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Kommunstyrelsen 

Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av 
långtidsarbetslösa 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen. 

Ärendet 
Kristin Lilieqvist (MP) föreslår i en motion, väckt den 27 februari 2013, att kommunfull-
mäktige ger samtliga nämnder och bolag i uppdrag  

-att i såväl egen som upphandlad verksamhet, ställa krav på att minst 1 av 30 anställda ska 
utgöras av personer som av Arbetsförmedlingen definierats som långtidsarbetslösa, 

-att utöver ovan nämnda kontraktsvillkor ska åtaganden att anställa (eller ge praktikplats till) 
ytterligare personer med svag ställning på arbetsmarknaden vägas in som en kvalitetshöjande 
åtgärd, samt 

att uppföljningen av ovan ställda krav görs minst en gång per år och rapporteras i särskild 
ordning till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Motionen återges i bilaga 1. 

Remissbehandling 
Yttranden har inkommit från styrelsen för Teknik och service, räddningsnämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Uppsalahem AB, styrelsen för Vård och bildning, 
barn- och ungdomsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden samt Uppsala Vatten och 
Avfall AB. 
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Styrelsen för Teknik och service framför att ökade krav på anställning av långtidsarbetslösa 
kan vara en möjlighet om det sker på ett konkurrensneutralt och affärsmässigt sätt och har en 
tydlig struktur. Reservation har anförts av (S), (MP) och (V), bilaga 2. 
 
Räddningsnämnden uttrycker att man strävar efter att uppfylla ambitionerna i det 
arbetsmarknadspolitiska programmet, men pekar samtidigt på att nämndens verksamhet till 
stora delar är organiserad i små arbetsgrupper, vilket gör det svårt att nå målet om 1 på 30, 
bilaga 3. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beskriver i sitt yttrande det uppdrag som nämnden 
gett Navet Uppsala. Uppdraget handlar om att stödja kontoren och förvaltningarna inom 
kommunen att kunna uppfylla det nuvarande arbetsmarknadspolitiska målet om att ta emot en 
praktikant per 30 medarbetare, men också att skapa så kallade välfärdsjobb. Välfärdsjobb är 
en anställning under ett års tid, och de personer som prioriteras är framför allt personer som 
haft försörjningsstöd under längre tid. Navet har uppdraget att se till att information om dessa 
möjligheter når samtliga kommunala verksamheter och bolag. Nämnden har undersökt 
möjligheten att skriva in sådana krav i upphandlingsunderlag och finner inga formella hinder 
för det. Sammantaget menar nämnden att motionen därmed är besvarad. Reservation mot 
nämndens yttrande har anförts av (S), (MP) och (V), bilaga 4. 
 
Uppsalahem AB avstyrker motionen, med motiveringen att man ställer sig avvisande till 
förslaget om kvoterad rekrytering. Därutöver menar Uppsalahem att om regelverket för 
offentlig upphandling utökas till att omfatta krav på att 1 av 30 anställda ska ha varit 
långtidsarbetslös, så finns risken att detta kan diskriminera mindre företag i upphandlings-
situationer. Uppsalahem AB förordar därmed inte en ändrad upphandlingsmodell, bilaga 5. 
 
Styrelsen för Vård och bildning menar att om så kallade sociala kontrakt skulle införas för 
såväl den egna produktionen som för annan kommunfinansierad verksamhet, så måste såväl 
uppdraget som budgeten för uppdragets genomförande justeras, bilaga 6. 
 
Barn- och ungdomsnämnden hänvisar i sitt svar till att Navet Uppsala arbetar med att skapa så 
kallade välfärdsjobb och menar att detta arbete fortfarande är under utveckling och kommer 
att innebära att kommunala verksamheter kan ta ansvar för att ge så många som möjligt en 
arbetsmarknadsinsats. Nämnden uttrycker att man inte ser några formella hinder att i avtal 
skriva in krav på arbetsmarknadsinsatser, då detta är ett angeläget utvecklingsområde, bilaga 
7. 
 
Även gatu- och samhällsmiljönämnden hänvisar i sitt yttrande till Navet Uppsalas arbete och 
pekar på att den egna nämnden kan bidra i Navets övergripande målsättning att ge 
långtidsarbetslösa jobb. Nämnden är positiv till Navets inriktning med så kallade 
välfärdstjänster och därför har ett samarbete inletts med Navet som syftar till att få fram ett 
ökat antal anställningar, inom nämndens ansvarsområde, för långtidsarbetslösa, bilaga 8. 
 
Uppsala Vatten och Avfall AB svarar att man ser problem med att, i den omfattning motionen 
föreslår, matcha långtidsarbetslösa med de kravprofiler bolaget har och även vid upphandling 
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av tjänster. Bolaget hänvisar till en försöksverksamhet inom Malmö stad, där liknande villkor 
som motionären föreslår ställs i fem utvalda upphandlingar inom bygg- och 
anläggningsverksamhet. Uppsala Vatten och Avfall AB föreslår att kommunfullmäktige 
avvaktar erfarenheterna från Malmö innan någon förändring av kommunens arbetsgivarpolicy 
görs, bilaga 9.  
 
Föredragning 
I kommunens arbetsmarknadspolitiska program, som antogs av kommunfullmäktige 2010, 
beskrivs kommunens ansvar i arbetsmarknadsfrågorna. Staten har det övergripande ansvaret 
för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken, men kommunen har, genom sitt ansvar för 
att invånarna har en skälig levnadsnivå, en kompletterande roll. Kommunens roll i arbets-
marknadspolitiken är inte något som står för sig självt, utan berör flera olika verksamhets-
områden i kommunen, till exempel utbildning, näringsliv, integration och socialtjänst. 
 
Motionen tar upp de svårigheter som långtidsarbetslösa kan möta i form av risker för 
utanförskap och menar att särskilda kvoter för personer med svårigheter på arbetsmarknaden 
kan vara ett av flera verktyg för att komma tillrätta med problematiken. I motionen föreslås 
därför att kommunen i såväl den egna verksamheten som i upphandling av kommun-
finansierad verksamhet ska ställa krav på att minst 1 av 30 anställda ska vara personer som av 
arbetsförmedlingen definierat som långtidsarbetslösa.  
 
Remissinstanserna avger förhållandevis olika svar på detta förslag. En av remissinstanserna 
avvisar helt motionens förslag, ytterligare en av remissinstanserna vill avvakta en försöks-
verksverksamhet från Malmö, ytterligare två menar att ett sådant förslag kräver justering av 
budgetramar och uppbyggnad av tydlig struktur och ytterligare två remissinstanser menar att 
det är juridiskt möjligt att ställa sådana krav som motionären föreslår. Förslaget som ett 
åtgärdsverktyg för att komma tillrätta med risken för utanförskap för långtidsarbetslösa får 
därmed inte ett enhälligt uttalat stöd av remissinstanserna.  
 
Ur en juridisk aspekt kan ett sådant specifikt krav strida mot den så kallade proportionalitets-
principen inom offentlig upphandling. Principen innebär att en upphandlande myndighet inte 
får ställa högre krav än vad som är nödvändigt för upphandlingen. Alltför långtgående krav 
som inte har en tydlig och affärsmässig koppling till kontraktsföremålet kan strida mot 
proportionalitetsprincipen.    
 
Flera av remissinstanserna hänvisar istället till en annan metod för att skapa delaktighet och 
inkludering för personer som stått utanför arbetsmarknaden länge och som har försörjnings-
stöd. Metoden benämns välfärdsjobb och är en del av utbildnings- och arbetsmarknads-
nämndens ansvarsområde, och arbetet utförs av Navet Uppsala. Nedan redogörs närmare för 
vad denna satsning innebär. 
 
Välfärdsjobben är anställningar med avtalsenlig lön under ett års tid i kommunen och 
kommunfinansierade verksamheter. Målgruppen för anställningarna är i första hand personer 
som är arbetslösa och som haft försörjningsstöd under lång tid. Den som är arbetslös får 
chansen att visa vad den går för och får en egen försörjning, aspekter som motionären också 
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framhållit som synnerligen angelägna. Verksamheter som bidrar med arbetsuppgifter bidrar 
också till det som brukar benämnas ”CSR, corporate social responsibility”, social hållbarhet. 
Under anställningen erbjuds de enskilda, som fått välfärdsjobb, också möjlighet till utbildning 
och stöd i att ta sig vidare till en tillsvidareanställning. Erfarenheter från liknande projekt i 
andra kommuner i Sverige visar att arbetet med individen som sker parallellt med en 
anställning är minst lika viktig som anställningen i sig.  Utgångspunkten för välfärdsjobben är 
att fokusera på de möjligheter och mervärden som kan skapas för såväl verksamheten som för 
den enskilde. Se vidare om intentionerna med välfärdsjobben i bilaga 10.  
 
Målet för antalet välfärdsjobb under 2013 är satt till 500. Skulle dessa 500 jobb samtliga 
kunna tillskapas inom kommunens verksamhetsområden skulle det innebära en kvot på 1 
välfärdsjobb av 24 anställda (med utgångspunkt från att kommunen har cirka 12 000 
tillsvidareanställda).  
 
Motionens andra förslag, nämligen att utöver kontraktsvillkor betrakta åtaganden att anställa 
(eller ge praktikplats till) ytterligare personer med svag ställning på arbetsmarknaden som en 
kvalitetshöjande åtgärd, kommenteras inte  av remissinstanserna. Förslaget är oprecist. Vem 
ska betrakta det som en kvalitetshöjande åtgärd – och i förhållande till vad?  När det gäller 
Navet Uppsalas verksamhetsidé med välfärdsjobben, kan detta sägas falla inom ramen för 
kvalitetshöjande åtgärd: de verksamheter som åtar sig att utveckla välfärdsjobben är i själva 
verket med och bidrar till den socialt hållbara utvecklingen.  
 
När det gäller motionens tredje förslag, att uppföljning ska göras minst en gång per år och 
rapporteras i särskild ordning till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, sker uppföljning 
redan av arbetsmarknadsinsatser genom den årliga verksamhetsuppföljningen i bokslut. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås motionen besvarad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson Lars-Sture Persson 
stadsdirektör personaldirektör 
 



Bilaga 1









Bilaga 2











Bilaga 3 





Bilaga 4 



















Bilaga 5 





Bilaga 6 













Bilaga 7 











Bilaga 8 









Bilaga 9 







q FÖR MER INFORMATION

NAVET KOMPETENS
Ida Bylund Lindman, kompetenschef
Tel: 018-727 08 80
E-post: ida.bylund-lindman@uppsala.se u VÄLFÄRDSJOBB

 DIN VERKSAMHET KAN BIDRA 
TILL SOCIAL HÅLLBARHET!

 SAMORDNAR UTBILDNINGS- 
OCH ARBETSMARKNADSINSATSER

 NAVET DRIVS PÅ UPPDRAG AV UTBILDNINGS-  
OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN.

 NAVET DRIVS PÅ UPPDRAG AV UTBILDNINGS-  
OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN.

Bilaga 10 



VÄLFÄRDSJOBB GER MERVÄRDE 
Välfärdsjobb ger:
u verksamheter möjlighet att bidra till 

social hållbarhet 

u mervärde utan att konkurrera med  
vanliga jobb

u ingen tung administration – Navet  
kompetens kan vara arbetsgivare

NAVET GARANTERAR STÖD
Navet kompetens:
u gör uppföljning löpande

u är ett stöd för verksamheterna

Välfärdsjobb finansieras av statliga sub-
ventioner tillsammans med ersättning 
från Navet kompetens som också står för 
försäkringar. 

Om du är intresserad av att ta emot väl-
färdsanställningar är du välkommen att 
kontakta Navet kompetens.

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS-
NÄMNDEN SATSAR PÅ VÄLFÄRDSJOBB 
FÖR PERSONER SOM STÅR UTANFÖR 
ARBETSMARKNADEN OCH HAR FÖR-
SÖRJNINGSSTÖD.

VÄLFÄRDSJOBB ÖKAR  
ANSTÄLLNINGSBARHETEN
Välfärdsjobb är:
u en anställning med avtalsenlig lön i en 

kommunfinansierad verksamhet 

u ett steg in på arbetsmarknaden för den 
som har försörjningsstöd

u en arena för att få arbetsträning och 
referenser

u en möjlighet att komma in i de trygghets-
system som Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan erbjuder

De verksamheter som kan få full  
finansiering av välfärdsjobb är:

u kommunala och kommun- 
finansierade verksamheter

u ideella organisationer

u föreningslivet

u sociala företag

u kyrkliga organisationer

u landstingskommunala verk- 
samheter, universitetet med flera

u VÄLFÄRDSJOBB




