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Richard Borgman (M)
Anja Karinsdotter (V)
Anita Ericsson (FP)

Lena Winterbom, direktör, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Lotta Königsson,
avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Eva Egnell, t.f. avdelningschef, strateger:
Ulf Lundström, Karin Reuterdahl, Tobias Aström Sinisalo, Jan Sund, Marcus Bystedt,
controller, Morgan Lyhné, marknadsstrateg

Torbjörn Aronson (KD)

Paragrafer:

22-43

Justeringens
plats och tid:

Arbet^arknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 den 3 mars 2015, klockan 08.00

Underskrifter:
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Ulrik Wärnsberg (S), ordförande
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Torbjörn Aronson (KD), justerare
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Lotta von Wowern, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Arbetsmarknadsnämnden

Datum:

2015-02-26

Datum för
anslags uppsättande:

Sista dag för överklagande:

2015-03-04

Datum för anslags nedtagande:

2015-03-25
2015-03-26

Förvaringsplats
för protokollet:

Arbetsmafttiudsförvaljaiingen, Uppsala

Underskrift:

Lotta von Wowern, sekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§22

Val av justerare och justeringstid
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Torbjörn Aronson (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden
den 3 mars 2015, klockan 08.00 på arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12.

§23

Fastställa föredragningslistan
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
- Ärende Ekonomi 2015 utgår
- Utse kontaktpersoner till Barnombudsmannen i Uppsala
- Hur kan vi utvecka yrkesvux - av FP, M , C och KD aktualiserad fråga
- Personuppgifter på internet - av Sanna Selberg (MP) aktualiserad fråga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§24

Bokslut 2014 utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
AMN-2015-0122
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, redovisar ett positivt resultat för 2014 med
17 835 tkr, vilket är 28 560 tkr över budget. Jämfört med föregående års resultat på 7 454 tkr är det
en förbättring med cirka 10 400 tkr, och jämfört med senaste lämnade prognos per oktober en
förbättring med cirka 12 400 tkr.
Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 78 tkr,
Konsumentfrågor 153 tkr, Föreningsbidrag 548 tkr, Gymnasieskolan 16 494 tkr, Gymnasiesärskola
8 617 tkr, Vuxenutbildning 14 768 tkr, Ekonomiskt bistånd - 30 663 tkr, Bostadssamordning
- 8 912 tkr, Flyktingmottagning 14 159 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 2 582 tkr. Fördelade kostnader
för stödverksamheten uppgår till 18 682 tkr.
Totalt sett ligger intäkterna för året 22 230 tkr över budget. Det förklaras främst av högre
statsbidrag inom flyktingmottagning och ökade lönebidrag för välfärdsanställningar, men även
inom vuxenutbildning och gymnasieskolan ligger statsbidragen över budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2015.

Utdragsbestyrkande
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§25

Samarbetsavtal 2015 med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen om Krami
AMN-2015-0113
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna förslag till samarbetsavtal med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen om Krami
för perioden 2015-01-01 -2015-12-31.
Sammanfattning
Krami sker i samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun och
vänder sig till kvinnor och män som är aktuella hos samtliga tre organisationer. Målet för deltagarna
är att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten i dess
nuvarande form har funnits sedan 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2014.

Justerandes sign
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§26

Internavtal 2015 med vård och omsorg om IPS arbetscoacher/Projekt
ISAmverkan
AMN-2015-0112
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att till uppdraget om IPS Arbetscoacher/Projekt ISAmverkan fördela 2 100 tkr för 2015,
att godkänna förslag till avtal för tiden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt
att den ersättning som nämnden beviljats av Samordningsförbundet Uppsala län för projektet
rekvireras direkt från Samordningsförbundet av uppdragstagaren.
Sammanfattning
IPS Arbetscoaeher stödjer personer med psykisk funktionsnedsättning i att få och behålla ett arbete
på öppna arbetsmarknaden. Arbetet sker utifrån IPS-modellen (Idividual Placement and Support;
individanpassat stöd till arbete), en evidensbaserad metod för målgruppen, som enligt forskning
visat sig vara mer framgångsrik än andra metoder när det gäller att hjälpa personer ut i anställning.
Projektet startade 2013 med finansiering från Socialstyrelsen. Under 2014 fortsatte projektet genom
stöd från Samordningsförbundet Uppsala län. För 2015 fördelar arbetsmarknadsnämnden medel för
uppdraget och en del av verksamheten stöds med medel från Samordningsförbundet Uppsala län.
Under 2015 planeras verksamheten att övertas av omsorgsnämnden. Intäkter och kostnader för
uppdraget överförs då till omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2015.
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§27

Internavtal 2015 med vård och omsorg om handledning av deltagare i sociala
kooperativ
AMN-2015-0111
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att till uppdraget om handledning av deltagare på de sociala kooperativen Capella och Snidar
fördela 2 245 tkr,
att godkänna förslag till avtal för tiden 2015-01-01 - 2015-12-31 med dess bilagor.
Sammanfattning
De sociala företagen/kooperativen Capella och Snidar erbjuder arbetsträning och sysselsättning för
personer med psykisk funktionsnedsättning, totalt ca 40 platser. För att hålla en jämn kvalitet på
arbetsträning samt långsiktighet i arbete och utveckling inom kooperativen krävs en stödverksamhet
i form av handledare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2015.
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§28

Internavtal 2015 med vård och omsorg om sysselsättning för personer med
psykisk funktionsnedsättning
AMN-2015-0110
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att till uppdraget om sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning fördela
1 926 tkr till 25 årsplatser för 2015,
att godkänna förslag till avtal för tiden 2015-01-01 - 2015-12-31 med dess bilagor.
Sammanfattning
Personer med psykisk funktionsnedsättning tillhör den grupp som har lägst sysselsättningsgrad i
jämförelse med personer som har andra funktionsnedsättningar. Målgruppen för uppdraget är
personer som har en psykisk funktionsnedsättning eller ohälsa och som är i behov av arbetsrehabiliterande insatser eller sysselsättning för att öka sin förmåga att arbeta, studera eller delta i
annan kompetenshöj ande insats. Målet är att de personer som får insatserna utifrån ett långsiktigt
perspektiv och utifrån sin förmåga och sina villkor ska öka sina möjligheter att arbeta, studera eller
delta i annan kompetenshöj ande insats.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2015.
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§29

Ansökan om verksamhetsbidrag 2015 - Ting & kaka
AMN-2015-0094
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att bevilja Ting och Kaka ett verksamhetsbidrag med 1 200 000 kronor för år 2015,
att verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och
sysselsättningsinsatser.
Sammanfattning
Det sociala företaget Ting och Kaka ansöker med Kulturkaféerna om verksamhetsbidrag med
1 200 000 kronor år 2015 till arbetsrehabilitering genom arbete och utvecklings anställningar och
socialt företagande. Verksamheten tar emot personer både från Navet och Arbetsförmedlingen.
Placering av deltagare via Navet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Kulturkafeerna kommer under 2015 att avknoppas från Ting och Kaka till ett självständigt socialt
företag. Antalet personer med arbetsträning och anställningar kommer därmed att öka.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2015.
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§30

Ansökan om verksamhetsbidrag 2015: Social Ekonomi Uppsala
AMN-2015-0025
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att bevilja Social Ekonomi Uppsala verksamhetsbidrag med 579 600 kronor för 2015,
att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.
Sammanfattning
Social Ekonomi Uppsala ansöker om verksamhetsbidrag med 820 000 kr för år 2015.
Organisationen bedriver sysselsättning, arbetsträning och arbetsrehabilitering i företagets
secondhandbutik. Målgruppen är personer som har svårigheter att få arbete på den ordinarie
arbetsmarknaden. Social Ekonomi Uppsala är ett arbetsintegrerande socialt företag.
Företaget fick år 2014 verksamhetsbidrag med 579 600 kronor av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Social Ekonomi Uppsala vill utöka platserna från Navet och söker därför ett
ökat verksamhetsbidrag. Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att Navet inte har behov av fler
platser. Med ett oförändrat verksamhetsbidrag får Navet tillgång till minst tio års arbetsplatser.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2015.
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§31

Ansökan om verksamhetsbidrag 2015-2017: Uppsala Stadsmission
AMN-2015-0026
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att bevilja Uppsala stadsmission verksamhetsbidrag med 1 700 000 kronor för år 2015,
att verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och syssel
sättningsinsatser.
Sammanfattning
Uppsala Stadsmission ansöker om ett flerårigt verksamhetsbidrag med 2 500 000 kronor för år
2015, 2 820 000 kronor för år 2016 och 3 090 000 kronor för år 2017 till arbetsträning med
inriktning mot arbetsmarknaden, utvecklingsanställningar och socialt företagande. Med ett flerårigt
verksamhetsbidrag vill man öka stabiliteten i sina arbetsmarknadstjänster och inleda en process med
partnerskap som ett alternativ till bidrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskri velse den 18 februari 2015.
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§32

Ansökan om verksamhetsbidrag 2015: Röda korset - Arbetsmarknad och
sysselsättning
AMN-2015-0024
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att bevilja Uppsala Rödakorskrets verksamhetsbidrag med 584 200 kronor för 2015,
att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.
Sammanfattning
Uppsala Rödakorskrets ansöker om verksamhetsbidrag på 584 200 kronor för år 2015.
Organisationen bedriver sysselsättning och arbetsträning i organisationens secondhandbutik och på
Internationella Träffpunkten. Målgruppen är personer som har svårigheter att få arbete på den
ordinarie arbetsmarknaden. Organisationen fick år 2014 verksamhetsbidrag med 253 000 kronor av
före detta utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(20)

Uppsala
•

"KOMMUN

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2 0 1 5 - 0 2 - 2 6

§33

Ansökan om verksamhetsbidrag Grafiskt Utbildningscenter Ekonomiska
förening G U C E K
AMN-2015-0027
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att avslå ansökan från Grafiskt Utbildningscenter Ekonomisk förening om verksamhetsbidrag.
Reservationer
Benny Lindholm (FP) och Carolina Bringborn Anadol (M) inlämnar särskilt yttrande enligt
bilaga 1.
Sammanfattning
Grafiskt Utbildningscenter Ekonomisk förening, GUSEK ansöker om verksamhetsbidrag med 1 500
000 kronor till arbetsträning, utvecklingsanställningar och socialt företagande. Företaget är etablerat
1 Ekeby bruk av lärare från f.d. Grafiskt utbildningscenter, GUC.
Yrkanden
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av övriga nämnden att "utarbetad", "välkomnar därför" och
"men tvingas" stryks i nämndens svar till föreningen samt att meningen "uppfyller dock inte kraven
på ansökningshandlingar" läggs till.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2015.
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§34

Ansökan om verksamhetsbidrag 2015: Snidar
AMN-2015-0018
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att bevilja Snidar verksamhetsbidrag med 630 600 kronor för år 2015,
att verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och
sysselsättningsinsatser.
Sammanfattning
Det sociala företaget Snidar ansöker om verksamhetsbidrag med 653 500 kronor för år 2015 varav
43 500 utgör hyreskostnad för verksamhetslokal på Seminariegatan. Snidar startade sin verksamhet
2012 och bedriver arbetsträning med snickeri, datorverkstad, ramverkstad, glasfusing och enklare
bilservice.
Målgrupp är personer med psykisk funktionsnedsättning och kommer främst från psykiatrin och
socialpsykiatrin Uppsala vård och omsorg. Alla personer i arbetsträning är medlemmar i Snidar,
som är demokratiskt uppbyggt enligt samma modell som allmännyttiga föreningar. Under 2014 har
tretton personer haft placering på Snidar. Inledningsvis erbjuds fjorton personer arbetsträning år
2015. Ytterligare några medlemmar kommer att rekryteras till de olika verkstäderna på
Seminariegatan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 februari 2015.
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§35

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015
AMN-2015-0114
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen,
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
En rapport över utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll och orsaker till beviljat
ekonomiskt bistånd per januari presenteras. Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd för
januari är högre än vad som är budgeterat och utfallet för januari högre än för januari 2014.
Kostnaderna för försörjningsstöd flykting är klart högre än vad som är budgeterat, men även
utfallet är högre för januari 2015 än för januari 2014. Det totala antalet unika hushåll med utbetalt
ekonomiskt bistånd är högre (cirka 50 hushåll) i januari 2015 jämfört med januari 2014. Jämfört
med december 2014 så är det över 100 hushåll färre som beviljades ekonomiskt bistånd i januari
2015.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskri velse den 3 februari 2015.
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§36

Delegationsordning 2015
AMN-2015-0007
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att delegera till gruppledare istället för enhetschef att föra talan och avge yttrande i ärenden eller
mål vid domstol eller annan myndighet avseende myndighetsutövning enligt 10 kap 2 §
Socialtjänstlagen, SoL,
att delegera beslut om bistånd till kommunal borgen enligt 4 kap 1 § SoL till socialsekreterare,
att delegera brottsanmälan och skadeståndsanspråk vid misstanke om bidragsbrott avseende
ekonomiskt bistånd till socialsekreterare med särskilt uppdrag att kontrollera utbetalningar.
Sammanfattning
En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en
anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss
grupp av ärenden.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås delegera till gruppledare istället för enhetschef att föra talan och
avge yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller annan myndighet avseende myndighetsutövning
enligt 10 kap 2 § SoL, att delegera beslut om bistånd till kommunal borgen enligt 4 kap 1 § SoL till
socialsekreterare samt att delegera brottsanmälan och skadeståndsanspråk vid misstanke om
bidragsbrott avseende ekonomiskt bistånd till socialsekreterare med särskilt uppdrag att kontrollera
utbetalningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2015.

Utdragsbestyrkande
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§37

Inträdesordning vid ordförandens förhinder
AMN-2015-0109
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa inträdesordning i individutskottet vid ordförandens och vice ordförandens
förhinder att i första hand inträder ordinarie ledamot för (MP), i andra hand inträder
ordinarie ledamot för (V), i tredje hand inträder ordinarie ledamot för (KD), i fjärde hand
inträder ersättare för (S), i femte hand inträder ersättare för (MP) och i sjätte hand inträder
ersättare för (M).
Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden behöver fastställa i vilken ordning individutskottets ledamöter tar beslut i
ärenden när ordförande är frånvarande och ärendet är så brådskande att utskottets avgörande inte
kan avvaktas. I ärenden som rör myndighetsutövning inom socialtjänsten, för nämndens del
ekonomiskt bistånd och kommunal borgen enligt socialtjänstlagen, kan situationen vara så akut att
beslut måste fattas omedelbart. Om ordförande är frånvarande måste annan ledamot gå in i stället.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2015.

Utdragsbestyrkande
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§38

Val av ledamot till individutskottet
AMN-2015-0005
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Joakim Strandman (MP) till ersättare i nämndens individutskott.
Sammanfattning
En vakans har uppstått i nämndens individutskott och nämnden föreslås besluta att Joakim
Strandman (MP) som nytillträdd ledamot i nämnden utses som ersättare i individutskottet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2015.
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39

Internkontrollplan 2015
AMN-2015-0069
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna internkontrollplan för 2015 samt
att överlämna internkontrollplan 2015 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förvaltningen har under hösten 2014 inventerat riskområden som har värderats utifrån hur stor
sannolikhet det är att fel uppstår och hur stora negativa konsekvenser det i så fall leder till. Planen
tar i likhet med tidigare planer även hänsyn till den kommungemensamma internkontrollplan
avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet som kommunstyrelsen
har beslutat om.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 december 2014.
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§40

Utse kontaktpersoner till dialog med Barnombudsmannen i Uppsala
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Sanna Selberg (MP) och Benny Lindholm (FP) att representera nämnden i dialog med
Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU.
Sammanfattning
Nämnden har att utse kontaktpersoner till Barnombudsmannen i Uppsala. En från oppositionen och
en från majoriteten. Barnombudsmannen i Uppsala inbjuder till kontaktpersonsträff den 4 mars.

§41

Anmälningsärenden
AMN-2015-0048
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Föreligger förteckning överanmälningsärenden per 25 februari 2015.
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§42

Inbjudningar
AMN-2015-0049
Föreligger inga inbjudningar.

§43

Av ledamöterna aktualiserade frågor
AMN-2015-0051
Benny Lindholm (FP) väcker tillsammans med M , C och KD frågorna
- Hur väl svarar yrkesvux idag mot arbetsmarknadens behov?
- Finns det en risk att yrkesvuxutbildningen idag inte tillräckligt snabbt kan anpassas till efterfrågan
på arbetsmarknaden?
- Är det möjligt att upphandla yrkesvux enligt tjänstekoncession, och om det är möjligt, vilka förrespektive nackdelar skulle sådan upphandling ha för yrkesvux.
Förvaltningen bereder ärendet och återkommer med svar.

Sanna Selberg (MP) ställer fråga om varför ledamöternas personuppgifter som privata
telefonnummer publiceras på uppsala.se utan ledamöternas godkännande.
Förvaltningen återkommer med besked om hur uppgifterna ska tas bort om så önskas.
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Arbetsmarknadsnämnden 26 februari 2015
Ärende 4.9 Ansökan om verksamhetsbidrag från Grafiskt Utbildningscentrum Ekonomisk förening,
GUCEK

SÄRSKILT Y T T R A N D E
Den verksamhet som ansökan från Grafiskt Utbildningscentrum Ekonomisk förening, GUCEK,
omfattar skulle utgöra ett berikande komplement till de sociala företag som nämnden redan beviljar
verksamhetsbidrag. Till skillnad från flera andra sociala företag, som bedriver väl fungerande
verksamhet, skulle GUCEKs verksamhet bredda målgruppen för nämndens verksamhet med
arbetsträning och rehabiliterande insatser.
Under nämndsammanträdet framkom i den muntliga föredragningen att arbetsmarknadsförvaltningen hade riktat skrivelser till GUCEK och uppmanat föreningen att komplettera sin
ansökan i enlighet med nämndens riktlinjer. Trots att vi ställer oss positiva till inriktningen i
GUCEKs ansökan fanns därför inte möjlighet att i det här läget bevilja ansökan på inlämnat
material.
Nämnden har på grund av majoritetens prioriteringar litet utrymme att bevilja verksamhetsbidrag av
det här slaget. Vår förhoppning är dock att nämnden trots det i framtiden kommer att bevilja bidrag
till och stötta nystartade sociala företag som avser bedriva verksamhet som, likt GUCEK, väl
kompletterar befintliga sociala företag som redan får verksamhetsbidrag.

Benny Lindholm

Carolina Bringborn Anadol

2:e vice ordförande (FP)

ledamot (M)

