015-02-27 - 2015-04-14 om Projektbidrag 2015 till föreningar, 
Beslut 2015-02-03 - 2015-03-20 om Särskilt verksamhetsbidrag 2015 till föreningar, 
Beslut 2015-04-15 - 2015-10-07 om Verksamhetsbidrag 2015 till föreningar, 
Beslut 2015-04-23 - 2015-09-28 om Stimulansbidrag 2015 till föreningar. 

samt skrivelser och protokollutdrag enligt förteckning 2015-10-15. 

§ 130 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP, V 

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp S, MP, V 8 timmar den 9 oktober 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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fAupekeloi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 131 

Inbjudningar 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wämsberg (S) och Torbjörn Aronson (KD) att delta i Regionförbundets 
länskonferens om Framtida utmaningar och prioriteringar för kompetensförsörjning inom 
vård och omsorg, den 20 november 2015 klockan 09.00-12.00, Kungsängsgatan 12, Uppsala. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från Regionförbundet och Vård- och omsorgscollege Uppland till 
länskonferens om Framtida utmaningar och prioriteringar för kompetensförsörjning inom 
vård och omsorg den 20 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

k 
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2 Uppsala   , ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

§ 132 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
AMN-2015-0051 

Benny Lindholm (FP) inlämnar skrivelse från (FP), (M), (C) och (KD) med fråga och förslag 
rörande svenska för invandrare (SFI). 

Frågor: 
Finns det någon prognos för antalet elever inom svenska för invandrare under 2016? 
Finns det någon prognos för kostnaderna för svenska för invandrare under 2016? 

Förslag att nämnden ska uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra en utvärdering av 
nämnden utbildning i svenska för invandrare, inklusive den som anordnas enligt 
tjänstekoncessionsupphandlingen, med fokus på bland annat resultatuppfyllelse, hur nöjda 
deltagarna är med de olika utförarna samt hur kostnadseffektiva de olika utbildningarna är. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



MANEN 
Arbetsmarknadsnämnden 15 oktober 2015 

Ärende 3.1 Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015 

SÄRSKILT YTTRANDE 

  

 

g•4 

Effekterna av majoritetens politik börjar nu bli tydlig. Även om det är glädjande att den dramatiska 
ökningen av kostnaderna för försörjningsstöd nu tycks stanna av är vi oroade över vilken effekt 
överskottet på vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser har. 

Redan i samband med att arbetsmarknadsnänmden beslutade om verksamhetsplan och budget för 
2015 yrkade vi i oppositionen att nämnden skulle fortsätta att ha en hög ambition inom 
arbetsmarknadsinsatser och erbjuda fler välfärdsanställningar för att korta vägen för arbetslösa till 
egen försörjning. 

Även om det tycks som att antalet elever inom vuxenutbildningen inte har minskat så är överskottet 
bekymmersamt. I aprilbokslutet prognostiserade förvaltningen att kostnaderna för vuxenutbildning 
skulle ligga ca 7,5 nmkr under årsbudget, en avvikelse som enligt augustibokslutet har beräknats 
öka till 9,8 nmkr. Detta samtidigt som nämnden har infört ett stopp för nya välfärdsjobb sedan maj 
2015. 

Som ansvarsfull opposition är vi glada över att nämnden inte längre går mot ett beräknat underskott. 
Vi är samtidigt bekymrade över att nämnden riskerar att ha ett överskott på upp emot 7 nmkr vid 
årets slut. Ett sådant stort överskott skulle innebära att nämnden i onödan har dragit ned på 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Särskilt som t.ex. välfårdsjobben, enligt 
delårsbokslutet, i hög grad resulterar i egen försörjning för en målgrupp som står långt från 
arbetsmarknaden och därmed minskar kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. 

Det finns fortfarande ett stort behov av insatser som syftar till jobb och varaktig egen försörjning. 
En stor andel av de som har ekonomiskt bistånd anger arbetslöshet som orsak. Samtidigt är det 
endast bara 41 procent av de som får insats från Navet som går vidare till jobb eller studier. Detta är 
en försämring jämfört med föregående år. Det betyder att nämnden behöver göra mer - inte mindre - 
för att stötta människor till egen försörjning. Endast genom att korta vägen till egen försörjning kan 
vi också minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd långsiktigt. 

Nämndens primära uppdrag är att underlätta för fler människor att få känna den frihet som egen 
försörjning innebär. Därför måste nämnden fokusera på att minska bidragsberoendet och satsa på 
sådana åtgärder som innebär kortare vägar tillbaka till arbetsmarknaden. Den ombudgetering från 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser som majoriteten genomfört visar sig därför nu vara ett 
misstag, inte minst för de arbetslösa som är i behov av insatser. 

'et 

Benny Lindholm 	Carolina Bringborn Anadol 
	

Ehsan Nasari 
2:e vice ordförande (FP) 

	
ledamot (M) 
	

ledamot (C) 

Torbjörn Aronson 
ledamot (KD) 

()‘t 	V4V- 
Bekir Jusufbasic 
ledamot (M) 

§ 
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Arbetsmarknadsnämnden 15 oktober 2015 

A -ftzoks--1,ö- 

MANEN 
tji  i n,  

Ärende 4.2 Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslöshet 

SÄRSKILT YTTRANDE 

I Uppsala ska vägen ut ur arbetslöshet vara kort genom ett välfimgerande och effektivt 
utbildningssystem samt stödinsatser som främjar snabba vägar till jobb. Därför ser vi positivt på en 
ökad samverkan med Arbetsförmedlingen för att motarbeta ungdomsarbetslösheten. 

Den överenskommelse som nämnden nu slutit kan vara ett sätt att åstadkomma sådan samverkan. 
Eftersom överenskommelsen innebär att kommunen lovar att arbeta på ett visst sätt och tillsätta ett 
antal resurser för detta arbete menar vi dock att det är viktigt att överenskommelsen bereds på ett 
korrekt sätt. 
Inför nämndsammanträdet fanns varken en budget för de planerade insatserna, en beskrivning av 
vad nekat statsstöd skulle innebära eller en redogörelse för hur den fortsatta processen skulle se ut. 
Under nämndsammanträdet framkom dessutom att Dua, den statliga delegation som ansvarar för 
överenskommelser med Arbetsförmedlingen, inte hade godkänt förslaget till överenskommelse. 

En brist i överenskommelsen och det arbetssätt som kommunen kommer att utveckla är dessutom 
frånvaron av tät samverkan med näringslivet. För att långsiktigt motarbeta ungdomsarbetslösheten 
krävs att samtliga delar av samhället involveras. I detta arbete anser vi det absolut nödvändigt att 
utveckla samarbetet med näringslivet. 
Utvecklingen av kommunens verksamheter förutsätter en hållbar ekonomi och ställer krav på en 
effektiv organisation och en tidig planering för kommande år. Även om vi delar ambitionen att öka 
samverkan menar vi att vi som politiskt styrd organisation är det dock avgörande att ärenden bereds 
och motiveras noga. 

Benny Lindholm 
2:e vice ordförande (FP) 

Carolina Bringborn Anadol 
ledamot (M) 

Ehsan Nasari 
ledamot (C) 

Torbjörn Aronson 
ledamot (KD) 

Beldr Jusufbasic 
ledamot (M) 
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