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§ 108 

Övriga 
deltagare: 
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Utses att 
justera: 
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Lotta von Wowern, sekreterare 
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Utdragsbestyrkande Justeråndes sign 



2(13) 

upelellue 	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-24 

§ 106 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Benny Lindholm (FP) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 30 september 2015 på arbetsmarknadsförvaltningen. 

§ 107 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
Information om flyktingsituationen i Uppsala kommun. 

§ 108 

Information om flyktingsituationen i Uppsala kommun 

Migrationsverket har bett länets kommuner om hjälp med att ta fram akutboenden. Förvaltningen 
har tagit kontakt med Stadsmissionen och Livets Ord som har platser och är beredda att ta emot 
asylsökande med kort varsel. Arbete med att ta fram fler akutplatser pågår. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109 

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 
AMN-2015-0114 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden från januari till augusti är högre än 
för samma period 2014. Det är kostnaderna för ekonomiskt bistånd flykting som är klart högre än 
2014, men även utfallet för ekonomiskt bistånd ej flykting är något högre än för samma period 
2014. 

Kostnad per hushåll är högre under de första åtta månaderna 2015 än för motsvarande månader 
2014, det är främst flyktinghushållen som står för ökningen. Genomsnittskostnaderna per månad för 
ekonomiskt bistånd för tillfålliga boenden är över 100 tkr högre för perioden från januari till augusti 
2015 än för samma period 2014. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 110 

Mål och budget 2016 - 2018 
AMN-2015-0309 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 avseende de delar som 
omfattar nämndens ansvarsområde, 

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 
2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde, 

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 
2016 med plan för 2017-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens 
verksamhetsplan 2016, samt 

att nämndens verksamhetsplan 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 
2015. 

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

Sammanfattning 
Nämnden ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan 
beslut om Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 tas av kommunfullmäktige. Nämnden 
ställer sig bakom de texter, inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar som framgår i förslaget 
inom nämndens ansvarsområde. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och Ehsan Nasari (C) 
yrkar 
- att nämnden ska avstyrka förslaget om höjning av kommunalskatten med 30 öre till 21:14 kronor, 
-att uppdra till förvaltningen att senast i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan 
och budget för 2016 återkomma med förslag till verksamhetsanpassningar så att nämndens 
nettokostnader ökar med maximalt 2,8 procent 
-samt att uppdra till förvaltningen att utreda och presentera förslag på verksamhetsutveckling så att 
nämndens kostnader under planperioden motsvarar den genomsnittliga kostnaden för motsvarande 
verksamheter i riket. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Benny Lindholms (FP) yrkande och bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) yrkande mot eget avslagsyrkande och finner bifall till 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111 

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar: Ansökan om bidrag till 
underhållsarbete vid Lennakattens järnvägsspår 
8668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anslå 91 250 kr inklusive moms till Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar, org. nr 
802009-0125, 

att uppdra till förvaltningen att ställa ett arbetslag till förfogande för underhållsarbete vid 
Lennakattens järnvägsspår hösten 2015, 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om kommunens framtida samarbete med 
Museiföreningen/Lennakatten. 

Sammanfattning 
Sedan 1980-talet har Uppsala kommun och museijärnvägen "Lennakatten" haft ett samarbete. Ett 
årligt verksamhetsbidrag samt resurser i form av ett arbetslag för spårarbeten har utgått från 
kommunen. Under våren 2015 hade inte förvaltningen fått någon förfrågan om verksamhetsbidrag 
och därför fanns ingen planering för ett bidrag eller arbetslag. Under sommaren inkom ett brev från 
föreningen utifrån att perioden för underhållsarbete närmar sig och behov av kommunens stöd för 
genomförandet av underhållet finns. 

Ambitionen är nu att kunna bidra med resurser för sliperbyten/ spårarbeten under 6 veckor med start 
i mitten av september samt att bidra med ett anslag om 91 250 kr för att finansiera 
arbetsledningen/operatören av verksamheten, i likhet med tidigare års samarbete. Det är därefter 
önskvärt att förutsättningarna för ett fortsatt samarbete med museiföreningen utreds och att 
samarbetet då blir mer reglerat och formaliserat för att undvika missförstånd och oklarheter 
framöver. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 112 

Upphandling IT-stöd för matchning och hantering av feriearbete 
6355 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra åt arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra upphandling av IT-stöd för matchning 
och administration av feriearbete och sommarjobb, 

att med frångående av delegationsordningen delegera till arbetsmarknadsförvaltningen att 
fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om antagande av anbud. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och Ehsan Nasari (C) 
reserverar sig i särkskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Enheten för feriearbete och företag arbetar med insatser för feriearbete och sommarjobb för 
ungdomar samt företagsmatchning av deltagare i arbetsmarknadsåtgärder. För att matcha och 
administrera cirka 2000 ungdomar i feriearbete och sommarjobb krävs ett fungerande IT-stöd. 

Under 2015 har enheten köpt en ettårslicens på prov för att se vilka behov som ett system behöver 
kunna uppfylla. För att få en kontinuitet i arbetet behöver en flerårslicens upphandlas. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och Ehsan Nasari (C) 
yrkar att besluten ska ändras till att lyda: 
att genomföra upphandling av IT-stöd för matchning och administration av feriearbeten och 
sommarjobb, 
att i enlighet med nämndens delegationsordning delegera till förstärkt arbetsutskott att fastställa 
förfrågningsunderlag samt besluta om antagande av anbud. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar avslag på Benny Lindholms (FP) yrkande och bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Benny Lindholm (FP) yrkar i andra hand tillägg i andra att-satsen med "med frångående av 
delegationsordningen..." 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till Benny Lindholms (FP) andrahandsyrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Benny Lindholms (FP) m.fl. yrkande mot eget yrkande om bifall till 
arbetsutskottets förslag och finner bifall till eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande röstar ja, den som 
röstar för Benny Lindholms (FP) m.fl. yrkande röstar nej. 

Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Björn Christiemin (S), Sanna Selberg (MP), 
Beatriz Hedvåg (S) och Ulrik Wämsberg (S) röstar ja. Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom 
Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Ehsan Nasari (C) och Ylva Gävert (M) röstar nej. 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wämsbergs (S) yrkande 
om bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på Benny Lindholms (FP) andrahandsyrkande om tillägg i andra 
att-satsen och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 113 

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och 
ekonomiskt bistånd 
AMN-2015-0265 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt reviderat förslag. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Arbetslöshet och ekonomiskt 
bistånd. Arbetsmarknadsnämnden har fått ansvaret att besvara remissen för Uppsala kommuns 
räkning. 

I betänkandet lämnas förslag på en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) i vilken det 
förtydligas vilka krav som kan ställas på en arbetslös person som ansöker om försörjningsstöd. 
Betänkandet innehåller också förslag på kompletteringar i förordningen (2008:975) om 
uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen och i förordningen(2002:623) om behandling 
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Lagförslaget föreslås träda i kraft 2016-04-01. Nämnden ställer sig bakom de förslag som behandlas 
i betänkandet. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (Fe Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och Ehsan Nasari (C) 
yrkar att första stycket i nämndens yttrande till Socialdepartementet under rubriken Kommentarer 
till förslagen, ska formuleras om och lyda enligt följande: 

"Uppsala kommun anser i likhet med förslaget att det i så stor utsträckning som möjligt ska gälla 
samma krav och uppföljning för samtliga arbetslösa, oavsett försörjningskälla. Genom att införa ett 
nytt stycke i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen tydliggörs den enskildes ansvar att själv tillgodose sina 
behov samt vilka krav som kan ställas på den som är arbetslös och söker ekonomiskt bistånd. 
Lagändringen ger en ökad rättssäkerhet med en sådan tydlighet och möjligheten för en enskild 
kommun eller handläggare att själv uttolka vilka krav som kan ställas enligt lagrummet minskar. 
Användandet av liknande krav som i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) är härvid positivt. 
Eftersom vissa avsteg görs från formuleringarna i ALF bör lydelsen av det nya stycket kunna 
förenklas ytterligare. Utredningens förslag är med nuvarande utformning otydligt foimulerat såväl 
med hänsyn till meningens längd som till dess inbrutna satser. Lagstiftningen och de krav som kan 
ställas för försörjningsstöd bör vara så tydliga, transparenta och klara som möjligt för den enskilde. 
Det nya stycket bör där-för delas upp i flera meningar. Exempelvis skulle stycket kunna formuleras 
enligt följande. "För rätt till försörjningsstöd krävs att den som är arbetsför och oförhindrad att 
arbeta är aktivt arbetssökande, anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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och även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl får social-
nämnden bevilja försörjningsstöd även om kraven inte är uppfyllda." 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till Benny Lindholms (FP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Benny Lindholms (FP) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 114 

Utvärdering av nämndens sammanträdestider 2015 
AMN-2015-0318 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ta upp frågan om sammanträdestid till nästkommande sammanträde för beslut, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Reservationer 
Benny Lindholm (FP), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och Ehsan Nasari (C) 
reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
En utvärdering av hur nämndledamöterna har upplevt tiderna för nämndsammanträden och 
sammanträden för arbetsutskott under 2015 har genomförts. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (FP) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att ta upp frågan om sammanträdestid till 
nästkommande sammanträde för beslut. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till Benny Lindholms (FP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Benny Lindholms (FP) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115 

Anmälningsärenden 
6355 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föreligger förteckning över anmälningsärenden per 24 september 2015. 

§ 116 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp S, MP, V 8 timmar den 31 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 117 

Inbjudningar 
3668 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Sanna Selberg (MP), Beatriz Hedvåg (S) och Maria Gauffin Röjestål (S) att delta i lokala 
Brottsförebyggande rådets halvdag om Våldsbejakande extremism den 15 oktober 2015, 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från lokala Brottsförebyggande rådet till en halv temadag om Våldsbejakande 
extremism den 15 oktober 2015 samt inbjudan från Vård och omsorgscollege och Mälardalsrådet 
till konferensen Bättre yrkesutbildningar i Stockholm-Märlarregionen den 15 oktober 2015 i 
Västerås. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
_ i  
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Arbetsmarknadsnämnden 24 september 2015 

Ärende 3.2 Mål och budget 2016 - 2018 

RESERVATION OCH SÄRSKILT YTTRANDE 

Tvivelaktig budgetprocess 
Utvecklingen av kommunens verksamheter förutsätter en långsiktigt hållbar ekonomi. Det ställer 
krav på en effektiv organisation och en tidig planering för kommande år. Den nuvarande 
budgetprocessen bör därför kritiseras. För det första har liggande förslag till mål och budget inte 
remitterats från något annat kommunalt organ. Uppsala kommun ska inte sammanblandas med de 
politiska partierna. Det är kommunstyrelsen som remitterar förslag till nämnderna, inte de politiska 
partierna. För det andra är tidspressen påtaglig. Budgethandlingen presenterades för media den 14 
september 2015. Nämnden fick ta del av förslaget genom utskick först tio dagar före nämndens 
sammanträde. Arbetsmarknadsförvaltningen gavs därmed endast ett fåtal dagar att bearbeta 
förslaget och avge förslag till yttrande. Förutsättningarna att utvärdera förslaget, inte minst för oss 
förtroendevalda, har dessutom varit mycket små. Dels eftersom nämndens periodbokslut inte är 
färdigt, dels eftersom den senaste resultatrapporten endast avser perioden januari till april 2015. 

Det är således under stor tidspress, med mycket begränsat ekonomiskt underlag och med bristande 
analys och prognoser över framtiden som nämnden yttrar sig över förslaget. Detta borgar inte för en 
långsiktigt hållbar planering av ekonomin och ett ansvarsfullt styre av kommunen. 

Felaktiga ekonomiska prioriteringarna 
I majoritetens förslag till mål och budget anges att fler personer ska kunna försörja sig själva. Det är 
i sig en bra prioritering. Trots denna målsättning innebär dock majoritetens förslag till budget en 
omprioritering av medel från arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning till försörjningsstöd. Det 
är en märklig omprioritering. Som arbetsmarknadsförvaltningen konstaterade redan i april 2015 
leder en minskad budget för arbetsmarknadsinsatser till att färre når egen försörjning. Majoritetens 
förslag att omfördela 15 mnkr från huvudsakligen arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning till 
försörjningsstöd riskerar därmed att slå hårt mot arbetet för att korta vägen till egen försörjning. 

Svag politisk styrning 
Mot bakgrund av den mycket olyckliga omprioriteringen och de effekter som detta kan väntas få 
vidtar inte majoriteten några ytterligare åtgärder. Nämndens budget kommer därmed troligen vara 
ansträngd för såväl 2016 som för hela planperioden. För att redan nu planera för framtiden och 
möjliggöra en mer effektiv organisation borde nämnden därför ha uppdragit till förvaltningen att ta 
fram förslag på hur verksamheterna kan utvecklas för att bättre möta dagens behov. 

Vi yrkade bland annat att nämnden skulle uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att återkomma 
med förslag till verksamhetsanpassningar så att nämndens nettokostnader ökar med maximalt 2,8 
procent under 2016 samt så att nämndens kostnader under planperioden motsvarar den 
genomsnittliga kostnaden för motsvarande verksamheter i riket. Överröstade i dessa delar reserverar 
vi oss mot beslutet. 

Benny Lindholm 

2:e vice ordförande (FP) 

Carolina Bringborn Anadol 	Ehsan Nasari 

ledamot (M) 	 ledamot (C) 
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Arbetsmarknadsnämnden 24 september 2015 

Ärende 4.2 Upphandling IT-stöd för matchning och hantering av feriearbete 

RESERVATION OCH SÄRSKILT YTTRANDE 

I nämndens delegationsordning anges att fastställande av förfrågningsunderlag enligt LOU samt 
tilldelning av kontrakt vid upphandling enligt LOU ska beslutas av förstärkt arbetsutskott respektive 
arbetsutskott (jfr punkterna 4.2 och 4.3 i delegationsordningen). 

Det kan finnas anledning att ibland göra avsteg från delegationsordningen. Nuvarande hantering av 
upphandlingen reser dock flera frågor. Som förtroendevalda är vi politiskt ansvariga för nämndens 
samtliga beslut. Det förutsätter en insyn i nämndens hantering av ärenden och inte minst en 
möjlighet att kontrollera hur nämnden hanterar sin budget och ingår avtal med tredje part. 

Som ansvarsfull opposition ställde vi därför frågan under arbetsutskottets hantering av ärendet hur 
stora ekonomiska värden som upphandlingen kunde väntas omfatta. Någon beräkning av detta 
kunde dock majoriteten inte uppbåda. Under nämndsammanträdet uppgav nämndens ordförande 
vidare att förvaltningen gjort bedömningen att ett avsteg från delegationsordningen var mer effektiv. 
Någon närmare motivering till detta gavs dock inte. 

Vi menar att det kan finna skäl att göra avsteg från delegationsordningen. Som politiskt styrd 
organisation är det dock avgörande att sådana fall bereds och motiveras noga. I avsaknad av att 
sådana överväganden presenterats för nämnden anser vi att ärendet inte borde ha släppts fram och 
att upphandlingen istället borde ha beslutats i enlighet med den gällande delegationsordningen. 
Överröstade i denna del reserverar vi oss mot beslutet. 

JLL 
Benny Lindholm 	Carolina Bringborn Anadol 	Ehsan Nasari 

2:e vice ordförande (FP) 	ledamot (M) 	 ledamot (C) 
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Ärende 6.2 Utvärdering av nämndens sammanträdestider 2015 

SÄRSKILT YTTRANDE 

I samband med att nämnden beslutade om sammanträdestider för 2015 utlovades en utvärdering av 
de beslutade tiderna efter sommaren. Av den enklare utvärdering som nu har gjort framgår det att en 
majoritet av nämnden hellre ser att nämnden sammanträder senare under dagen än i nuläget. 

Den kommunala demokratin bygger på att kommunens medborgare genom fritidsengagemang 
deltar och verkar i kommunens nämnder och styrelser. Få kommunmedlemmar har möjlighet eller 
intresse av att vara heltidspolitiker. Det vikande intresset för politiska förtroendeuppdrag bör därför 
tas på största allvar så att fler kan engagera sig och så att fler ges möjlighet att närvara som åhörare 
under sammanträden. 

I samband med beslutet i januari föreslog Alliansen att nämndens sammanträden skulle förläggas 
till sen eftermiddagstid. Syftet var att öka möjligheterna för framför allt förvärvsarbetande och 
studenter att engagera sig i den kommunala demokratin och närvara under sammanträdena. En 
positiv bieffekt av förslaget var dessutom att kommunens kostnader för sammanträden kunde antas 
minska, eftersom kostnaderna för ersättning för förlorad arbetsinkomst skulle minska. 

Dessa skäl för att ändra sammanträdestiderna kvarstår. Mot bakgrund av detta yrkade vi att 
nämnden skulle ta ställning till kommande sammanträdestider under oktobersammanträdet. 

Benny Lindholm 	Carolina Bringborn Anadol 	Ehsan Nasari 

2:e vice ordförande (FP) 	ledamot (M) 	 ledamot (C) 
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