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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 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 inkluderings-
jobb 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. 
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