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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-09-25

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00 - 16:50

Plats och tid:

Mohamad Hassan (FP), ordförande
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande
Hannes Beckman (M)
Gabriella Lange (M)
Kenny Jonsson (C)
Klas-Herman Lundgren (S)
Jan-Åke Carlsson (S) t.o.m. § 165
Frida Johnsson (MP)
Clemens Lilliesköld (V)

Ledamöter:

Tjänstgörande
ersättare:

Madeleine Andersson (M)
Josefin Mannberg (S) fr o m
§ 166

Ersättare:

Anne Lennartsson (C)
Tekle Embaye (S) t.o.m. § 165
Mohammed Tahir (MP)
Rikard Sparby (M)

Lena Winterbom, uppdragschef, Marcus Bystedt, controlier, strateger: Eva Egnell, Eva
Hellstrand, Nasser Ghazi, Märit Gunneriusson Karlström, Tuomo Niemelä, Tobias Åström
Sinisalo, Andreas Christoffersson, Karin Reuterdahl, Björn Bylund, Ulf Lundström, Lotta
Königsson, rektor, Ida Bylund Lindman, kompetenschef, Torkel Winbladh, kommunjurist,
Ingrid Holström och Helene Sjöberg Jonsson, studie- och yrkesvägledningen, Emil Breman,
Transfer

Övriga
deltagare:

Utses att
justera:

Ulrik Wärnsberg (S)

Paragrafer:

160-178

Justeringens

l^ontoret för bam, ungdom och arbetsmarknad/ Stationsgatan 12, 2014-09-29, klockan 10:00

plats och tid:

(
Underskrifter
Ulrik Wärnsberg (S), justerare

Lotta von Wowern, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
2014-09-25

Datum för
anslags uppsättande:

Sista dag för överklagande:

2014-09-30

Datum för anslags nedtagande:

2014-10-21
2014-10-22

Förvaringsplats
för protokollet:

Kontoret för bam, ungdoffi och arbetsmarknad, Uppsala

Underskrift:

Lotta von Wowem, sekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§160

Val av justerare och justeringstid
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den
29 september 2014, klockan 10:00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.

§161

Fastställa föredragningslistan
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med ändring:
Överlämnade av data samt sekretessförbehåll avseende strukturersättning för gymnasieskolor i
Uppsala kommun 2015 - utgår

Utdragsbestyrkande
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§162

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2014
UAN-2014-0066
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen för att särskilt beakta bilaga gällande
hyreshöjningarnas i Gränby och Kvarngärdet effekt på utbetalt ekonomiskt bistånd,
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisas antal hushåll, orsaker till och kostnader för ekonomiskt bistånd. Kostnaderna totalt för
utbetalt ekonomiskt bistånd ligger totalt för perioden januari-augusti på 11,1 procent över vad som
är budgeterat och utfallet för perioden är något högre än för samma period 2013. Kostnaderna för
försörjningsstöd (ej flykting) för januari till augusti 2014 är 15 procent över budget och utfallet är
något högre än för samma period 2013, cirka 4 procent. Kostnaderna för försörjningsstöd flykting
är 28 procent lägre än vad som är budgeterat och utfallet 26 procent lägre jämfört med perioden
januari-augusti 2013. Det totala antalet unika hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre
(cirka 300 hushåll) i augusti 2014 jämfört med juli 2014. Jämfört, med motsvarande månad 2013
(augusti) är det färre hushåll i augusti 2014 (cirka 100) som beviljades ekonomiskt bistånd.
Presenteras en rapport med syftet att redovisa hur hyreshöjningar i Gränby och Kvarngärdet 2013
har påverkat kommunens totala kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd under 2014. Under 2013
bodde 343 hushåll med ekonomiskt bistånd i delar av bostadsområdena Gränby eller Kvarngärdet
som berörs av stora nyrenoveringar och ombyggnationer. Dessa ombyggnationer resulterar bland
annat i höjda hyror för de boende och ett högre ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag
Knotorets tjänsteskrivelse den 18 september 2014.

usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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§163

Delårsbokslut och prognos per augusti 2014
UAN-2014-0382
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2014, samt
att överlämna delårsbokslut och prognos per augusti 2014 till kommunstyrelsen.
Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Jan-Åke Carlsson (S), Klas-Herman Lundgren (S), Frida Johnsson (MP) och
Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 1.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till
augusti 2014 med 11 533 tkr, att jämföra med -2 307 tkr motsvarande period 2013. Nämnden
redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 98 tkr, Konsumentfrågor
105 tkr, Fritid och kultur 356 tkr, Gymnasieskola 10 787 tkr, Gymnasiesärskola 3 890 tkr,
Vuxenutbildning 15 417 tkr, Ekonomiskt bistånd -19 847 tkr, Bostadssamordning -5 033 tkr,
Flyktingmottagande 6 524 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder - 751 tkr.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2014.
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§164

Information vuxenutbildning
Information om vuxenutbildningens urval, urvalsprocess, studieformer för grundläggande och
gymnasiala teoretiska kurser. Studieformerna är klassrumsundervisning, distansundervisning och
närlärande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§165

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § och 16
kapitlet 6 f Socialtjänstlagen: bostadssamordning, andra kvartalet 2014
UAN-2014-0380
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna rapporten över ej verkställda beslut per 30 juni 2014,
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt
att överlämna rapporten till kommunrevisionen.
Sammanfattning
Enligt 16 kapitlet 6 § f socialtjänstlagen ska nämnden kvartalsvis till Inspektionen för vård och
omsorg och Kommunrevisionen rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § som inte
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. För utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
verksamheter berörs beslut om bostadssocialt kontrakt fattat av Bostadssamordningen på delegation
från nämnden.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar rapportering av två beslut om bostadssocialt
kontrakt där verkställighet skett, men inte inom tre månader från beslutsdatum. Orsaken till att
verkställighet skett senare än tre månader är brist på lägenhet i båda ärendena.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2014.
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§166

Av Mohamad Hassan (FP) aktualiserad fråga: Utreda möjligheten att erbjuda
hälsofrämjande inslag i kombination med arbetsmarknadsinsatser och
välfärdsjobb på Navet
UAN-2014-0336
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att under förutsättning av att kommunfullmäktige avsätter medel för samverkanslösningar i
budgeten för arbetsmarknadsnämnden alternativt en ramökning sker, inrätta en projekttjänst
som hälsokoordinator under perioden 2014-11-01 - 2016-04-30,
att godkänna redovisningen av möjligheter till hälsofrämjande inslag i kombination med
arbetsmarknadsinsatser och välfärdsjobb på Navet samt förslag på utformning av dessa,
att avsätta 1 200 000 kr under perioden för att finansiera en hälsokoordinator på Navet.
Sammanfattning
Mohamad Hassan (FP) aktualiserade vid utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 22 maj 2014 en fråga att uppdra till kontoret att utreda möjligheten att erbjuda hälsofrämjande
insatser i kombination med arbetsmarknadsinsatser och välfärdsjobb på Navet samt att återkomma
med förslag på kostnad och utformning senast i september 2014.
Kontoret utgår i skrivningen från World Health Organizations, (WHO) definition av hälsa.
Livsvillkor påverkar i hög grad hälsan liksom frisk- och riskfaktorer. Studier visar hälsan både kan
vara en orsak till och en konsekvens av ett liv i utanförskap. Hälsan är bättre för förvärvsarbetande
än arbetslösa och förtidspensionärer som har sämre livsvillkor och levnadsvanor än förvärvsarbetande. Kontoret föreslår att en tjänst som hälsokoordinator inrättas på Navet under 1,5 år för att
bygga upp och utveckla hälsoarbetet på Navet. En kartläggning av målgruppens hälsoläge, behov
och vilja att delta i hälsofrämjande insatser bör göras. Utifrån kartläggningen och i samverkan med
andra aktörer ska hälsofrämjande insatser utformas.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2014.
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§167

Idrottsundervisning på entreprenad
UAN-2013-0265
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att avge framställning till regeringen enligt kontorets förslag.
Sammanfattning
Regeringens beslut att ge kommunen dispens att entreprenadförlägga viss idrottsundervisning
inom gymnasieskolan är formulerat så att det riktar sig endast till Upplands Idrottsförbund. Då
upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling behöver genomföras krävs att eventuell annan
anbudsgivare också innefattas i denna dispens. Kontoret föreslår därför att nämnden skriver till
regeringen och föreslår dem besluta att det lämnade medgivandet avser kommunens upplägg som
sådant och inte är kopplat till en specifik leverantör.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2014.
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§168

Revidering 2014 av Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt
UAN-2014-0387
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta förslag till riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt
avseende bistånd till fritidsaktiviteter.
Sammanfattning
En översyn av riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt görs
dels i samband med ändringar i lagstiftningen, nya vägledande domar eller förändringar inom
kommunen. Senaste revidering skedde maj 2013. Därefter har flera ändringar i lagstiftningen
tillkommit som påverkar nämndens riktlinjer. 1 juli 2013 infördes jobbstimulansen i ekonomiskt
bistånd samt höjdes nivån för hur mycket en skolungdom får tjäna utan att det påverkar beräkningen
av försörjningsstödet. 1 juli 2014 infördes rätten till fritidspeng till familjer med barn i årskurs 4-9
(4 a kap. 1-3 §§). Riktlinjerna behöver i och med dessa ändringar revideras, dels läggs lagstexterna
in och dels har konsekvensändringar gjorts i kommentarer kring dessa.
Yrkanden
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av nämnden, att andra att-satsen ska utgå.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2014.
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§169

Förslag till riktlinjer för samverkanslösningar mot utanförskap
UAN-2014-0356
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att enligt förslag fastställa riktlinjer för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens bidrag till
samverkanslösningar mot utanförskap.
Sammanfattning
Nämnden fastställde 2013-03-20 "Modeller för samspelet med civila samhället". Nämnden
tydliggör med beslutet hur den kan bygga relationer till det civila samhället. Dokumentet fungerar
som en utgångspunkt för nämndens bidragsstöd och för nämndens fortsatta arbete med bidrag, stöd
och annan samverkan med civila samhället. Nämnden gav kontoret 2013-03-20 § 52 kontoret i
uppdrag att revidera nämndens mål och riktlinjer för nämndens stöd till samverkanslösningar mot
utanförskap.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(19)

Uppsala
•

"KOMMUN

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-09-25

§170

Arbetsfrämjande insatser för studenter med försörjningsstöd
Under sommaren 2014 har Studiefrämjandet på uppdrag av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tagit emot studenter med försörjningsstöd. Studiefrämjandet använder sig av ett koncept
som kallas Aktiv Kompetens och syftet är att lotsa och coacha studenterna till sommararbete. Under
sommaren var 53 studenter inskrivna.
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§171

Utbildningsdepartementet: Remiss - Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt
lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Dnr U2014/4311/GV)
UAN-2014-0373
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att avge yttrande enligt reviderat förslag.
Sammanfattning
Uppsala kommun har fått inbjudan från Utbildningsdepartementet att yttra sig över Promemorian
Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
(Dnr U2014/4311/GV).
Yrkande
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att i första stycket under rubriken
Sammanfattning i nämndens yttrande ska "inte" läggas till efter "Uppsala kommun avstyrker.." och
därefter läggs meningen "Men kommunen vill bestämt rekommendera en snabb översyn av APL i
övrigt för yrkesprogrammen för att säkerställa en hög kvalitet. Hög kvalitet ska prägla all APL."
Kenny Jonsson (C) yrkar vidare att de två första styckena under rubriken Kommentarer ska tas bort
och i näst sista stycket i yttrandet ska "...inte nu genomföra begränsade satsningar eller förändringar
av lärlingsutbildningen, utan istället...." tas bort.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2014.
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§172

Feriejobb inom vårdsektorn för grundskoleelever
UAN-2014-0374
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att uppdra åt kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att genomföra upphandling av insats
för feriejobb inom vårdsektorn för grundskoleelever,
att delegera till upphandlingsutskottet att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om
antagande av anbud.
Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Klas-Herman Lundgren (S), Josefin Mannberg (S), Frida Johnsson (MP) och
Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt bilaga 2.
Sammanfattning
Möjligheten att få ett ferie- eller extraarbete är inte främst beroende av konjunktur utan att unga får
stöd och hjälp att hitta ett arbete. För att ungdomar ska få en så tidig kontakt som möjligt med
arbetslivet har nämnden sedan tidigare prioriterat årskurs 9 och garanterar alla de ungdomarna ett
feriearbete under tre veckor. Nämnden ser det också som extra viktigt att satsa på de ungdomar som
själva inte har ett kontaktnät eller möjligheter att ordna ett feriearbete på egen hand. Därför erbjuds
även gymnasieungdomar med funktionsnedsättning samt elever på språkintroduktionsprogrammet
feriearbete. Genom satsningen på feriejobb inom vårdsektorn får nu fler unga chans att få en första
arbetslivskontakt, vilket på sikt kan stärka deras framtida etablering på arbetsmarknaden.
Yrkanden
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att "extra" i extrajobb ska ersättas med
"ferie" samt att "kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad" i andra att-satsen ska ändras till
"upphandlingsutskottet''.
Clemens Lilliesköld (V) yrkar, med stöd av Ulrik Wärnsberg (S) och Frida Johnsson (MP) att
ärendet ska återremitteras för vidare utredning.
Mohamad Hassan (FP) yrkar avslag på Clemens Lillieskölds (V) yrkande och bifall till liggande
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande. Votering begärs och
verkställs.
Den som röstar för Mohamad Hassans (FP) yrkande röstar ja, den som röstar för Clemens
Justerandes sign
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Lillieskölds (V) yrkande om återremiss röstar nej.
Torbjörn Aronson (KD), Hannes Beckman (M), Gabriella Lange (M), Madeleine Andersson (M),
Kenny Jonsson (C) och Mohamad Hassan (FP) röstar ja. Ulrik Wärnsberg (S), Klas-Herman
Lundgren (S), Josefin Mannberg (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) röstar nej.
Med 6 röster för ja och 5 röster för nej beslutar nämnden enligt Mohamad Hassans (FP) yrkande om
bifall till liggande förslag.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2014.
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§173

Anmälningsärenden
UAN-2014-0023
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna.
Sammanfattning
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden.

§174

Sammanträdestider 2014
UAN-2013-0459
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 6 november 2014 flyttas från
klockan 13.00 till klockan 16.00 samma dag samt
att individutskottets sammanträde klockan 09.00 den 6 november 2014 flyttas till fredagen
den 7 november klockan 09.00.
Sammanfattning
Nämnden föreslås flytta fram sammanträdet till klockan 16.00 den 6 november 2014 och flytta
individutskottets sammanträde klockan 09.00 samma dag till klockan 09.00 den 7 november 2014.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2014.
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§175

Information om gymnasiemässor
Inför gymnasievalet 2015/2016 anordnar Samlad vägledning på uppdrag av utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, gymnasiemässa på Fyrishov den 13 november 2014. Cirka 4 500 - 5 000
personer beräknas besöka mässan.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden står, tillsammans med nämnden för hälsa och omsorg,
för "Hela vägen mässan" som riktar sig till ungdomar och vuxna som har behov av särskola och
LSS-insatser. Information om särskola, arbete och annat stöd kommer att presenteras.
Mässan är den 23 oktober 2014 och beräknas få cirka 450 besökare.
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§176

Presentation av verksamheten Transfer
Erik Breman, verksamhetschef presenterar verksamheten Transfer. Transfers idé är att med
föreläsare som förebilder ge ungdomar i gymnasieskolan insikter - förmedla kunskap, inspiration uppmuntra till lärande, entreprenörskap och egna initiativ, ingångar - ge kontakter och öppningar
till näringslivet.
Föreläsare bidrar ideellt med sin tid och delar med sig av kunskaper och erfarenheter till eleverna.
Lärare beställer föreläsningar kostnadsfritt och integrerar dem i undervisningen. Partner från
näringslivet, myndigheter, stiftelser och kommuner bidrar med resurser och föreläsare. Transfer
matchar skolornas beställningar med föreläsare samt driver och utvecklar nätverket.
Verksamheten startade år 2000.1 Uppsala finns i dag 109 föreläsare och i hela Sverige 9 305
föreläsare. Av cirka 25 gymnasieskolor i Uppsala är 17 aktiva med att anlita Transfer.
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Rapport Roligaste sommarjobbet 2014
UAN-2014-0386
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
En rapport från Roligaste Sommarjobbet för 2014 presenteras. Rapporten ger en sammanfattande
redogörelse för Roligaste Sommarjobbet som drivits av företaget bidivator på uppdrag av nämnden.
Under sommaren 2014 har 157 ungdomar i Uppsala kommun drivit företag som sommarjobb under
konceptet "Roligaste sommarjobbet". 300 ungdomar sökte till programmet, 160 ungdomar
tilldelades en plats och 157 fullföljde hela programmet. Uppsala kommun arrangerade därmed
Sveriges största Roligaste Sommarjobbetprogram under 2014.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2014.
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Inbjudningar
UAN-2014-0024
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Anne Lennartsson (C), Ulrik Wärnsberg (S) och Mohamad Hassan (FP) att delta i
konferensen Hjärnkoii och ISAmverkan den 10 oktober 2014 på Clarion Hotell Gillet i
Uppsala,
att utse Anne Lennartsson (C) att delta i Skolverkets workshop "Fungerande och effektiv
lärlingsutbildning i Stockholm den 7-8 oktober,
att utse Mohamad Hassan (FP), Kenny Jonsson (C) och Jan-Åke Carlsson (S) att delta i
Teknikcolleges Regionkonferens den 28 oktober 2014 i Östhammar,
att utse Mohamad Hassan (FP), Kenny Jonsson (C), Ulrik Wärnsberg (S) och Jan-Åke
Carlsson (S) att delta i Teknikcolleges Rikskonferens den 6 november 2014 i Uppsala.
Sammanfattning
Förligger inbjudningar från:
Hjärnkoii och ISAmverkan till en framtidskonferens om förbättrade attityder tuiii människor med
psykisk ohälsa för inkludering i arbetslivet den 10 oktober 2014 på Clarion Hotell Gillet i Uppsala,
Kommunala handikapprådet till en halvdag om Brukarinflytande - möjligheter och svårigheter den
17 oktober i Stadshuset, Uppsala,
Skolverket till 2 dagars workshop om "Fungerande och effektiv lärlingsutbildning" i Stockholm den
7-8 oktober 2014,
Teknikcollege Uppland till Regionkonferens i Östhammar den 28 oktober 2014 samt
Teknikcollege till Rikskonferens på Uppsala konsert och kongress den 6 november 2014.

usterandes sign

7 .

Utdragsbestyrkande

UHv> iöw-öi-ar {f/6 3

Reservation i form av särskilt yttrande
UAN 2014-09-25

Ärende 3.2: Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2014
V i vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande.
Helårsprognosen för nämnden per augusti pekar på ett resultat på 5,5 mnkr.
I detta resultat finns det verksamheter som uppvisar både överskott och underskott. Till
exempel pekar följande verksamheter på ett överskott: gymnasieskolan 15 mnkr,
gymnasiesärskolan 5 mnkr och vuxenutbildningen 18,8 mnkr. Samtidigt uppvisar de sociala
verksamheterna stora underskott: socialbidrag -30,8 mnkr och bostadssociala -10,2 mnkr.
Sammanlagt -41 mnkr. Den totala kostnaden för utbetalt socialbidrag för 2014 beräknas till
245 mnkr, vilket är cirka 11 mnkr högre än 2013.
Den kraftiga ökningen av antalet hushåll som får socialbidrag de senaste åren, har nu fastnat
på en hög nivå. Mellan 2 200 och 2 400 hushåll uppbär socialbidrag varje månad.
Kostnaderna för utbetalt försörjnings stöd har ökat med 3,6 procent, trots att riksnormen inte
har höjts för 2014. Under juli månad 2014 var det 2 500 hushåll som beviljades socialbidrag,
vilket är det högsta antalet på flera år.
Arbetslöshet är alltjämt den främsta orsaken till försörjningsstöd.
Detta är en avspegling av det problem som Arbetsförmedlingen pekar på i sina prognoser.
Gruppen arbetslösa utgörs nu till största delen av de utsatta grupperna. Till de utsatta
grupperna på arbetsmarknaden räknar Arbetsförmedlingen: ungdomar med bristfällig
utbildning, utrikes födda, funktionsnedsatta och arbetslösa äldre än 55 år. Tidigare har dessa
grupper inte varit flest bland de arbetslösa, men nu är det dessa grupper som dominerar bland
de arbetslösa. V i riskerar att få en alltmer uppdelad och polariserad arbetsmarknad.
Detta visar sig också i att arbetslösa med mycket långa perioder av arbetslöshet ökar. Enligt
Arbetsförmedlingen har nu var fjärde arbetslös varit utan arbete mer än tre år de senaste 10
åren.
Detta innebär ett misslyckande i den statliga arbetsmarknadspolitiken. En passivitet i stället
för aktiva åtgärder som innebär en övervältring av kostnader på kommunerna i form av ökade

1

socialbidragskostnader. Detta är konsekvenserna av den nya arbetslinjen som den borgerliga
alliansen tillämpar. Och de som förlorar på detta är de arbetslösa.
Vi kan konstatera att trots den låga öppna arbetslösheten i Uppsala, har den borgerliga
majoriteten misslyckats med att föra en politik som ger fler människor möjlighet att kunna få
en egen försörjning.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi anföra reservation i ärendet i form av särskilt yttrande.

För Socialdemokraterna

För Miljöpartiet

För Vänsterpartiet

Ulrik Wärnsberg (s)

Frida Johnsson (mp)

Clemens Lilliesköld (v)
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Reservation
UAN 2014-09-25

Ärende 6.3: Extrajobb inom vårdsektorn för grundskoleelever
Vi vill reservera oss till förmån för vårt yrkande om att återremittera förslaget om feriejobb
för grundskoleelever inom vårdsektorn.
Vi är i grunden positiva till att öppna möjligheten för grundskoleelever att kunna få
feriearbete även under terminerna, och inte bara under sommarlovet. Dock menar vi att
förslaget hade tjänat på att få en grundligare analys och bredare genomgång av hur olika
behovet ser ut för olika grundskoleelever. Ska detta vara en möjlighet bara för de elever som
är intresserade bland de cirka 2 000 eleverna i årskurs 9 att få söka bland de ca 160
feriearbeten som kan bli aktuella. Eller ska ambitionen vara att på ett mer genomtänkt sätt
använda de resurser nämnden avser att lägga på detta, cirka 2 mnkr, så att de elever som kan
ha de största behoven av att få en vettig sysselsättning under skolterminerna och därmed även
lite fickpengar, får denna möjlighet. Då menar vi att det kan krävas andra lösningar och
modeller än vad som nu ligger i förslaget.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi reservera oss mot nämndens beslut att inte återremittera
ärendet för en fördjupad analys och beredning.

För Socialdemokraterna

För Miljöpartiet

För Vänsterpartiet

Ulrik Wärnsberg (S)

Frida Johnsson (MP)

Clemens Lilliesköld (V)

