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Kommunstyrelsen

Motion av Rahima Ortac och Marlene Burwick (båda S) om att starta en
kompetensförmedling i Uppsala.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Rahima Ortac och Marlene Burwick, båda S, föreslår i motion, väckt den 28 mars 2014, att
kommunfullmäktige ger utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheten att starta en kompetensförmedling i enlighet med intentionerna i motionen. I
arbetet ska samråd ske med Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och det lokala
näringslivet. Motionen återges i bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN).
UAN, bilaga 2, anser att mycket av det som föreslås i motionen görs idag inom ramen för
Navets satsningar. En ny verksamhet påbörjas 1 juli 2014, Navet ung, som kommer att arbeta
med unga i åldern 16-25 år. Målet är att ge unga förutsättningar att ta sig vidare in i studier
eller arbete.
Nämnden har tagit del av den satsning inom Telge Tillväxt som motionärerna hänvisar till och
kommer att titta vidare på delar av framgångsfaktorerna därifrån. Däremot anser inte nämnden
att hela konceptet, med bland annat uthyrningsverksamhet inte omedelbart är tillämpbart i
Uppsala.
Reservation har avgivits av S, MP och V.
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Föredragning
Utgångspunkten för arbetsmarknads- och integrationspolitiken är att alla individer ska känna
tryggheten och friheten att kunna försörja sig själv. Uppsala kommun har lägst arbetslöshet av
de tio största kommunerna i landet. Andelen arbetslösa ungdomar i Uppsala kommun är nära
hälften av nivån i riket. Trots detta har ungdomar, utrikesfödda och personer med
funktionsnedsättning svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken,
kommunens roll ska vara kompletterande. Samverkan mellan kommun och arbetsförmedling
är därför viktig för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.
Det är viktigt att fortsätta utveckla metoder så att de som har svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden får det stöd de behöver för att kunna få inträde. Detta visar även en nyligen
genomförd förstudie, För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län, ledd av Regionförbundet i Uppsala län och finansierad av Europeiska socialfonden (ESF). Studien visar på
att metoder behövs för att stärka de ungas motivation och självkänsla. Vidare pekar den på att
kopplingen med arbetslivet behöver stärkas så att blir målbilden tydligare för de unga och
motivationen att fullfölja skolan ökar.
Kommunens verksamhet, Navet, arbetar med välfärdsjobb och arbetsmarknadsinsatser för att
få ut personer med försörjningsstöd, och som inte omfattas av arbetsförmedlingens insatser, i
arbete. Navet arbetar med att aktivt söka platser där anställningar på ett år, välfärdsjobb, kan
beredas. Anställningen ska hjälpa individer som står utanför arbetsmarknaden att få ett arbete.
Under tiden erbjuds individen möjlighet till utbildning och stöttas i att ta sig vidare till en
tillsvidareanställning. I maj 2014 var det ca 300 personer i välfärdsjobb.
Navet inleder även en ny satsning, Navet ung, vilken kommer att arbeta med unga i åldern 1625 år. Målgruppen kommer att vara unga som avbryter gymnasiet, unga som ansöker om
försörjningsstöd samt unga med funktionshinder. Denna del kommer att bemannas av
arbetskonsulenter, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare samt resurser i form av
socialkonsulenter från arbetsförmedlingen. Målet är att ge unga förutsättningar att ta sig
vidare in i studier eller arbete.
Navet har hittills inriktat sig på välfärdsanställningar inom kommunala verksamheter men ser
nu över möjligheten att försöka få privata företagare att ta steget att anställa välfärdsjobbare.
Tillsammans med kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad ska Navet på uppdrag av
UAN undersöka förutsättningarna för att fler företag i Uppsalas näringsliv att ta emot
personer med välfärdsanställning. Här kommer man att titta på goda exempel från bland annat
Telge Tillväxt i Södertälje.
Med det pågående arbetet och de nya satsningarna som bedriv inom ramen för Navet finns
goda förutsättningar att Uppsala kan bli framgångsrikt och med egen utformad modell för
andra kommuner att ta efter. UAN har i egenskap av ansvarig nämnd för kommunens
arbetsmarknadsinsatser inlett en kraftsamling på kommunövergripande nivå för att definiera
hur arbetet skulle kunna anpassas i en Uppsalamodell och formeras framöver.
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Motionen tar upp en angelägen fråga som UAN arbetar med. Som framgår prövas även de
förslag som framförs i motionen. Något beslut i kommunfullmäktige bedöms därför inte
erforderligt.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Jan Malmberg
Tf chef för kommunledningskontoret
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Starta en kompetensförmedling i Uppsala
Ungdomsarbetslösheten är en av de viktigast utoaningar vi står inför. Att ha jobb
och egen försörjning är grundläggande för att leva ett gott liv. I dag ligger
ungdomsarbetslösheten i Uppsala på nära 10 procent. De Uppsalaungdomar som
hamnar i arbetslöshet har det svårare att ta sig ur arbetslösheten än ungdomar i
många andra städer. Den främsta anledningen till detta är att de ungdomar som går
ut gymnasiet i Uppsala och söker jobb konkurrerar med den stora andelen studenter
som vill jobba extra. Konkurrensen gör det därmed mycket svårt för
gymnasieungdomar att komma ut på arbetsmarlmaden. Uppsala står inför en stor
utmaning.

Vad finns det då för effektiva verktyg för att bekämpa ungdomsarbetslöshet? Ett
inspirerande exempel finns i Södertälje. Där har man genom det kommunala bolaget
Telge Tillväxt hittat ett intressant tillvägagångssätt. Bolaget kombinerar
konsultarbete, aktiv coachning och studier för att få in unga arbetslösa på
arbetsmarlmaden.

V i vill undersöka möjligheten att starta ett liknande kommunalt bolag i Uppsala.
Bolaget ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och lokala Navet utbildning
anställa ungdomar mellan 18-24 år och sedan matcha deras kompetens med
rekryteringsbehov inom kommunen, privata företag eller organisationer i Uppsala.
Rätt person och kompetens ska matcha rätt arbetsplats.

Upplägget bygger på att ungdomar kombinerar arbete och studier. Det kan
exempelvis handla om att läsa upp gymnasiebetygen för att få högskolebehörighet
eller få en utbildning i bristyrken. Insatsen ska ses som en komplettering till redan
befintliga åtgärder som görs i Arbetsförmedlingens regi. Då nyanstätttjing är ett stort
steg för företag med få anställda kan denna typ av konsultlösning dessutom bli ett
enkelt första steg mot att våga anställa.

Arbetet med att starta bolaget ska ske i nära dialog och samförstånd med fackliga
organisationer, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Socialdemokraterna i Uppsala
www.socialdemokraterna.se/uppsala

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att koiiimunfullmäktige uppdrar till UtbMnings- och arbetsmarlmadsnämnden att
utreda möjligheten att starta en kompetensföimedling i enlighet med intentionerna i
motionen. I arbetet ska samråd ske med Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer
och det lokala näringslivet.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Uppsala
www.socialdemokraterna.se/uppsala

Bilaga 2

