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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 
Utses att 
justera: 

Stationsgatan 12 klockan 13.00 — 16.40 

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
tom 145 
Ismail Kamil (L), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Jakob Stone (S) 
Carolina Bringborn (M) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Per-Eric Rosén (MP) 
Kenny Jonsson (C) 
Tobias Hägglund (M) 
Per Davidsson (M) 
Soraja Nadimpour (S) fr o m § 145 

Lena Winterbom, direktör 

Ismail Kamil (L) 

Ersättare: Soraja Nadimpour (S) t o m 
§ 144 
Beatriz Hedvåg (S) 
Oliver Björklund (MP) 
Anja Karinsdotter (V) 
tom 144 
Anita Ericsson (L) 

Paragrafer: 137 - 148 

Ismail Kamil (L), justerare 

Lotta von Wowe sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Arbetsmarknadsnämnden 
2018-12-13 Sista dag att överklaga: 2019-01-08 
2018-12-18 

www.uppsala.se  och arbetsmarknadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 137 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ismail Kamil (L) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 17 december 
2018 ldockan 13.00 på Stationsgatan 12. 

§ 138 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 139 

Ekonomisk uppföljning 2018 
AMN-2018-0028 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga infatmationen till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Ismail Kamil (L), Carolina Bringborn (M), Tobias Hägglund (M), Kenny Jonsson (C) och Per 
Davidsson (M) inlämnar särskilt yttrande. Bilaga 1 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per november 2018. 

Utfallet är 17,6 mnkr, vilket är 24,7 mnkr bättre än budgeterade -7,1 mnkr för perioden. 
Det är en positiv avvikelse på 13,7 mnkr mot prognostiserade 3,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 140 

Uppföljning arbetsmarknadsinsatser 
AMN-2018-0239 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Antalet personer som är inskrivna och får stöd från arbetsmarknadsverksamheten är högre 2018 än 
2017. Hittills i år har 369 personer avslutats på grund av arbete eller studier från 
arbetsmarknadsverksamheten jämfört med 330 personer för samma period 2017. Det finns dänned  
goda förutsättningar att klart fler avslutas till arbete eller studier 2018 än 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 december 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-1243 

§ 141 

Skolchef för vuxenutbildningen enligt förändring i skollagen 
AIVIN-2018-0353 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse arbetsmarknadsförvaltningens direktör som skolchef för kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt 
särskild utbildning för vuxna. 

Sammanfattning 
Enligt en nyhet i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att 
se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Förslag är att förvaltningens direktör utses 
till skolchef enligt skollagen kap 2 § 8a. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
%h. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-1243 

§ 142 

Ansökan om projektmedel för filmsatsning från Studieförbundet 
vuxenskolan och ABF 
A1VJN-2018-0429 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja projektbidrag om 1 675 000 kronor för en fortsatt filmsatsning inom projektet "Sveriges 
bästa svensk", 

att kostnaden belastar nämndens medel för vuxenutbildning och stöd till civilsamhället. 

Sammanfattning 
Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med ABF söker medel hos arbetsmarknadsnämnden till att 
finansiera en film som en fortsättning av filmprojektet "Sveriges bästa svensk". Den totala kostnaden 
för filmen är 1 925 000 kronor (inldusive moms). Förvaltningen föreslår nämnden att delfinansiera 
projektet med 1 675 000 kronor. Arbetsförmedlingen bidrar med 250 000 kronor. 

Arbetsmarknadsförvaltningen avser att använda filmen i sina verksamheter i samhälls-
orienteringen och i andra integrations skapande åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

k 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 143 

Överenskommelse om Idauret Offentligt Partnerskap med 
Studiefrämjandet Uppsalaregionen 
AlVIN-2018-0408 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om partnerskap med Studiefrämjandet Uppsalaregionen 
för perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31, 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap med 3 161 000 kronor år 2019, vilket inbegriper 
uppräknat verksamhetsbidrag till 2 411 000 kronor, insatser för validering med 200 000 kronor 
och stöd till att utreda Aftonskola med 50 000 kr samt redan beviljat verksamhetsbidrag till IKE-
projektet med 500 000 kronor, 

att den årliga ekonomiska ersättningen för åren 2020, 2021 och 2022 fastställs i enlighet med 
uppräkning av nämndens kommunbidrag i Mål och Budget för verksamhetsområdet. 
Ersättningsnivån ska inte understiga förutvarande års ersättning, 

att ekonomiskt stöd till projektet Mitt Friska Liv handläggs i särskild ordning, 

att överlämna till nämnden 2019 att utse två kontaktpolitiker att representera 
arbetsmarknadsnämnden i partnerskapets samverkansgrupp, 

- att undersöka möjligheten att arbetsmarknadsnämnden övertar ansvaret för hyres- och 
nyttjanderättsavtalen för Kontakten, 

att delge kulturnämnden och socialnämnden överenskommelsen om partnerskap. 

Reservation 
Ismail Kamil (L), Carolina Bringbom (M), Tobias Hägglund (M), Kenny Jonsson (C) och Per 
Davidsson (M) anmäler skriftlig reservation. Bilaga 2. 

Sammanfattning 
I nämndens verksamhetsplan 2016 anges att nämnden har för avsikt att ingå partnerskap med 
Studiefrämjandet om verksamheten vid Kontakten Gottsunda. Förvaltningen gavs i uppdrag att utreda 
behovet av och förutsättningarna för en överenskommelse om partnerskap. 

Förvaltningens förslag har föregåtts av en process där bakgrundsförutsättningar, behov och 
målgrupper klarlagts liksom möjliga insatser och deras sortering i verksamhetsområden. Förslaget till 
överenskommelse relaterar till olika styrande dokument och kommunstyrelsens kartläggning av behov 
i stadsdelen Gottsunda. Arbetet har varit föremål för en omfattande dialog mellan förvaltningen, 
nämnden och Studiefrämjandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

Yrkande 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar tillägg med en att-sats "att den årliga ekonomiska ersättningen för åren 
2020, 2021 och 2022 fastställs i enlighet med uppräkning av nämndens kommunbidrag i Mål och 
Budget för verksamhetsområdet. Ersättningsnivån ska inte understiga förutvarande års ersättning." 
samt tillägg i femte att-satsen med "överlämna till nämnden 2019". 

Ismail Kamil (L) yrkar att ärendet ska återremitteras för att låta kommande nämnd ta ställning till om 
meningen" Om enighet vid beslut inte nås är det Studiefrämjandet som har avgörandet." under 
rubriken Ändrade förutsättningar på sidan 27, ska tas bort ur överenskommelsen. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag i enlighet med liggande förslag med tillägg i 
form av egna yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget yrkande om att ärendet ska avgöras idag mot Ismail Karnils (L) yrkande om 
återremiss och finner bifall till eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar ja röstar för att ärendet ska avgöras idag och den som 
röstar nej röstar för att ärendet ska återremitteras. 

Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Jakob Stone (S), Helena Nordström Källström 
(NT), Per-Eric Ros61. (MP) och Ulrik Wärnsberg (S) röstar ja. 

Ismail Kamil (L), Carolina Bringbom (M), Tobias Hägglund (M), Kenny Jonsson (C) och Per 
Davidsson (M) röstar nej. 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande att 
ärendet avgörs idag. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om tillägg med en att-sats samt tillägg i femte att-
satsen och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

J A , 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 144 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2019 
AlVIN-2018-0424 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård, 

att uppdra till förvaltningsdirektören att inkomma med förslag på prioriterade områden för 
verksamhetsplan 2020 som grund för fortsatt dialog inom ramen för regional och lokal 
närvårdssamverkan. 

Sammanfattning 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget omfattar samverkan mellan 
huvudmännen men också internt inom kommunen och i Region Uppsala. 

Politiska styrgruppen samt ledningsgruppen ansvarar för planering och genomförande. 
Ledningsgruppens deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde. 

Den 16 oktober 2018 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2019 med 
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i 
antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och 
regionens vårduppdrag. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (MAN), 
omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN) 
samt vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

i4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 145 

Information om extratjänster 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presentation av slutrapporten om extratjänster. 

Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk anställning som finansieras av staten. Syftet är att 
långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 146 

Sammanträdestider 2019 
ANIN-2018-0441 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att arbetsmarknadsnämnden under 2019 sammanträder måndagar ldockan 15.30: 
14 januari (konstituerande sammanträde), 11 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni, 
26 augusti, 1 oktober (tisdag), 28 oktober, 25 november och 16 december, 

att arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott under 2019 sammanträder måndagar klockan 15.30: 
4 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 3 juni, 19 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 
november och 2 december, 

att arbetsmarknadsnämndens individutskott under 2019 sammanträder måndagar klockan 13.00: 
4 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 28 oktober, 
25 november och 16 december, 

Sammanfattning 
Förslag på sammanträdestider för nämnden, nämndens arbetsutskott och individutskott. 
Arbetsmarknadsnämndens nämndsamrnanträden äger mm på Stationsgatan 12 och är öppna för 
allmänheten om inget annat anges i kallelsen. Nämndens arbetsutskott och individutskott är stängda 
sammanträden. 

Beslutsundsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

7 4. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-13 

§ 147 

Delegationsbeslut enligt förteckning 
~-2018-0206 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut till handlingarna 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls följande delegationsbeslut: 
Beslut 2018-11-29 av arbetsmarknadsförvaltningen att avslå ansökan om startbidrag för förening. 

Ordförandebeslut i individärende 2018-11-28 att bevilja ekonomiskt bistånd till deposition för 
magasinering. 

Ordförandebeslut i individärende 2018-12-03 att bevilja kostnad för deposition för att möjliggöra 
tecknande av bostadskontrakt. 

§ 148 

Anmälningsärenden 
AMN-2018-0029 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet anmäls protokoll, skrivelser och uppföljningar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Uti 
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Arbetsmarknadsnämnden den 13 december 2018 

Ärende 3.1 Ekonomisk uppföljning per november 2018 

Särskilt yttrande 

Vi anser att arbetsmarknadsnämnden under 2018 — och även tidigare under mandatperioden — 
borde ha vidtagit ytterligare åtgärder för att hjälpa människor i utanförskap till arbete eller 
studier. Den rödgröna majoriteten har på ett medvetet sätt underlåtit att utnyttja budgeterade 
medel för framför allt arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för sina ändamål. 
Vi skulle ha satsat mer offensivt och använt dessa medel för åtgärder såsom rehabinsatser, 
praktik, träning och komp etensutveclding som skulle ha medverkat till att många fler personer 
inkluderats i arbetslivet och blivit skattebetalare i stället för bidragstagare. 

Kenny Jonsson (C) 
Ismail Kamil (L) 
Carolina Bringborn (M) 
Per Davidsson (M) 
Tobias Hägglund (M) 
Anita Ericsson (L) 
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Arbetsmarknadsnämnden den 13 december 2018 

Ärende 6.1 Överenskommelse om IMburet offentligt partnerskap med Studiefrämjandet 
Uppsalaregionen 

Reservation 

Alliansen i Arbetsmarknadsnämnden anser att förslaget till partnerskap med 
Studiefrämjandet innehåller många lovvärda skrivningar och aktiviteter. Vi ställer oss till fullo 
bakom att rikta projektet till den tänkta målgruppen och till fullo bakom projektets innehåll, 
som på ett bra sätt syftar till en demokratisk inkludering inom fler olika områden. Vi tycker 
dessutom att det är bra med både en kvalitativ och en kvantitativ ansats i uppföljningen. 

Trots detta yrkade vi under mötet på en återremiss. Bakgrunden till detta är för det första 
att vi helt önskar stryka sista stycket under rubriken Ändrade förutsättningar. Vi menar att 
det ger Studiefrämjandet en avgörande roll som inte överensstämmer med den viktiga 
intentionen att samarbetet ska präglas av konsensus. 

Skrivningen strider därutöver mot den värdegrund som partnerskapet vilar på och som bland 
annat säger att: Detta partnerskap bygger på att Studiefrämjandet och Uppsala kommun är 
likvärdiga parter med ömsesidig respekt för varandras utgångspunkter och olika 
förutsättningar. Uppsala kommuns och Studiefrämjandets relation ska kännetecknas av 
förtroende och tillit. 

Större förändringar i partnerskapet bör beslutas gemensamt av Studiefrämjandet och 
nämnden i samband med att Arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om årligt bidrag till 
partnerskapet. 

Vi anser därutöver att en avgående nämnd, i december sista året på mandatperioden, inte 
bör fatta beslut som under hela nästkommande mandatperiod påverkar en tillträdande 
nämnd både ekonomiskt och vad det gäller inriktning, om det inte är absolut nödvändigt att 
beslutet fattas innan den nya nämnden tillträder. Vår bedömning är att detta beslut hade 
kunnat fattas av den tillträdande nämnden i januari. 

Ismail Kamil (L) 
Carolina Bringborn (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Tobias E Hägglund (M) 
Per Davidsson (M) 
Anita Ericsson (L) 
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