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Torbjörn Kronson (KD), justerare 
Underskrifter: 

upRäfilue ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

Plats och tid: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 16.35 

Beslutande: Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Ardalan Ghareh Chaie (S) 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Per-Eric Rosen (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD) tom § 58 
Soraja Nadimpour (S) 
Tobias Hägglund fr o m § 59 

Ersättare: Beatriz Hedvåg (S) 
Tobias Hägglund (M) tom § 58 
Oliver Björklund (MP) 
Anita Ericsson (L) 
Anja Karinsdotter (V) tom 
§ 52 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, 
avdelningschef, Lotta Königsson, avdelningschef, Henrik Jansson, avdelningschef, Peter 
S:t Cyr, ekonomichef, Tobias Åström Sinisalo, strateg, Peder Jacobsson, strateg, Eva 
Hellstrand, strateg, Moa Hasth, strateg, Weronica Öhrt, strateg, Linda Hellmer, strateg, 
Karin Bärve, strateg, Kjell-Åke Gårdh, strateg, Anderas Christoffersson, enhetschef, Eva 
Westerberg, enhetschef, Lena Hedin, HR-chef, Monika Söderström, utvecklingschef, Leif 
Lundell, kvalitetsledare 

Utses att Torbjörn Aronson (KD) Paragrafer: 49 - 61 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: Arbetsfikarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 den 3 maj 2017 

Lotta von Wowem, sekreterare 

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

Organ: Arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2017-04-27 Sista dag att överklaga: 2017-05-25 
Anslag sätts upp: 2017-05-04 Anslaget tas ner: 2017-05-26 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsalae ch arbe4rharknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 49 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Aronson (KD) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
3 maj 2017 klockan 08.30 på arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12. 

§ 50 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Utbildning för nya ledamöter, 
-Anmälan särskild aktivitet i partigrupp M, L, C, Kl). 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 51 

Utbildning för nya ledamöter 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ardalan Ghare Chai (S), Oliver Björklund (MP), Ismail Kamil (L) och Tobias Hägglund (M) 
att delta i arbetsmarknadsförvaltningens utbildning för nya ledamöter den 17 maj 2017. 

Sammanfattning 
Den 17 maj 2017 kommer arbetsmarknadsförvaltningen att hålla en utbildning om förvaltningens 
organisation och arbete för nya ledamöter i nämnden. 

§ 52 

Information om genomfört uppdrag inom vuxenutbildningen Linné 

Carl Ljunggren, projektledare och Britta Enquist, HR-specialist, kommunledningskontoret berättar om 
förändringsarbetet i och med införandet av den nya nämnd och tjänstemannaorganisationen som 
genomfördes vid årsskiftet 2016/2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 53 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 
2017 
A1VIN-2017-0143 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning per mars 2017 och verksamhetsuppföljning per april, samt 

att överlämna verksamhetsuppföljning per april 2017, ekonomiskt uppföljning och prognos per mars 
2017 samt redovisning av vidtagna åtgärder, till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per mars 2017 på 4 471 tkr, vilket är cirka 
1 331 tkr lägre än budget. Resultatet för aprilbokslutet föregående år var 14 536 tkr. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 158 tkr, 
Konsumentfrågor 35 tkr, Föreningsbidrag - 297 tkr, Vuxenutbildning 2 977 tkr, Ekonomiskt bistånd 
690 tkr, Flyktingmottagning — 3 067 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 2 154 tkr. 

Prognosen för 2017 pekar mot ett underskott jämfört med budget. Underskottet för helåret beräknas 
till -27 050 tkr. Resultatet för 2016 var cirka 37 450 tkr. Prognosen är baserad på de förutsättningar 
som gäller per mars 2017. 

Arbetet med budgetrevideringen som kommunfullmäktige beslutar om i juni spelar en avgörande roll 
för nämndens resultat. Arbetsmarknadsnämnden har i ett yttrande påpekat och signalerat det aktuella 
läget och hur det påverkar nämndens förutsättningar under 2017. Osäkerheten i prognosen påverkas 
även av att flertalet av nämndens verksamhetsområden är känsliga för omvärldsförändringar vilket bör 
tas i beaktning vid bedömningen av säkerheten i prognostiserat årsresultat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 54 

Indikatorer till verksamhetsplan 2017 
AIVIN-2016-0275 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förändringar av indikatorer enligt föreliggande förslag, 

att anta bilagan om indikatorer som tillägg till Verksamhetsplan och budget 2017, 

att remittera Kenny Jonssons (C) förslag till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 november om det övergripande styrdokumentet Mål och budget 
2017-2019. I Mål och budget 2017-2019 finns nio inriktningsmål som gäller för hela 
kommunorganisationen och de kommunala bolagen. 

Den 8 december 2016 fastställde nämnden Verksamhetsplan och budget 2017. Verksamhetsplan och 
budget 2017 beskriver hur nämnden ska förverkliga Mål och budget 2017-2019. Verksamhetsplanen 
visar hur nämndens politik ska bidra till att uppfylla de inriktningsmål och de uppdrag som 
kommunfullmäktige har beslutat. Den 8 december beslutade även nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att senast vid det första delårsbokslutet komplettera Verksamhetsplan och budget 2017 med 
värden till indikatorerna i dokumentet. 

Torbjörn Aronson (KB) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar tillägg med en ny indikator avseende inriktningsmål 5 i Verksamhetsplanen: 
"Elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasial 
vuxenutbildning, andel %." 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till Kenny Jonssons (C) yrkande samt att det ska remitteras till 
förvaltningen för beredning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Kenny Jonssons (C) yrkande samt eget tilläggsyrkande och finner 
bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 55 

Uppföljning arbetsmarknadsinsatser 
AMIN-2017-0122 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Antalet som avslutas från Arbetsmarknadsavdelningens verksamheter mot studier eller arbete har ökat 
vid jämförelse med samma månader 2016. Det är cirka 250 personer som i mars hade någon slags 
arbetsmarknadsanställning och av dessa har 17 stycken traineejobb och 17 stycken extratjänst. Män är 
överrepresenterade i välffirdsanställningar och det är fortfarande fler kvinnor än män som börjar 
studera. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017. 

Utdragsbestyrkande 



uplaelluf ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

7(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 56 

Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till 
livsföring i övrigt 
AMN-2017-0144 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för försörjningsstöd och att dessa läggs till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för försörjningsstöd utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och socialtjänstlagen som ska 
säkerställa att de individer som ansöker om stöd enligt denna lag bedöms likvärdigt och rättssäkert. 

Riktlinjerna för försörjningsstöd har inte setts över under några år och vissa ändringar och 
förtydliganden har därför behövts göras. Det finns inga ändringar i revideringen som innebär ett 
förändrat arbetssätt eller förändrade tolkningar av gällande lagstiftningar och regelverk. 

Yrkanden 
Carolina Bringbom Anadol (M) yrkar på sidan 10 i riktlinjerna under rubriken Dator och 
intemetuppkoppling att "under minst sex månader" inte ska strykas och att meningen "Hushåll som 
bedöms ha kortare behov kan beviljas detta stöd om särskilda skäl föreligger" ska läggas till direkt 
efter. 

Anita Ericsson (L) yrkar på sidan 18 i riktlinjerna under rubriken Kurslitteratur att skrivningen för 
högskolestudier ska lämnas oförändrad, meningen "Om den enskilde ansöker om ett högre belopp 
måste litteraturlista och kvitto redovisas" ska inte strykas. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar avslag på Carolina Bringbom Anadols (M) yrkande och på Anita Ericssons 
(L) yrkande samt bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Carolina Bringborn Anadols (M) yrkande mot eget avslagsyrkande och finner 
bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer Anita Ericssons (L) yrkande mot eget avslagsyrkande och finner bifall till eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 57 

Information om utbudet inom vuxenutbildningen 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om den webbansökan för vuxenutbildning som startade den 10 
april. Webbansökan gäller alla kommunala vuxenutbildningar utom Svenska för invandrare, sfi som 
startar i september. 

Förvaltningen informerar även om vuxenutbildningens utbud för 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 58 

Aktualiserad fråga om Riktlinjer för kommunens stöd till ideella 
organisationer 
AIVIN-2017-0139 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att den av Ismail Kamil (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Kenny Jonsson (C) och Torbjörn 
Aronson (KD) aktualiserade frågan angående information om riktlinjer för stöd till ideella 
organisationer anses besvarad och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde 23 februari 2017 aktualiserade Ismail Kamil (L), Anita Ericsson (L), 
Carolina Bringbom Anadol (M), Kenny Jonsson (C) och Torbjörn Aronsson (KD) en fråga kring den 
av kommunledningskontoret genomförda utredningen om bidrag som Uppsala kommun lämnar till 
ideella sektorn och hur arbetsmarknadsnämnden berörs av utredningen. 

Frågeställarna önskar få information om arbetsmarknadsnämnden varit inblandad i översynen och 
vad som föreslås ingå i de reviderade riktlinjerna. 

Utredningen är genomförd och syftar primärt till att tydliggöra nuvarande förutsättningar och 
organisation för ekonomiska bidrag till Uppsalas föreningsliv och utifrån föreningslivets behov och 
den kommunala organisationen redovisa förslag till förbättringar utifrån organisatorisk, ekonomisk 
och funktionell aspekt. Arbetsmarknadsförvaltningen har bistått utredningen med information och 
kunskap om nämndens arbete kring sina bidrag. 

Utredningen har kartlagt bidragsformer, styrdokument och ekonomiskt utfall i huvudsak under år 
2015. Utredningen ger rekommendationer för hur det framtida arbetet med bidrag bör utformas. 
Utredningen innehåller inga riktlinjer för föreningsstöd varför nämndens uppdrag fortfarande är 
aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 59 

Val av ledamot till nämnden arbetsutskott, individutskott mm 
AlVIN-2016-0008 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Helena Nordström Källström (MP) till ledamot i nämndens arbetsutskott, 

att utse Helena Nordström Källström (MP) till ledamot i nämndens förstärkta arbetsutskott, 

att utse Helena Nordström Källström (MP) till ledamot i nämndens individutskott, 

att utse Ismail Kamil (L) till ersättare i nämndens individutskott till och med 31 december 2017, 

att från och med 1 januari 2018 utse Ismail Kamil (L) till vice ordförande i individutskottet, 

att från och med 1 januari 2018 utse Bekir Jusufbasic (M) till ersättare i individutskottet, 

att utse Helena Nordström Källström (MY) till nämndens Styrgrupp för sociala företag, 

att utse Helena Nordström Källström (MP) till en av nämndens representanter i dialogen med 
Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU, 

att utse Helena Nordström Källström (MP) till en av nämndens representanter i dialogen med 
Antidiskrimineringsbyrån. 

Sammanfattning 
Sanna Selberg (MP) och Ylva Gäverth (M) har lämnat nämnden och vakans har därmed uppstått i 
nämndens olika utskott och som representanter i dialogen med olika föreningar och råd. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar att Helena Nordström Källström (MP) ska utses till ledamot i nämndens 
arbetsutskott, nämndens förstärkta arbetsutskott, individutskott, Styrgrupp för sociala företag, 
nämndens representant i dialogen med barnombudsmannen i Uppsala, BOiU samt 
Antidiskrimineringsbyrån. 

Isamil Kamil (L) yrkar att han själv ut ses till ersättare i nämndens individutskott fram till 31 
december 2017 och från och med 1 januari 2018 att han utses till vice ordförande i individutskottet 
samt att Bekir Jusufbasic (M) utses till ersättare i individutskottet från och med 1 januari 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. Ordföranden ställer därefter 
proposition på Ismail Kamils (L) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/ 
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§ 60 

Anmälningsärenden 
AMEN-2017-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Ordförandebeslut i individärende 2017-03-23 bevilja kostnad för depositionshyra 12 995:-. 

§ 61 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp M, L, C, KD 
A1V1N-2017-0003 

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp M, L, C, KD den 11 maj 4 timmar samt den 17 maj 4 timmar. 

Utdragsbestyrkande 
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