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Kommunfullmäktige 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen 
långtidsarbetslösa 
Då Liberalerna och Alliansen styrde arbetade vi ihärdigt för att minska arbetslösheten och kostnaderna 
för försörjningsstöd. Ett svårt arbete där den nuvarande majoriteten, då varande oppositionen, 
stundtals var konstruktiv, stundtals undvek se verkligheten. 
 
Vi sjösatte bland annat modellen med välfärdsjobb där människor som levt på försörjningsstöd under 
lång tid fick en anställning inom en kommunfinansierad verksamhet. Det ledde till att andelen 
långtidsarbetslösa minskade och fler fick chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. När Liberalerna 
och Alliansen efter valet lämnade över styrningen av arbetsmarknadsfrågorna var över 450 personer 
verksamma i välfärdjobb. 
 
Strax efter valet valde de rödgröna att minska resurserna till välfärdjobben med motiveringen att 
medel ska rikta sig till de långtidsarbetslösa. I bokslutet för arbetsmarknadsnämnden kan vi konstatera 
att tvärtemot vad de rödgröna påstår sig vilja åstadkomma har andelen med långvarigt 
biståndmottagande ökat. Det varnade vi i Liberalerna för redan när de rödgröna började minska i 
resurserna till arbetsmarknadsanställningar som till exempel välfärdjobb. Arbetsmarknadsnämnden 
skriver i bokslutet att ”trots en god arbetsmarknad har nämnden många hushåll som har ett långvarigt 
biståndsmottagande. Andelen hushåll som har mycket långvarigt biståndsmottagande (27 av 36 
månader) ligger relativt konstant under en följd av år, däremot ökar andelen med långvarigt 
biståndsmottagande (10 av 12 månader). Uppsala län har en mycket god arbetsmarknad. En stor andel 
av de som är långtidsarbetslösa tillhör grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden, där främst 
avsaknad av gymnasial utbildning väger tyngst, men även de som är utrikes födda, har en 
funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan eller är äldre än 55 år ingår i gruppen”. Nämnden 
behöver alltså vidta åtgärder för att minska bidragsberoendet och göra människor fria och 
självförsörjande. De två poster eller verktyg som är avgörande för att lyckas är budgetposterna för 
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Dessa två poster påvisar överskott i 
arbetsmarknadsnämnden. Den politiska majoriteten väljer alltså att ha en defensiv budget snarare än 
att vara en offensiv nämnd. Resultatet av det är att människor förblir beroende av samhället och för 
nämnden blir det också ökade kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag). 
 
Mot denna bakgrund vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande: 
 

• Gruppen långtidsarbetslösa ökar i Uppsala kommun, vilka åtgärder kommer du att vidta för att 
minska denna grupp? 
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• Kommunbidraget till försörjningsstöd har de senaste åren ökat, 2017 ökade det med 20 
miljoner kronor. Vilka åtgärder kommer du att vidta för att nå budget i balans så att medel inte 
ånyo behöver skjutas till 2018? 

 
• Systemet med välfärdjobb som Liberalerna och Alliansen införde var en effektiv modell för 

att minska långtidsarbetslöshet. Varför sänkte ni ambitionen efter valet? 
 
 
Mohamad Hassan (L)  
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	Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa

