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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-15 

Närvarande 

Beslutande 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin-Röjestål (S), deltar på distans 
Martin Viredius (S), deltar på distans 
Roger Thelander (SD), deltar på distans 
Beatriz Porles-Hedvåg (S), deltar på distans 
Eva Moberg (KD), deltar på distans 
Charles Pylad (MP), deltar på distans 
Torbjörn Björlund (V), deltar på distans 
Tobias Hägglund (M), deltar på distans 
Mattias Johansson (KD), deltar på distans 
Pia Holmqvist (S), deltar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anita Ericsson (L), deltar på distans 
Annette Stavenow Eriksson (C), deltar på distans 
Therese Rhann (-), deltar på distans 
Julia Falkerby (MP), deltar på distans 
Vania Luque Orrego (S), deltar på distans 
Lena Graungaard Lindahl (S), deltar på distans 

Övriga närvarande 

Direktör Lena Winterbom, stabschef Tuomo Niemelä, strateg Moa Hast och sekreterare 
Lotta von Wowern. 
På distans deltar: Avdelningscheferna Ida Bylund Lindman, Henrik Jansson, Ulrika 
Grönqvist och Monika Söderström, strategerna Tobias Åström Sinisalo, Linda Helmer, 
Karin Reuterdahl, Kjell-Åke Gårdh och Carl Öhman, enhetschefer Peder Jacobsson och 
Monica Lagerkvist, ekonomichef Peter S:t Cyr och Andrea Neren berg, SACO 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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§14 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att utse Robin Kronvall (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 22 februari 2021 på Stationsgatan 12. 

§15 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragslista med tillägg: 
Val av ledamot till Lokala konsumentrådet. 

Jui  terandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 
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§16 

Bokslut 2020 

AM N-2021-00036 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att godkänna helårsbokslut 2020, samt 

2. att överlämna helårsbokslutet 2020 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2020 på 18 miljoner 
kronor jämfört med budget. 

1sex av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2020-2022 förväntas nämnden bidra 
helt eller i hög grad till att uppfylla inriktningsmålen och i tre av inriktningsmålen 
förväntas nämnden bidra delvis till att uppfylla inriktningsmålen. Av de 35 uppdragen 
från Mål och budget, Verksamhetsplanen samt kommunstyrelsen är 20 färdiga, tio 
förväntas bli färdiga 2021, ett är stoppat, två är försenade och två väntar. 

Särskilt yttrande 

Torbjörn Björlund (V) anmäler särskilt yttrande enligt: 
"Bokslutet för Arbetsmarknadsnämnden för 2020 visar ett resultat på 18 miljoner i 
överskott. De flesta av målen uppnås eller är på väg att uppnås. Vid en första anblick 
kan det verka enbart positivt. Det är dock några saker som kan oroa och som kan leda 
till problem menar vi i Vänsterpartiet. 

De minskade försörjningsstödskostnaderna kan i grunden vara positivt men det finns 
vissa varningssignaler.1 bokslutet skrivs att minskningen när det gäller flyktingar beror 
på minskat antal flyktingar men också en restriktivare handläggning. Något som kan 
skapa frågetecken. Det finns också frågetecken kring det ekonomiska biståndet där det 
inkommit signaler om att mottagare upplever en stramare hantering. 

Att hantera ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd är med nödvändighet en viktig 
uppgift. Många medborgare i behov av hjälp ska kunna lita på att samhällets skyddsnät 
fungerar. Vii Vänsterpartiet upplever att man oftare lyfter fram misstankar om fusk 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
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istället för att fokusera på den enormt stora majoritet av mottagare som faktiskt 
uppfyller alla krav. Den gruppen utgör mer än 9 av 10. Något som förvaltningen och de 
anställda ska ha ett erkännande för. Det finns dock en risk att fokus flyttas, i samma 
riktning som på andra samhällsområden, att olika utsatta grupper stigmatiseras. 

Vänsterpartiet är dock nöjda med den utveckling som ses när det gäller 
arbetsmarknadsinsatser och modet som styret visat att pröva möjligheten att 
kommunen kan bli en aktör som kan få uppdrag av Arbetsförmedlingen och därmed 
bryta bilden av att detta område är förbehållet privata företag. Detta är en viktig 
markör för att även i framtiden på allvar börja diskutera möjligheterna att återföra 
verksamhet från upphandling till egen regi. Något som vi menar skulle säkra 
kompetensen och långsiktigheten i arbetet med att få fler i arbete." 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021 
• Analys av ekonomiskt utfall 
• Arbetsmarknadsnämnden nyckeltal 
• Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag, åtgärder 
• Nämndens bidrag till årsredovisningen 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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§17 

Uppföljning arbetsmarknad per januari 2021 

AM N-2021-00004 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 21 december 2020 om en regelbunden 
återkoppling och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten och dess resultat. 
Förutom uppföljning ska förvaltningen regelbundet återrapportera resultat samt 
genomförda och planerade aktiviteter inom ramen för det dynamiska inköpssystemet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2021 
• Uppföljning arbetsmarknadsverksamheten per januari 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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§18 

Remissvar till promemorian DS 2020:29 - En 
utvecklad organisation för lokal statlig service 

AM N-2021-00005 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att föreslå kommunstyrelsen avge yttrande till Finansdepartementet enligt 
ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har bjudits in till att besvara promemorian En utvecklad 
organisation för lokal statlig service Ds 2020:29. Promemorian är en slutredovisning av 
ett uppdrag att utveckla de statliga servicekontoren som drivs av Statens 
servicecenter. 

Promemorian lämnar ett flertal förslag kring hur lokal statlig service kan breddas 
avseende service men också geografisk placering av servicekontor. Bland förslagen 
finns att inrätta ett servicekontor i Gottsunda, att Arbetsförmedlingens samverkan bör 
säkras genom instruktion, att andra myndigheter som bland annat Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) och Trafikverkets förarprovsverksamhet ansluter sig samt 
föreslår alternativa lösningar för landsbygden. Kommunen ställer sig positiv till dessa 
förslag 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2021 
• Remissvar till promemorian DS 2020:29 - En utvecklad organisation för statlig 

service daterat 29 januari 2021 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur , 
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§19 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2021: 
Teaterkaféet - Café REKOmmenderas i 
Uppsala 

AM N-2020-00412 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att bevilja Café REKOmmenderas i Uppsala 549 000 kronor i 
verksamhetsbidrag fördelat på 500 000 kronor för samhällsbärande insatser 
under hela 2021 samt 49 000 kronor som ett stöd för omställning under 
perioden 1 januari till 30 juni 2021 samt 

2.att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknadsinsatser. 

Sammanfattning 

Café REKOmmenderas ansöker om verksamhetsbidrag om 549 000 kronor varav 
500 000 kronor gäller deras samhällsbärande insats och 49 000 kronor som stöd för 
omställning då verksamhetsbidraget i nuvarande form upphör och 
arbetsträningsplatser kommer att upphandlas genom Dynamiskt inköpssystem (DIS). 

Café REKOmmenderas är ett arbetsintegrerande socialt företag som drivs som ett 
kooperativ. I verksamheten arbetar personer som tidigare stått långt från 
arbetsmarknaden och möjlighet ges till arbetsträning med målsättning att komma i 
arbete. Målgruppen är personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2021 
• Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 
• Arbetsmarknadsnämndens mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella 

organisationer inom området arbetsmarknad och sysselsättning 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
__._ 
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§20 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2021, Initcia 

AMN-2020-00419 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att bevilja I nitcia ekonomisk förening 925 000 kronor i verksamhetsbidrag 
fördelat på 500 000 kronor för samhällsbärande insatser under hela 2021 samt 
425 000 kronor som ett stöd för omställning under perioden 1 januari till 30 juni 
2021 samt 

2. att bidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknadsinsatser. 

Reservation 

Robin Kronvall (M), Tobias Hägglund (M), Mattias Johansson (C) och Eva Moberg (KD) 
reserverar inlämnar reservation enligt: 
" Uppsalaalliansen reserverar sig mot beslutet lnitcia beviljas omställningsstöd om 
425 000 kronor under perioden 1 januari till 30 juni. 

Vi ifrågasätter rimligheten i att lnitcia beviljas nästan lika mycket i anslag för så kallade 
samhällsbärande insatser som de önskar få i omställningsstöd. Därtill är föreningens 
begäran om omställningsstöd ytterst bristfälligt motiverad i den ursprungliga ansökan. 
Att på basis av att en verksamhet önskar "bibehålla organisationens struktur i både 
hårda och mjuka värden" (sid. 6 i ursprungliga ansökan) bevilja nära en halv miljon 
kronor i bidrag, anser vi vara för knapphändigt." 

Yrkande 

Mattias Johansson (C) yrkar tillsammans med Robin Kronvall (M), Tobias Hägglund (M), 
och Eva Moberg (KD) yrkar att I nitcias ansökan avslås i den del som berör begäran om 
omställningsstöd om 425 000 kronor under perioden 1 januari till 30 juni. 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Klas-Herman Lundgren (S), Torbjörn Björlund 
(V) och Roger Thelander (SD) avslag på Mattas Johanssons (C) m fl. yrkande och bifall 
till liggande förslag. 

J sterandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Mattias Johanssons (C) yrkande mot eget yrkande och finner bifall 
till eget yrkande om bifall till liggande förslag. 

Sammanfattning 

Initcia ekonomisk förening ansöker om verksamhetsbidrag omfattande 925 000 kronor 
varav 500 000 kronor gäller deras samhällsbärande insats och 425 000 kronor som stöd 
för omställning då verksamhetsbidraget i nuvarande form upphör och 
arbetsträningsplatser kommer att upphandlas genom Dynamiskt inköpssystem (DIS). 

Initcia är ett arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder arbete, arbetsträning och 
arbetslivsinriktad rehabilitering i kontorsmiljö. Målgruppen är personer som befinner 
sig utanför arbetsmarknaden. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar Initcia 
verksamhetsbidrag om 925 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2021 
• Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 
• Komplettering av ansökan om verksamhetsstöd 
• Arbetsmarknadsnämndens mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella 

organisationer inom området arbetsmarknad och sysselsättning 

J sterandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 
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§21 

Uppföljning 26-punktsplan per december 

AMN-2020-00406 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämnden har beslutat om en plan med 26 aktiviteter för att nå målet om att max fyra 
procent av Uppsalas invånare har ekonomiskt bistånd senast 2022. Trots att effekterna 
av covid-19 påverkar genomförande av 26-punktsplanen så pågår arbetet hittills till 
största delen enligt plan. Av de 26 aktiviteterna bedöms 13 som färdiga, 11 pågår enligt 
plan, en avviker från plan och en är stoppad. Senast 2022 ska alla aktiviteter vara 
genomförda. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2021 
• Uppföljning av 26-punktsplan per december 2020 

usterandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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§22 

Val av ledamot till Lokala konsumentrådet 

AM N-2021-00050 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att utse Vania Luque Orrego (S) att representera nämnden i Lokala 
konsumentrådet efter Pavlos Cavelier Bizas (S). 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsnämnden har utsett tre ledamöter i Lokala konsumentrådet för 
perioden 1 januari 2019 -31 december 2022. Anita Ericsson (L) är ordförande i rådet 
och Josefin Andersson (M) är ledamot. Pavlos Cavelier Bizas (S) har avsagt sig sitt 
uppdrag i arbetsmarknadsnämnden och en vakans har därmed uppstått. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 februari 2021 

sterandes signatur 
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§23 

Informationsärenden 
Finns inga informationsärenden anmälda. 

usterandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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§24 

Delegationsbeslut per 15 februari 2021 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut per 15 februari 2021 till 
handlingarna. 

§25 

Anmälningsärenden per 15 februari 2021 

AM N-2021-00015 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden per 15 februari 2021 till 
handlingarna. 

Sammanfattning 

lärendet anmäls följande ärenden: 
• Protokoll arbetsmarknadsnämnden 28 januari 2021 
• Protokoll nämndens arbetsutskott 8 februari 2021 
• Protokoll nämnden individutskott 28 januari 2021 
• Samverkansprotokoll 9 februari 2021 

J sterandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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