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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

1(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

Plats och 
tid: 
Beslutande: 

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 15.35 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Anna Manell (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Ardalan Ghareh Chaie (S) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Sanna Selberg (MP) fr o m § 9 
Per-Eric Rosen (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KB) 
Beatriz Hedvåg (S) t o m § 8 
Tobias Hägglund (M) 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Sofia Tingåker, kommunikations-
strateg, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Lotta Königsson, avdelningschef, Marcus 
Bystedt, controller, Moa Hasth, strateg, Linda Hellmer, strateg, Eva Egnell, strateg, Tobias 
Åström Sinisalo, strateg, Eva Hellstrand, strateg, Monika Lagerkvist, strateg, Lasse 
Sporrong, rektor 

Anna Manell (L) 

Ersättare: Beatriz Hedvåg (S) fr o m § 9 
Andreas Wejderman (M) 
Anja Karinsdotter (V) fr o m § 4 
Anita Ericsson (L) 

Paragrafer: 	1 - 20 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Arbetsmarknadsnämnden 
2017-01-25 
	

Sista dag att överklaga: 	2017-02-21 
2017-01-31 
	

Anslaget tas ner: 	2017-02-22 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

www.uppsal  h arbe 	knadsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Lotta von Wowem, sekreterare 
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2(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 1 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Anna Manell (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 30 januari 
2017 klockan 13.00 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1. 

§2 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Fråga om Lokala arbetsmarknadsrådet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upPleifi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§3 

Information om flyktingmottagningen 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under 2016 fick Uppsala kommun ett kommuntal på 616 personer med upphållstillstånd för 
kommunplacering i Uppsala. Samtliga 616 är mottagna. 

För 2017 har regeringen fastställt ett kommuntal för Uppsala kommun på 703 individer, dock har 
regeringen aviserat en möjlig sänkning. Uppsala kommun önskar att få arbeta med att höja kvaliteten i 
mottagandet och fokusera på att motverka segregation och ett lägre kommuntal ger mer hållbara 
lösningar och större geografisk spridning. Uppsala har därför inlämnat en önskan om ett kommuntal 
på 400-500 individer för 2017. Länsstyrelsen väntas besluta om kommuntalen under mars månad. 

Utdragsbestyrkande 
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4(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§4 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2017 
AlVIN-2017-0008 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att enligt förslag utse befattningar med beslutsattest för år 2017, samt 

att delegera till direktören för arbetsmarknadsförvaltningen att utse sakgranskare för år 2017. 

Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd 
utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. 
Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för tillämpning av detta reglemente. Nämnderna bör knyta 
sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer för att undvika att nya beslut måste 
fattas vid personalskiften. 

Nämnden får enligt attestreglementet delegera beslutanderätten att utse behörighetsattestanter, 
mottagningsattestanter och granskningsattestanter till förvaltningschef eller resultatenhetschef. 
Beslutsattestanter och ersättare för dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 

Uppföljning ekonomiskt bistånd 
A1VIN-2017-0002 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisning av antal hushåll, orsaker till och kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat 2016 jämfört med 2015. Främst är det 
kostnaderna för försörjningsstöd flykting som har ökat på grund av ett ökat antal nyanlända till 
kommunen. 

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd (ej flykting) är fåne 2016 än 2015 och det var i genomsnitt 
färre hushåll per månad med försörjningsstöd (ej flykting) än 2015. Det förbättrade läget på 
arbetsmarknaden har lett till ett lägre antal nya hushåll. Antalet unika barnfamiljer med 
försörjningsstöd (ej flykting) har minskat med cirka 30 hushåll 2016 jämfört med 2015. 
Genomsnittskostnaden per månad och hushåll för utbetalt försörjningsstöd (ej flykting) har totalt sätt 
ökat 2016 jämfört med 2015. 

Antalet unika hushåll med försörjningsstöd flykting är nästan 500 fler 2016 än 2015 beroende på 
flyktingströmmarna i världen. Genomsnittskostnaden per månad och hushåll för utbetalt 
försörjningsstöd flykting har minskat något under 2016 med anledning av att större andel ingår i 
etableringsuppdraget än tidigare och att de dänned får etableringsersättning. 

Antalet hushåll med långvarig och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd fortsatte öka under 2016. 
Uppsala har inte fler personer med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med 
andra liknande kommuner. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§6 

Information om dom i mål om upphandling av vuxenutbildning 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under 2016 genomförde arbetsmarknadsnämnden en upphandling av kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå, samt i form av utbildning i svenska för invandrare. I 
tilldelningsbeslut den 16 maj 2016 beslutade nämnden att anta anbudet från Lernia Utbildning AB. 
Folkuniversitetet stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala universitet och AB AlphaCE Coaching & 
Education överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. 

Förvaltningsrätten avslog ansökningarna om överprövning den 29 december 2016. 

§7 

Information om direktupphandling 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I och med att upphandlingen av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, 
samt i form av utbildning i svenska för invandrare överklagades stod arbetsmarknadsnämnden utan 
utbildningsanordnare från och med 1 januari 2017. Nämnden är enligt lag skyldig att tillhandahålla 
vuxenutbildning och beslöt därför att gå ut med en direktupphandling för en kortare period. När nu 
Förvaltningsrätten meddelat sitt beslut kan avtalet med Lernia Utbildning AB tecknas, dock tidigast 
1 april 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

6,7 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§8 

Information om förändringar i vuxenutbildningen 2017 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om förändringar inom vuxenutbildningen 2017. Fyra viktiga förändringar är 
Rättighetslagstiftningen, Regionalt yrkesvux, Tillfälliga uppehållstillstånd och Studiestartsstöd. 

§9 

Information om ny organisation 2017 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2017 har arbetsmarknadsnämnden ett helhetsansvar för vuxenutbildningen. Nytt är att 
nämnden har rektor och lärare i egen regi enligt skollag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 10 

Information om samlokalisering - Mötesplats 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den 28 juli 2016 beslutade regeringen att uppdra åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket att fortsätta arbetet med förenklade och mer 
effektiva processer för nyanlända. Syftet ska fortsatt vara att förenkla processen för nyanlända i deras 
myndighetskontakter och öka effektiviteten för de berörda aktörerna. Uppsala är en stad som ska 
utveckla detta under året. 

§ 11 

Information om e-ansökan för försörjningsstöd 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om den nya elektroniska ansökan, e-ansökan, för försörjningsstöd som 
infördes den 1 1 januari 2017. Införandet av tjänsten har hittills gått mycket bra, över förväntan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 12 

Remiss av Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 
AMN-2016-0284 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande till kulturnämnden enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden och utbildningsnämnden i Uppsala har remitterat förslag till biblioteksplan för 
Uppsala kommun. Planen är framställd med fokus på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer 
som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling. Sammantaget ser nämmden 
mycket positivt på biblioteksplanens tydliga syfte till kommunikation och uppsökande verksamhet för 
personer med annan språkbakgrund. Det handlar ofta om personer som återfinns i de verksamheter 
som arbetsmarknadsnämnden svarar för. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar att att-satsen ska ändras enligt: att avge yttrande till kulturnämnden enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 13 

Samordningsförbundet: Remiss reviderad förbundsordning 
AMN-2016-0201 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att tillstyrka förbundsordning för Samordningsförbundet i Uppsala län, 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna har arbetsmarknadsnämnden att företräda 
Uppsala kommun i samordningsförbundet. Nämnden har svarat på remissen och framfört att ett tillägg 
ska göras så att det framgår att syftet med samordnade rehabiliteringsinsatser är att individen uppnår 
eller förbättrar sin arbetsfönnåga. I förslaget har hänsyn tagits till detta. 

I övrigt innehåller förslaget mindre justeringar bland annat som följd av att Landstinget i Uppsala län 
är omvandlat till Region Uppsala. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar tillägg med en att-sats enligt: att skicka beslutet till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L-A_( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 14 

Internkontrollplan 2016 
AlVIN-2016-0001 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna avrapportering av internkontroll 2016 samt 

att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2016 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen och redovisa antagen kontrollplan för kommande verksamhetsår. 

Nämndens intemkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering samt att med kontroller säkerställa att tillämpliga lagar och förordningar följs. 
2016 års internkontroll omfattar verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av 
efterlevnad av regler, policys och beslut och finansiella kontroller. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 15 

Ändring av sammanträdestid 
AMEN-2016-0226 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att flytta arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott från den 22 mars 2017 till den 20 mars 2017 
klockan 13.00. 

Sammanfattning 
Nämndens arbetsutskott flyttar från onsdagen den 22 mars klockan 15.00 till måndagen den 20 mars 
2017 klockan 13.00. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 januari 2017. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§16 

Anmälningsärenden 
AlVIN-2017-0003 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
- Beslut 2016-12-27 avge yttrande till Plan- och byggnadsnämnden avseende planprogram för 

Eriksberg och Ekebydalen, AMN-2016-0312 
- Ordförandebeslut 1 december 2016 att bevilja ekonomiskt bistånd till matpengar samt bussresa till 

Rumänien. 
- Ordförandebeslut 9 januari 2017 att bevilja ekonomiskt bistånd till depositionshyra mot återkrav. 

samt handlingar och protokoll. 

§ 17 

Anmälan av uttag 4 timmar för studiebesök 

Anmäls uttag av 4 timmar för studiebesök den 20 december 2016 S, V, MP 

§ 18 

Anmälan av uttag 4 timmar för särskild aktivitet i partigrupp 

Anmäls uttag av 4 timmar för särskild aktivitet i partigrupp den 23 januari 2017 S, V, MP. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 19 

Inbj tidningar 
AIVIN-2017-0004 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Tobias Smedberg (V), Per-Eric Rosén (MP), Anita Ericsson (L), Kenny Jonsson (C) och 
Ulrik Wämsberg (S) att delta i dialogmöte med skolverket den 16 februari 2017, 

att utse Carolina Bringbom Anadol (M), Torbjörn Aronson (KB), Beatriz Hedvåg (S) och Ulrik 
Wärnsberg (S) att delta i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, konferens Framtidens 
efterfrågande kompetenser den 15 mars 2017, 

att utse Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin Röjestål (S), Per-Eric Rosén (MP), Oliver Björklund 
(MP), Beatriz Hedvåg (S), Carolina Bringbom Anadol (M), Kenny Jonsson (C), Torbjörn 
Aronson (KB), Ulrik Wämsberg (S) och Bekir Jusufbasic (M) att delta i Sveriges Kommuner och 
Landstings konferens Arbetsmarknads- och Näringslivsdagama den 16-17 mars 2017. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudningar från Skolverket till dialogmöte den 16 februari 2017 klockan 09.00-12.00 i 
Uppsala, samt två inbjudningar från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL till konferensen 
Framtidens efterfrågade kompetenser — med sikte på en smartare välfärd den 15 mars 2017 klockan 
13.30-17.30 i Uppsala Konsert och Kongress samt konferensen Arbetsmarknads- och Näringslivs-
dagarna 2017 16-17 mars 2017 i Uppsala Konsert och Kongress. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UNO», ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 20 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
AMN-2017-0006 

Kenny Jonsson (C) aktualiserar fråga om Lokala arbetsmarknadsrådet. 

Kenny Jonsson (C) önskar få information om hur det lokala arbetsmarknadsrådet har fungerat under 
2016. Har verksamheten motsvarat de förväntningar man tänkte sig vid bildandet? 
Har rådet kunnat bidra till att motverka arbetslöshet, aktivera möjligheterna till arbetsträning och 
praktik, främja kompetensutveckling och dänned stimulera tillväxt? 
Hur fungerar samarbetet mellan de olika deltagande parterna och framför allt mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen? 
Finns några särskilt positiva alternativt negativa intryck att förmedla? 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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