
Ulrik Wä sberg (S), ordf ' Ismail Ka il (L), justerare 

rbetsg sförvaltningen, Stationsgatan 12 

..... 

upPnlif ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 17.10 

Ulrik Wämsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
tom 120 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Carolina Bringbom (M) 
Bekir Jusufbasic (M) t o m § 120 
Helena Nordström-Källström (MP) 
§ 115- § 122 
Per-Eric Rosén (MP) t o m § 121 
Kenny Jonsson (C) t o m § 120 
Soraj a Nadimpour (S) 
Tobias Hägglund (M) 
Anita Ericsson (L) fr o m 121 
Anja Karinsdotter (V) fr o m § 121 
Anita Ericsson (L) fr o ffi § 121 
Per Davidsson (M) fr o m § 121  

Ersättare: Per Davidsson (M) t o m 
§ 120 
Oliver Björklund (MIP) 
§ 115- § 122 
Anita Ericsson (L) t o m 
§ 120 
Anja Karinsdotter (V) t o m 
§ 120 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, direktör, Tuomo Niemelä, stabschef, Ida Bylund Lindman, avdelnings-
chef, Henrik Jansson, avdelningschef, Ulrika Grönqvist, avdelningschef, Peter S:t Cyr, 
ekonomichef, Monica Söderström, utvecklingschef, Karin Reuterdahl, strateg, Eva 
Hellstrand, strateg, Linda Helmer, strateg, Peder Jacobsson, enhetschef, Weronica Öhrt, 
strateg, Christina Lagerstedt, förvaltningssekreterare, Kjell-Åke Gårdh, strateg, Rebecka 
Källner, IiR-chef, Johanna Nyman, utvecklingsledare, Tove Stammers, 
kommunikationsstrateg 

Utses att Ismail Kamil (L) Paragrafer: 111 - 124 
justera: 

UppIa Jonsert och Kongress, Vaksala torg 1 den 5 november 2018 t  

Lotta von Wowem, sekreterare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Arbetsmarknadsnämnden 
2018-10-25 Sista dag att överklaga: 2018-11-27 
2018-11-06 Anslaget tas ner: 20 18-1 1-28 

Lotta von Wowem, se eterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 111 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ismail Kamil (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 5 november 
2018 klockan 09.00 på Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1. 

§ 112 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna utsänd föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

, 



Uppsala. ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 113 

Ekonomisk uppföljning 2018 
ANIN-2018-0028 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per september 2018. 
Utfallet är 26,7 =kr, vilket är 21,3 mnkr högre än budgeterade 5,4 mnkr för perioden. 
Det är en positiv avvikelse på 8,7 mnkr mot prognostiserade 18,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018. 

Justerandes sign 

;14, 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 114 

Avtals- och uppdragsuppföljning för vuxenutbildningen 2018 
AMN-2018-0333 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under vår och tidig höst 2018 genomfört avtals- och uppdragsuppföljning med alla 
anordnare inom vuxenutbildningen. 

Årets uppföljning behandlade bland annat områden som kunskapsresultat, lärarnas behörighet, 
skolornas arbete med koppling till arbetsmarknaden, administration med mera. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upPleglig ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

5(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 115 

Resultat från elevenkäter 2018 för Lärvux, sfi, grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning 
ANN-2018-0332 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under våren 2018 genomfört elevenkäter hos anordnare inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning, sfi samt Lärvux. Den nya enkäten för Lärvux har tagits fram i samverkan 
med lärare och elever. 

Förvaltningen har tillsammans med utbildningsanordnarna arbetat med att höja svarsfrekvensen för 
enkäterna. Bland annat har enkäten för sfi-elever översatts till arabiska, persiska och engelska. 

Ett arbete pågår under hösten med att utveckla enkäten för grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning där utbildningsanordnare med lärare och elever är inbjudna att delta. 

En sammanfattning av resultaten från årets enkäter redovisas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

a 4 i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 116 

Uppföljning sommarjobb 2018 
AMN-2018-0344 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
En uppföljning av sommarjobb för ungdomar i Uppsala kommun sommaren 2018 presenteras. 

Totalt har 2 527 ungdomar blivit erbjudna ett sommarjobb under 2018. Av dessa har 2 129 ungdomar 
sommarjobbat. 

Att i tidigt skede komma i kontakt med arbetslivet underlättar ungas etablering på arbetsmarknaden. 
De blir bättre rustade med arbetslivserfarenheter och etablerar kontakter redan i årskurs 9, vilket i sin 
tur ger dem försprång under gymnasietiden. Asylsökande ungdomar har via den upphandlade insatsen 
Rookie Startups Entry, fått möjlighet att få en sysselsättning under sommaren och därigenom fått 
insyn i det svenska samhället. Även i år har Uppsala kommun fått statliga medel för sommarjobb. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018. 

§ 117 

Presentation av Rookie startups (fd Roligaste sommarjobbet) 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Alexander Werdi, grundare och My Ekstrand, VD Rookie Startups berättar om sommarens projekt 
tillsammans med två deltagare. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 118 

Remiss om Handlingsplan Bostad för alla 
AMN-2018-0337 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Tobias Smedberg (V) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 1. 

Ismail Kamil (L), Carolina Bringbom (M), Bekir Jusufbasic (M), Tobias Hägglund (M) och Kenny 
Jonsson (C) inlämnar särskilt yttrande, bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti 2018 att ge berörda nämnder tillfålle att lämna synpunkter 
och föreslå kompletteringar till Handlingsplan Bostad för alla. Nämndernas synpunkter inhämtas 
muntligen av handläggare från stadsbyggnadsförvaltningen. 

Syftet med handlingsplan Bostad för alla är att ange inriktning för hur bostäder för alla kan 
möjliggöras i enlighet med Mål och budget 2018-2020, inriktningsmål 5, Uppsalas invånare ska ha 
bostad och arbete. 

Kommunstyrelsen kommer att beslut om handlingsplanen den 12 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

21, 

ulnelut ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 119 

Projektredovisning - Fokus familjen 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

§ 120 

Projektredovisning - Effektivare mottagande 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presentation av projektet Effektivare mottagande. Projektet är ett förvaltningsövergripande tvåårigt 
utbildningsprojekt som till största delen finansieras genom medel från Europeiska socialfonden ESF. 
Projektets fokus är kompetensutveckling för anställda inom Uppsala kommun. 

Deltagarna i projektet ska ha ökat sin kunskap i att ta emot nyanlända vuxna, ungdomar och barn 
oavsett kön och funktionalitet och därigenom förbättra mottagandet inom olika området som till 
exemplet utbildning och arbetsmarknad. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 121 

Information om Extratjänster 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk anställning som finaniseras via staten. Syftet är att 
långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska få arbete och erfarenhet på arbetsmarknaden. Tjänsterna 
ska bidra till arbetsplatsen men inte ersätta ordinarie tjänster. 

Uppsala kommun närmar sig målet om att minst 700 personer ska få en extratjänst fram till 
31 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

, 



Upliniki ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 122 

Delegationsbeslut enligt förteckning 
AMN-2018-0206 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 

Beslut 2018-02-13 — 2018-05-19 att bevilja/avslå Särskilt verksamhetsbidrag 2018 
Ordförandebeslut 2018-08-21 att utse deltagare i AMF:s arbete med riskanalys den 31 augusti. 
Ordförandebeslut 2018-09-12 i individärende att enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen bevilja ekonomiskt 
bistånd till deposition med 24 800 kronor. 
Ordförandebeslut 2018-10-03 individärende att enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen bevilja 
bensinkostnad tur och retur Sverige — Tyskland samt två övernattningar och broavgift med 7 000 
kronor. 

§ 123 

Anmälningsärenden 
AMN-2018-0029 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



LOM» ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-25 

§ 124 

Inbjudningar 
AMN-2018-0030 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wämsberg (S) och Ismail Kamil (L) att delta vid dialogkonferens om den lokala 
överenskommelsen den 7 november. 

Sammanfattning 
Inbjudan från Uppsala kommun till dialogkonferens om den lokala överenskommelsen den 
7 november klockan 18.00 - 21.00 på Uppsala Konsert och Kongress. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Arbetsmarknadsnämnden 25 oktober 2018 
Ärende 6.1 remiss och Handlingsplan Bostad för alla 

Särskilt yttrande 
Handlingsplan Bostad för alla hanterades vid nämndens sammanträde den 25 oktober 2018. 
Tyvärr var det väldigt otydligt i kallelsen vad som förväntades av nämnden vid denna 
hantering. Det förelåg inte heller något förslag till yttrande från förvaltningen kring 
remissen. 

Frågan om bostäder är ytterst viktig för nämndens verksamheter, inte minst när det kommer 
till kostnader för ekonomiskt bistånd, där bostadskostnaderna är en stor del. Det finns också 
andra aspekter som är viktiga, så som tillgång och tillgänglighet. 
Alliansen menar att det hade varit önskvärt att förvaltningen fått tid att arbeta med 
remissen för att kunna förbereda ett förslag till skriftligt yttrande. Det hade också varit 
önskvärt att nämnden i kallelsen fått information om att ledamöterna förväntades bidra 
med synpunkter på planen under sittande möte. I detta läge kan de synpunkter som 
uttalades under nämndens möte, inte på något sätt ses som nämndens gemensamma 
uttalande kring remissen utan utgör mer ledamöternas allmänna tyckande, vilket är 
beklagligt i en så viktig fråga. 

I övrigt hänvisar vi till Alliansens gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. 

Isnnali Kamil (L) 
Carolina Bringborn (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronsson (KD) 
Bekir Jusufbasic (M) 
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