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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

Plats och tid: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 17.20 

Beslutande: 	Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Anna Manell (L), 2:e vice ordförande 
tom § 148 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 
Soraja Nadimpour (S) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Oliver Björklund (MP) fr o m § 149 

Ersättare: Anja Karinsdotter (V) 
Oliver Björldund (MP) 
tom § 148 

Övriga 	Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, 
deltagare: 	avdelningschef, Lotta Königsson, avdelningschef, Monica Söderström, utvecklingschef, 

Marcus Bystedt, controller, Tobias Åström Sinisalo, strateg, Karin Bärve, strateg, Peder 
Jacobsson, strateg, Monika Lagerkvist, strateg, Eva Hellstrand, strateg, Veronica Öhrt, 
strateg, Andreas Christoffersson, enhetschef, Eva Egnell, enhetschef 

Utses att 
	

Bekir Jusufbasic (M) 
	

Paragrafer: 	131 - 153 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Arbetsm rkn 49usgatan 12 den 15 november 2016 

Ulrik Wärnsberg (S),, 	rande Bekir Jusufbasic (M), justerare 

 

Lotta von Wowern, sekreterare 

 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: 	 Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 	 2016-11-10 	 Sista dag att överklaga: 	2016-12-07 
Anslag sätts upp: 	2016-11-16 	 Anslaget tas ner: 	2016-12-08 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.up 	oc .r e etsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 131 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Bekir Jusufbasic (M) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
15 november 2016, klockan 15.30 på arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 132 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan med tillägg: 
-Verksamhetsplan 2017 - information, 
-Inbjudan till projektmässa, 
-Aktualiserad fråga om processen för försörjningsstöd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 133 

Presentation av Uppsala kommuns näringslivsprogram 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Yvonne Näsström, näringslivsdirektör presenterar förslag till näringslivsprogram för Uppsala 
kommun med fokus på de delar som berör arbetsmarknadsnämnden. Programet ska beslutas av 
kommunfullmäktige i januari 2017. 

§ 134 

Ekonomi 2016 
AMN-2016-0080 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Muntlig redovisning av ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per 
oktober 2016. 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med oktober 2016 
på 32 243 tkr. 

Vuxenutbildningen redovisar + 17 007 tkr, ekonomiskt bistånd -8 888 tkr, flyktingmottagning 
-1 007 tkr och arbetsmarknadsinsatser + 24 676 tkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 135 

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 
ANIN-2015-0391 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll med och kostnader för ekonomiskt bistånd, personer i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet samt elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och 
utbildning i svenska för invandrare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen tjänsteskrivelse den 3 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 136 

RESAM - Samverkansavtal rörande vuxenutbildning 
AIVIN-2016-0240 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att ingå ett nytt samverkansavtal inom ReSam enligt förslag. 

Sammanfattning 
Ett nytt samverkansavtal är framtaget inom ReSam, Upplandskommuner i samverkan. Avtalet 
innebär utökad samverkan mellan åtta kommuner. Samverkan syftar till att erbjuda regionens vuxna 
medborgare ett relevant utbildningsutbud inom hela vuxenutbildningen men framförallt gällande 
yrkesutbildning. Avtalet syftar även till att optimera resursanvändningen, öka kostnadseffektiviteten 
samt möta regeringens krav på ökad regional samverkan inom vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 137 

Information om detalj organisation för avdelning vuxenutbildning 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar detalj organisationen för Vuxenutbildningen som börjar gälla från och med 
årsskiftet då utförande vuxenutbildning flyttas över till arbetsmarknadsnämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 138 

Överklagande av Competens Utbildning Sverige Ab ./. Uppsala kommun 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
AlVIN-2015-0064 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överklaga Uppsala tingsrätts dom, meddelad den 28 oktober 2016 i mål T 1639-15, 

att uppdra till var och en av kommunjuristerna Björn Rundblom Andersson och Helena Bavrell 
Östblom, eller den som de var för sig sätter i sitt ställe, att som ombud föra Uppsala kommuns, 
genom arbetsmarknadsnämnden, talan i saken. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun fattade i december 2014 beslutet att häva avtalet med Competens Utbildning i 
Sverige AB på grund av kvalitetsbrister i bolagets sfi-utbildning i Gottsunda. I mars 2015 lämnade 
Competens Utbildning i Sverige AB en ansökan om stämning till Uppsala tingsrätt med begäran om 
skadestånd på grund av påstått avtalsbrott. 

Enligt dom meddelad den 28 oktober 2016 ska Uppsala kommun betala skadestånd till Competens 
Utbildning i Sverige AB på grund av avtalsbrott. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 139 

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om fler 
studentmedarbetare i skolan 
AlVIN-2016-0239 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Anna Manell (L), Kenny Jonsson (C) och Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig till förmån för Anna 
Manells (L) yrkande. 

Sammanfattning 
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015, att; 

- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att anställa studentmedarbetare inom 
förskola, grundskola, gymnasieskola, sfi och vuxenutbildning. 
- Uppsala kommun anställer studentmedarbetare inom relevant förvaltning för att kunna arbeta med 
kartläggning, perfolinansanalyser, dokumentation och övriga arbetsuppgifter för asylsökande. 

Sedan 2014 har kommunen en enhetlig hantering för studentmedarbetarskap, för att underlätta för alla 
kontor och förvaltningar att kunna nyttja möjligheten med studentmedarbetarskap. 

Konceptet presenteras för studenter vid Uppsala universitet och SLU i Uppsala. Idag har kommunen 
en sökandebank med mer än 200 studenter som är intresserade av uppdrag som studentmedarbetare. 
Ambitionen finns att med genom ytterligare infolinationsinsatser anställa fler. 

Yrkanden 
Anna Manell (L) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot Anna Manells (L) yrkande och finner bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1-10 

§ 140 

Uppföljning Roligaste sommarjobbet 
AlVIN-2016-0247 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utlösa option för 2017 för Indivator inom ram för avtal, UAN 2013-504, 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

Sammanfattning 
Roligaste Sommarjobbet, RS är ett komplement till det traditionella feriearbetet som ger ungdomar 
mellan 15-20 år möjlighet att starta och driva ett eget företag som sommarjobb. Programmet inleds 
med en intensiv och rolig kickoff-vecka där deltagaren får lära sig grunderna i företagande, hitta 
vänner att driva företaget med och hjälp att utveckla en genomförbar affårsi&. 

199 ungdomar startade i årets RS-program. Av dessa fullföljde 188 ungdomar hela programmet. 

Arbetsmarknadsnämnden gav Indivator i uppgift att, inom ramen för befintligt avtal, erbjuda en grupp 
asylsökande ungdomar en sommaraktivitet, omfattande samhällsorientering, arbetsmarknadskunskap 
och entreprenörskap. Resultatet blev RS Entry, och ett femtiotal ungdomar deltog under tre veckor i 
insatsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 oktober 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 141 

Information om schablonfördelning för 2017 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Alla kommuner som tar emot nyanlända med uppehållstillstånd får schablonersättning. Inför 
2016 beslutade arbetsmarknadsnämnden om schablonersättningen men inför 2017 kommer 
kommunfullmäktige att besluta om fördelningen då fler nämnder än arbetsmarknadsnämnden är 
berörda. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 142 

Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till 
livsföring i övrigt 
A1VIN-2016-0222 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa förslag till reviderade riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till 
livsföring i övrigt i enlighet med föredragningen. 

Reservationer 
Carolina Bringborn Anadol (M) och Bekir Jusufbasic (M) reserverar sig i särskilt yttrande i enlighet 
med bilaga 1. 

Anna Manell (L) reserverar sig i särskilt yttrande i enlighet med bilaga 2. 

Sammanfattning 
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt revideras i samband med 
förändrad lagstiftning, prejudicerande domar, ändrade politiska prioriteringar eller om det finns andra 
behov av förändringar. En översyn av nu gällande riktlinjer har skett och det finns behov av att 
revidera vissa delar. 

Yrkanden 
Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) yrkar att följande mening ska skrivas in i 
riktlinjernas inledning: När en person söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, och det inte 
är uppenbart att behovet är mycket kortsiktigt, ska en utredning av arbetsförmåga omedelbart inledas i 
syfte att rätt insatser för egen försörjning ska kunna erbjudas skyndsamt. 

Anna Manell (L) yrkar med stöd av Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny 
Jonsson (C) och Torbjörn Aronson (KD) att mottagare av försörjningsstöd till följd av arbetslöshet 
aktiveras skyndsamt genom lämpliga arbetsmarknadsåtgärder eller utbildningsinsatser. 

Kenny Jonsson (C) yrkar att för personer som får försörjningsstöd, främst på grund av arbetslöshet, 
skall man skyndsamt bedöma arbetsförmågan samt behovet av praktik eller kompetenshöj ande 
verksamhet. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar avslag på Carolina Bringbom Anadol (M) och Bekir Jusufbasics (M) 
yrkande, Anna Manells (L) yrkande samt Kenny Jonssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Carolina Bringbom Anadol (M) och Bekir Jusufbasics (M) yrkande mot eget 
avslagsyrkande och finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer Anna Manells (L) yrkande mot eget avslagsyrkande och finner bifall till eget 
yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1-10 

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

Ordföranden ställer proposition på bifall till riktlinjerna och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala   .» ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 143 

Utse kontaktpolitiker till Uppsala Rödakorskrets 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Carolina Bringborn Anadol (M) att representera nämnden i dialogen med Uppsala 
Rödakorskrets. 

Sammanfattning 
Det har uppstått en vakans i dialogen med Uppsala Rödakorskrets efter Ylva Gäverth (M) som avsagt 
sig uppdraget i nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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'ORO& ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 144 

Överenskommelse om partnerskap med Uppsala Rödakorskrets 
AMN-2016-0241 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om partnerskap med Uppsala Rödakorskrets för perioden 
2017-01-01 till och med 2019-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att kulturnämnden och socialnämnden 
godkänner och fastställer överenskommelsen enligt förslag, 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap med 612 tkr, 

att utse nämndens kontaktpolitiker med Uppsala Rödakorskrets att representera nämnden 
i partnerskapets samverkansgrupp. 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade den 21 januari 2016 att man avsåg att tillsammans med socialnämnden och 
kulturnämnden ingå ett partnerskap med Uppsala Rödakorskrets om de verksamheter och insatser 
organisationen beskrivit i sin ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016. 

I nämndens verksamhetsplan för år 2016 anges att nämnden har för avsikt att ingå partnerskap med 
Uppsala Rödakorskrets i samverkan med övriga nämnder som omfattas av organisationens ansökan 
om verksamhetsbidrag. 

Överenskommelse utgår från av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för partnerskap och från 
överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun om samverkan mellan 
Uppsala kommun och organisationer inom civila samhället, 

Överenskommesens budget omsluter totalt 5 937 tkr varav Uppsala Rödakorskrets finansierar 
2 059 tkr med egen insats, socialnämnden finansierar verksamheten med 612 tkr och kulturnämnden 
med 204 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 145 

Projekt Bättre brukarinflytande 2017 
AMN-2016-0233 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ur budget för arbetsmarknadsverksamhet avsätta 60 tkr för projektanställning år 2017. 

Sammanfattning 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO Uppsala ansöker för 2017 om medel för att fortsätta 
projektet Bättre brukarinflytande. Den statliga PRIO-satsningen, plan för riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa, har legat till grund för projektet 2016 och tanken för 2017 är att vidga 
projektet till att även omfatta konkreta inflytandeprojekt i inom arbetsmarknadsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 146 

Information om flyktingmottagandet 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Fram till och med oktober har Uppsala kommun tagit emot 400 personer av de 616 personer som ska 
tas emot under 2016. Av de drygt 200 personer som kommer att anlända till Uppsala kommun under 
året saknas boende, inldusive tillfälligt boende som till exempel vandrarhem, för 142 personer. 

§ 147 

Kontaktpolitikernas roll i föreningarna samt återrapportering till nämnd 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att ta fram rutin till nämndens sammanträde i december. 

Sammanfattning 
Nämnden har utsett kontaktpolitiker att representera nämnden i olika råd och föreningar. Ordföranden 
föreslår att alla kontaktpolitiker skriver en kort redogörelse som sedan anmäls i nämndens 
cirkulationspärm. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Unialue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 148 

Ändring av sammanträdestider 2017 
AIVIN-2016-0226 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämndens sammanträde den 26 januari 2017 flyttas till den 25 januari 2016, 
ldockan 13.00. 

Sammanfattning 
Förslag att flytta arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 januari 2017 till onsdagen den 
25 januari samt att flytta individutskottets sammanträde den 26 januari 2017 till tisdagen den 
24 januari klockan 09.15. 

Arbetsutskottets sammanträden föreslås flytta från den 21 mars klockan 15.00 till samma tid 
onsdagen den 22 mars, att arbetsutskottets sammanträde den 18 april börjar klockan 13.00 och 
att arbetsutskottets sammanträde den 9 maj flyttas till måndagen den 8 maj klockan 15.00. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPEOlue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1-10 

§ 149 

Verksamhetsplan 2017 - information 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar ett utkast till nämndens verksamhetsplan 2017. Nämnden kommer att 
besluta om Verksamhetsplan 2017 vid sammanträdet i december. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 150 

Anmälningsärenden 
AMN-2016-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
- Ordförandebeslut i individärende 2016-10-10 ekonomiskt bistånd till elskuld mot återbetalning 
- Ordförandebeslut 2016-10-04 om deltagande på Kommunala handikapprådets temadag 7 oktober, 
- Ordförandebeslut 2016-10-25 om tillfälligt utökat verksamhetsbidrag till Social Ekonomi Uppsala, 
- Arbetsmarknadsförvaltningens beslut 2016-08-29 om verksamhetsbidrag till Svenska Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsskadade och torterade, 

samt handlingar och protokoll. 

§ 151 

Särskild aktivitet i partigrupp S, V, 1\/IP 

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp S, V, MP fyra timmar den 11 november 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Upneilut ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-10 

§ 152 

Inbjudningar 
AIVIN-2016-0004 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Sanna Selberg (MP) att delta i föreningen Hjärnkolls konferens om Brukarinflytande den 
18 november 2016 i Baptistkyrkan i Uppsala, 

att utse Ulrik Wämsberg (S), Tobias Smedberg (V), Oliver Björklund (MF'), Kenny Jonsson (C) och 
Torbjörn Aronson (1(D) att delta i Kompetensforums höstmöte anordnat av Regionförbundet den 
9 december klockan 09.00 — 12.00 i Ulls Hus, Almas Alle 8, Uppsala, 

att nämndens ledamöter och ersättare kan delta i arbetsmarknadsförvaltningens projektmässa 
den 14 december 2016 på Uppsala Konsert och Kongress. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudningar från föreningen Hjämkoll till konferens om Brukarinflytande den 
18 november 2016 i Baptistkyrkan i Uppsala, Regionförbundet till Kompetensforums höstmöte den 
9 december klockan 09.00 — 12.00 i Ulls Hus, Almas Alle 8, Uppsala samt arbetsmarknads- 
förvaltningens projektmässa den 14 december på Uppsala Konsert och Kongress. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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une» ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1-10 

§ 153 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
AMEN-2016-0006 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna frågan till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning 
Carolina Bringborn Anadol (M) aktualiserar fråga om att nämnden ska få information om processen 
för försörjningsstöd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



tkAA,b 	 § tLi c 	1- d 

Arbetsmarknadsnämnden den 10 november 2016 

Särskilt yttrande ärende 5.2 

Nämndens arbete ska syfta till att den som idag har ekonomiskt bistånd ska bli 
självförsörjande. Det är viktigt både för den enskilda människan och för att hålla nere 
kostnaderna. Det är också viktigt att den som är i behov av stöd för att komma i egen 
försörjning får rätt insatser - anpassade efter individuella förutsättningar och önskemål, 
men också efter behoven på arbetsmarknaden. 

Förutom vikten av att rätt insatser sätts in är det viktigt att det sker skyndsamt. Ju längre 
tid en person står utanför, desto svårare kan de vara att komma tillbaka. Uppsala har 
redan idag en stor andel inom biståndet som har haft behov av stöd under en lång tid - 
och den gruppen ökar. 

Fel insatser riskerar att leda till misslyckanden, ibland ett i raden, vilket är förödande för 
självkänsla och självförtroende. Därför anser vi att det är viktigt att en kartläggning av 
de individuella förutsättningarna, kunskaperna och önskemålen görs redan då en 
person söker ekonomiskt bistånd och att insatser skyndsamt sätts in i enlighet med 
kartläggningens slutsatser. Kartläggningen bör göras i samarbete med 
arbetsmarknadssekreterare. 

Carolina Bringborn Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 



tft-tJö\fo-U-10 E'a 

e_ 
Särskilt yttrande 
Ärende 5.2 
Riktlinjer för försörjningsstöd 

Liberalerna yrkade 

Att mottagare av försörjningsstöd till följd av arbetslöshet aktiveras skyndsamt genom lämpliga 
arbetsmarknadsåtgärder eller utbildningsinsatser. 

I Liberalernas Uppsala ska alla ha ett jobb att gå till. Egen försörjning är en fråga om frihet och 
självbestämmande. Det gäller både män och kvinnor. Tack vare Liberalernas och Alliansens 
reformer de senaste mandatperioderna har Uppsala län lägst arbetslöshet i hela landet och 
Uppsala kommun har lägst arbetslöshet jämfört med landets tio största kommuner. Det finns dock 
alltjämt grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomar som saknar 
gymnasial utbildning, personer som är utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. 
Genom att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och erbjuda individanpassade insatser kan 
dock arbetslösheten sjunka även inom dessa grupper. Mer behöver göras för att nyanlända och de 
som inte har en gymnasieexamen får utbildning och eget arbete. Att investera i kvinnors och mäns 
utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och 
utbildning. Ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet, fortsätter att vara arbetslösa i 
betydligt större utsträckning än andra under de kommande tio åren. 

Därför måste den som är arbetsför och har behov av ekonomiskt bistånd också få hjälp snabbt, så 
att individen inte fastnar i långvarigt biståndsberoende. Det är av ytterska vikt att insatserna riktar 
sig mot individen och att man ser till att alla, oavsett kön och härkomst, snabbt får chansen att 
bryta detta. 

Anna Manell 
2:a vice ordförande AMN 
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