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Svar på Akademikerförbundet SSRs yttrande 
till samverkansprotokollet, 
arbetsmarknadsnämnden 16 december  

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 

att skicka upprättat förslag som svar på Akademikerförbundet SSRs yttrande. 

Ärendet 
Akademikerförbundet SSR inkom med ett yttrande till samverkansprotokollet som 
publicerades ut med nämndhandlingarna till arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 16 december. Yttrandet avser nämndärende nummer nio ”Uppdrag 
uppföljning 2020” där nämnden gav förvaltningen uppdrag om säkerställande av 
kontroller och redovisningar av resultat under 2020. Arbetsmarknadsnämnden vill med 
svaret bemöta och Akademikerförbundet SSRs yttrande. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt i ärendet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-15 

Förslag till svar till Akademikerförbundet SSR 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 
Lena Winterbom 
Direktör 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden  2020-01-15 AMN-2020-00005 
  
Handläggare:  
Ida Bylund Lindman, Tuomo Niemelä 
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Nämndens viljeriktning är att fler klienter ska få möjlighet att erhålla regelbunden 
personlig kontakt med sin socialsekreterare. Detta för att så tidigt som möjligt få det 
stöd man behöver för att komma ut i självförsörjning. Att mötas, att föra dialog om 
framtiden, att skapa tillit till förändring är en viktig del av det sociala arbetet där 
socialsekreterarens yrkeskompetens kommer till uttryck. Samtalet är 
socialsekreterarens främst arbetsverktyg och nämnden vill nu genom detta att fokus 
sätts på det sociala arbetet. 

Arbetsmarknadsnämnden ser positivt på den digitala utveckling som skett inom 
verksamheten och som ska avhjälpa socialsekreterarna i det administrativa arbetet 
och frigöra mer tid för klientmöten. Att varje klient som söker ekonomiskt bistånd 
befinner sig i Sverige och att varje klient identifierar sig personligen är ett sätt att 
säkerställa att biståndspengar går till de människor som behöver det mest. Nämndens 
uppgift är att se till att samhällets resurser används på ett så bra sätt som möjligt. 

Tilliten för vårt välfärdssystem blir högre om skattebetalare känner att vi gör vårt 
yttersta för att rätt individ får rätt hjälp. Delegationen för korrekta utbetalningar inkom 
i december med en rapport om felaktiga utbetalningar som visar att cirka 18 miljarder 
kronor betalas ut felaktigt från våra välfärdssystem varje år. 

Det är nämndens ansvar att säkerställa att Uppsala kommuns utbetalningar går till rätt 
individer. 

Därför kommer redovisning till nämnden att variera beroende på utvecklingen. Krav på 
dokumentation och transparens finns inom alla myndigheter. Detta för att skapa en 
rättssäkerhet för de klienter som har kontakt med myndigheten.  

Arbetsmarknadsnämnden har genom satsningar på olika digitala lösningar arbetat för 
att förenkla det administrativa för såväl invånare som medarbetare. 
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Frågor som rör arbetsmiljö, arbetsbelastning och kompetensförsörjning hanteras av 
ansvariga chefer i förvaltningen.   

 

Arbetsmarknadsnämnden 

 

Mohamad Hassan  Lotta von Wowern 
Ordförande   Sekreterare 


	6 1 Svar på Akademikerförbundet SSRs yttrande till samverkansprotokollet.pdf
	Svar på Akademikerförbundet SSRs yttrande till samverkansprotokollet, arbetsmarknadsnämnden 16 december
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



	AMN Svar till SSR.pdf
	Svar på Akademikerförbundet SSRs yttrande till samverkansprotokollet, arbetsmarknadsnämnden 16 december 2019


