KF 125 5 SEPTEMBER 2016
Kommunfullmäktige

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa
inkluderingsjobb (KSN-2015-2448)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 december 2015, att kommunen uppdrar till förvaltningen att utforma
inkluderingsjobb inom Uppsala kommun i linje med motionens intentioner.
Motionen återges som bilaga 1.
Reservationer
Anne Lennartsson (C), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M),
Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till
motionen och avger reservation enligt ärendets bilaga A.
I avgörandet deltagande
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Caroline
Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Gustaf Lantz (S), Rickard Malmström (MP), Ilona
Szatmari Waldau (V), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Anne
Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD)
Uppsala 24 augusti 2016
Marlene Burwick/Ingela Persson

Nämndbehandling
Arbetsmarknadsnämnden har den 26 maj föreslagit att motionen avslås. Förvaltningens
föredragning var densamma som nedanstående. Ledamöterna för (C), (M),(L) och (KD)
lämnade ett särskilt yttrande. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.
Föredragning

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala län har lägst arbetslöshet i landet enligt arbetsförmedlingens statistik. Men trots den
gynnsamma arbetsmarknaden har inte alla Uppsalabor ett arbete. Drygt 48 procent per månad
av hushållen i Uppsala kommun som har försörjningsstöd får det på grund av arbetslöshet.
Bland de arbetslösa saknar många arbetslöshetsförsäkring då de inte har kvalificerat sig till
den genom anställning.
De allra flesta som har ekonomiskt bistånd med orsaken arbetslöshet är i någon slags insats,
antingen via kommunens arbetsmarknadsverksamhet eller via arbetsförmedlingen. Under
januari till mars (2016) har 1 645 personer som är arbetslösa eller har ett arbetshinder fått stöd
via den kommunala arbetsmarknadsverksamheten Jobbcenter.
Arbetsmarknadsnämnden arbetar på flera olika sätt för att möta såväl individuella behov av
insatser som behov av samordning mellan verksamheter och myndigheter. Insatser genomförs
redan idag enligt motionens förslag även om insatserna inte är samlade under ett namn som
inkluderingsjobb. Rätt till ersättning enligt socialtjänstlagen finns för kompetenshöjande
insatser och praktik.
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som nämnden genomför syftar till att
utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en
fortsatt utbildning. Insatserna utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella
önskemål och förutsättningar. Beslut om insatserna görs i samråd med arbetsförmedlingen.
Praktik och kompetenshöjande insatser är viktiga delar i nämndens arbete men de löser inte
alla behov. Det bedöms heller inte lämpligt att använda ett samlingsnamn som inkluderingsjobb för insatsen då namnet blir missvisande och väcker falska förhoppningar eftersom ett
jobb ska ersättas med en lön och inte ett bidrag.
En utformning enlig motionens förslag är därmed inte aktuell då insatsen redan finns i
nämndens utbud av arbetsmarknadsinsatser.
Vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde 11 december 2015 yrkade Ehsan Nasari (C) att
arbetsmarknadsnämnden i verksamhetsplanen för 2016 skulle ge förvaltningen i uppdrag
utreda möjligheterna att utforma nya så kallade inkluderingsjobb. Nämnden avslog yrkandet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Bilaga A § 164
Ärende 18
Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa inkluderingsjobb
Reservation
M, C, L och KD
Alliansen anser att personer som har försörjningsstöd i större utsträckning kan inkluderas i
arbetslivet genom praktik och kompetensutveckling. Kommunen arbetar med sådana insatser i
dag, bland annat i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi menar att
många fler med försörjningsstöd och viss arbetsförmåga bör komma i åtnjutande av praktik
och träning samt kompetensgivande åtgärder. Det krävs sannolikt mer intensiva arbetsinsatser
och förmodligen multikompetenta team för att klara detta. Alla som får någon form av
sysselsättning/jobb/anställning blir vinnare liksom kommunen som kan reducera och mycket
snabbare byta höga kostnader för försörjningsstödet mot skatteintäkter. Det är därför hög tid
att varva upp arbetet med inkluderingsinsatser som föreslås i motionen.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (KD)
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Uppsala har hittills, bland annat tack vare en stark arbetsmarknad, varit förskonade från ett
relativt stort utanförskap. Med de omvärldsförändringar som vi bevittnar kommer Uppsala
däremot att få ett större antal utsatta invånare som söker sig till vår kommun av skydds- och
asylskäl.
Kommunen behöver förbättra insatserna för att snabbare inkludera människor i
samhällsbygget och göra dem bidragande istället för enbart till bidragstagare. Samarbetet
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste utvecklas för att öka möjligheterna till
självförsörjning.
Centerpartiet vill skapa nya former som inkluderar och stärker individerna och ökar
möjligheterna till arbete. I detta ingår arbetsträning och praktik, kompetensutveckling, sociala
kontakter, språkförbättring och att skapa kontaktnät.
Förra året fick 4300 hushåll med 7200 personer i Uppsala ekonomiskt bistånd i form av
försörjningsstöd. Stödet kostar i år ca 23 miljoner kronor per månad. Den vanligaste orsaken
till utbetalt ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. Kommunen gör en del insatser för att hjälpa
dessa personer till självförsörjning genom rehabiliteringsinsatser, träning, praktik och
kompetensutveckling. Via Navet har drygt 300 personer subventionerade anställningar, s.k.
välfärdsjobb, som avses leda till anställningar på arbetsmarknaden. Dessa aktiviteter är bra,
men otillräckliga.
Centerpartiet anser att personer utanför arbetsmarknaden, bland annat personer med
försörjningsstöd, måste få stöd i form av praktik och kompetensgivande insatser i långt högre
utsträckning än i dag. De måste snabbare inkluderas i arbetslivet och samhället för att bryta
långvarigt bistånd i utanförskap.
Vi vill utforma nya så kallade inkluderingsjobb där olika sysselsättningsuppgifter utförs av den

som är i utanförskap och/eller får försörjningsstöd och har full eller viss arbetsförmåga. Det
gagnar individen, stärker anställningsbarheten och är även till nytta för kommunen.
Praktikperioder inom ramen för detta bör liksom kompetensutvecklingsinsatser således kunna
finansieras med försörjningsstödet och andra bidrag. Siktet är inställt på att stötta individen
mot den reguljära arbetsmarknaden. De arbetsuppgifter som ska skapas inom ramen för
inkluderingsjobb ska inte stå i konkurrens med den reguljära arbetsmarknaden. Exempel på
arbetsuppgifter som skulle kunna vara lämpliga inom ramen för inkluderingsjobb är insatser
för idrott- och föreningslivet, naturvärd, arbetsvärdar eller stöd till garantipensionärer med att
exempelvis handla.

CENTERPARTIET

Det förslag vi nu presenterar om inkluderingsjobb bör beredas ytterligare och ges en konkret
utformning.
Mot denna bakgrund föreslår Centerpartiet;
att kommunen uppdrar till förvaltningen att utforma inkluderingsjobb inom Uppsala kommun i
linje med motionens intentioner.
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Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa
inkluderingsjobb
AMN-2016-0144
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer
Kenny Jonsson (C), Anna Manell (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M) och
Torbjörn Aronson (KD) reserverar sig i särskilt yttrande, bilaga 2.
Sammanfattning
Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 december 2015, att kommunen uppdrar till arbetsmarknadsförvaltningen att
utforma inkluderingsjobb inom Uppsala kommun i linje med motionens intentioner.
Arbetsmarknadsnämnden arbetar på flera olika sätt för att möta såväl individuella behov av insatser
som behov av samordning mellan verksamheter och myndigheter. Insatser genomförs redan idag
enligt motionens förslag även om insatserna inte är samlade under ett namn som inkluderingsjobb.
Rätt till ersättning enligt socialtjänstlagen finns för kompetenshöjande insatser och praktik.
Yrkanden
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av Anna Manell (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir
Jusufbasic (M) och Torbjörn Aronson (KB), bifall till motionen.
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförandens ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande. Votering begärs och
genomförs.
Den som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande, bifall till liggande förslag röstar ja. Den som röstar
för Kenny Jonssons (C) yrkande röstar nej.
Tobias Smedberg (V), Maria Gauffin-Röjestål (S), Björn Christiernin (S), Sanna Selberg (MP),
Per-Eric Rosen (Ml") och Ulrik Wämsberg (S) röstar ja.
Anna Manell (L), Carolina Bringbom Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och
Torbjörn Aronson (KB) röstar nej.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande om
bifall till liggande förslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2016.
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Ärende 5.1 Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari om att införa inkluderingsjobb
Särskilt yttrande C, M, L, KD

Vi anser att personer som har försörjningsstöd i större utsträckning kan inkluderas i arbetslivet
genom praktik och kompetensutveckling. Kommunen arbetar med sådana insatser i dag, bl.a. i
samarbete med Arbetsfönnedlingen och Försäkringskassan. Men vi menar att många fler med
försörjningsstöd och viss arbetsfölniåga bör komma i åtnjutande av praktik och träning samt
kompetensgivande åtgärder. Det krävs sannolikt mer intensiva arbetsinsatser och fölmodligen
multikompetenta team för att klara detta. Alla som får någon form av
sysselsättning/jobb/anställning blir vinnare liksom kommunen som kan reducera och mycket
snabbare byta höga kostnader för försörjningsstödet mot skatteintäkter. Det är därför hög tid
att varva upp arbetet med inlduderingsinsatser som föreslås i motionen.
Kenny Jonsson (C)
Anna Manell (L)
Carolina Bringbom Anadol (M)
Bekir Jusufbasic (M)
Torbjörn Aronsson (KID)
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-26
Plats och tid:

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.00— 16.50

Beslutande:

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande
Anna Manell (L), 2:e vice ordförande
Maria Gauffin Röjestål (S)
Björn Christiemin (S)
Carolina Bringbom Anadol (M)
Bekir Jusufbasic (M)
Sanna Selberg (MP)
Kenny Jonsson (C)
Torbjörn Aronson (KID)
Per-Eric Rosén (MP)

Övriga
deltagare:

Lena Winterbom, direktör, Marcus Bystedt, controller, Lotta Königsson, avdelningschef,
Henrik Jansson, avdelningschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, strateger: Eva
Egnell, Tobias Åström Sinisalo, Andreas Christoffersson, Jan Sund, Monika Lagerkvist,
Eva Hellstrand, Peder Jacobsson, Weronica Öhrt, Peter Eklund, Rotary, Anna Stendin och
Olivia Novotny Bill

Utses att
justera:

Bekir Jusufbasic (M)

Justeringens
plats och tid:

Ersättare:

Paragrafer:

Beatriz Hedvåg (S)
Ylva Gäverth (M)
Anja Karinsdotter (V)
Anita Ericsson (L)

65 - 79

Uppg.al Konse och Kongress, Vaksala torg 1, den 30 maj 2016

Underskrifter:
lrik Wä berg (S),

nde

Bekir Jusufbasic (M), justerare

Lotta von Wowem, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Arbetsmarknadsnämnden
2016-05-26
2016-06-21
Sista dag att överklaga:
2016-05-31
2016-06-22
Anslaget tas ner:
www.upps

.se och arbets

Underskrift:
Lotta von Wowem, sekreterare
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ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Davidsson Per (KLK)
Niemelä Toumo (AMF)

2016-04-18

AMN 2016-0144

Kommunstyrelsen

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa
inkluderingsjobb
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 december 2015, att kommunen uppdrar till förvaltningen att utforma
inkluderingsjobb inom Uppsala kommun i linje med motionens intentioner.
Motionen bilägges.
Föredragning
Uppsala län har lägst arbetslöshet i landet enligt arbetsförmedlingens statistik. Men trots den
gynnsamma arbetsmarknaden har inte alla Uppsalabor ett arbete. Drygt 48 procent per månad
av hushållen i Uppsala kommun som har försörjningsstöd får det på grund av arbetslöshet.
Bland de arbetslösa saknar många arbetslöshetsförsäkring då de inte har kvalificerat sig till
den genom anställning.
De allra flesta som har ekonomiskt bistånd med orsaken arbetslöshet är i någon slags insats,
antingen via kommunens arbetsmarknadsverksamhet eller via arbetsförmedlingen. Under
januari till mars (2016) har 1 645 personer som är arbetslösa eller har ett arbetshinder fått stöd
via den kommunala arbetsmarknadsverksamheten Jobbcenter.
Arbetsmarknadsnämnden arbetar på flera olika sätt för att möta såväl individuella behov av
insatser som behov av samordning mellan verksamheter och myndigheter. Insatser genomförs
redan idag enligt motionens förslag även om insatserna inte är samlade under ett namn som
inkluderingsjobb. Rätt till ersättning enligt socialtjänstlagen finns för kompetenshöj ande
insatser och praktik.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunl edningskontoret@upp sal a. se
www. upp s al a. se

Den praktik eller kompetenshöj ande verksamhet som nämnden genomför syftar till att
utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en
fortsatt utbildning. Insatserna utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella
önskemål och förutsättningar. Beslut om insatserna görs i samråd med arbetsförmedlingen.
Praktik och kompetenshöj ande insatser är viktiga delar i nämndens arbete men de löser inte
alla behov. Det bedöms heller inte lämpligt att använda ett samlingsnamn som inkluderingsjobb för insatsen då namnet blir missvisande och väcker falska förhoppningar eftersom ett
jobb ska ersättas med en lön och inte ett bidrag.
En utformning enlig motionens förslag är därmed inte aktuell då insatsen redan finns i
nämndens utbud av arbetsmarknadsinsatser.
Vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde 11 december 2015 yrkade Ehsan Nasari (C) att
arbetsmarknadsnämnden i verksamhetsplanen för 2016 skulle ge förvaltningen i uppdrag
utreda möjligheterna att utforma nya så kallade inkluderingsjobb. Nämnden avslog yrkandet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör

