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Diarienummer 
KSN-2015-2345 

 
  

 
Kommunfullmäktige 

Motion av Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda 
M) om att införa Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för 
en ren och välkomnande kommun 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
   
 
 
Reservation 
Therez Olsson (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Marcus Lagerquist (M), Mohamad 
Hassan (L), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), reserverar sig till förmån för 
bifall till motionen. 
 
I avgörandet deltagande  
Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Gustaf 
Lantz (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Marcus Lagerqvist (M), Mohamad 
Hassan (L), Anne Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD). Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 14 september 2016  
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
 
Ärendet  
Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda M) föreslår i motion, väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015, att;  
 
- Det utreds hur Stockholms modell kan anpassas och införas i Uppsala kommun med målet att 
skapa fler arbeten samt en renare och tryggare miljö.  
 
- Utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan bidra till nya jobb i Uppsala.  

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 
Motionen återges som bilaga 1. 
 
 
 Nämndbehandling  
Arbetsmarknadsnämnden har den 26 maj föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i 
ärendet. (L)-, (C)-, (M) och (KD)-ledamöterna har avgivit reservation till förmån för eget 
yrkande. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.  
 
 
Föredragning  
Uppsala kommun arbetar genom arbetsmarknadsnämnden med flera olika typer av insatser för att 
få in personer på arbetsmarknaden. En form som kan sägas motsvara den satsning som 
Stockholms stad gör och som åberopas i motionen benämner vi välfärdsjobb. Välfärdsjobben 
riktar sig till personer med ekonomiskt bistånd i minst 12 månader och där arbets-förmedlingen 
bedömer att det finns rätt till lönestöd. Satsningen på välfärdsjobb har ett brett perspektiv på 
möjliga arbetsplatser för att möta den enskildes behov och förutsättningar. Inom välfärdsjobben 
finns därmed möjlighet till anställning inom likande arbetsuppgifter som Stockholmvärdarna 
utför.  
 
Anställningarna görs vid Navet och medarbetarna lånas ut till arbetsplatser både inom och utanför 
kommunens verksamheter. Välfärdsjobbarna ges stöd för att ansluta sig till arbets-löshetskassa 
vilket innebär att arbetsförmedlingens övriga arbetsbefrämjande insatser finns tillgängliga även 
om anställningen inte skulle leda till en fast anställning på arbetsmarknaden.  
 
Vid ingången till 2015 hade 185 personer ett välfärdsjobb i Uppsala. Under året genomfördes 54 
nya anställningar samtidigt som 187 personer avslutade sin anställning. Vid årets utgång var 
antalet välfärdsanställda 52. Under 2016 beräknas 160 personer kunna ta del av insatsen.  
 
Utöver det som arbetsmarknadsnämnden budgeterat för under 2016 kan även nämnas att 
Arbetsförmedlingen under hösten 2015 introducerat ett antal nya åtgärder, bland annat 
extratjänster som kompletterar välfärdsanställningarna. Genom extratjänster får kommuner, 
landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka in i 
arbetslivet, samtidigt som arbetsplatser får en extra resurs som kan stötta verksamheten. 
 
Anställningar kan göras inom följande områden; sjukvården, skolan, äldrevården, barnom-sorgen 
och funktionshinderområdet. För att ytterligare stärka förutsättningarna för långtids-arbetslösa att 
ta del av extratjänster utvidgades områdena ytterligare den 1 februari 2016 så att stöd även får 
beviljas för verksamhet hos myndigheter som utövar offentliga befogenheter. Arbetsförmedlingen 
bedömer om en arbetsplats och arbetsuppgifter är lämpliga.  
 
En extratjänst omfattar 75 procent av en heltid med kollektivavtalsenlig lön. På övrig tid förväntas 
individen söka arbete eller studera. Arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen 
i upp till 12 månader. Stödet kan förlängas med ytterligare 12 månader.  
 
Extratjänster bedöms ha positiva effekter genom att förebygga behov av försörjningsstöd. 
Extratjänsterna blir även ett komplement till nämndens fortsatta satsning på välfärdsjobb.  



Arbetsmarknadsnämnden arbetar med en beredningsgrupp, sammansatt av politiker och 
tjänstemän, i syfte att inom budgetutrymmet utveckla nämndens arbetsmarknadsinsatser för 
personer med långvarigt biståndsmottagande. I beredningsgruppen finns utrymme för ledamöterna 
att vara delaktiga i utformningen av nämndens insatser.  
 
Därutöver kompletteras arbetsmarknadsnämndens insatser med övriga insatser som nämndens 
målgrupper kan ta del av via arbetsförmedlingens utbud. Arbetsmarknadsnämnden har fastställt 
budgeten för 2016 och utrymmet för ytterligare riktade satsningar som förslaget i motionen 
innebär saknar finansiering. Förslaget medför ökade lokal- och förvaltnings-kostnader för 
arbetsledning. 
 
Vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde 11 december 2015 yrkade Carolina Bringborn 
Anadol (M) med flera att arbetsmarknadsnämnden skulle skriva in i verksamhetsplanen för 2016 
att förvaltningen ska utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan genomföras. 
Arbetsmarknadsnämnden avslog yrkandet.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Aktbil 	1 

Inför Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för 
en ren och välkomnande kommun 
Inom miljö- och klimatområdet gjordes stora framgångar under förra mandatperioden. För att 
nå en hållbar utveckling är det viktigt att Uppsala kommun även framöver bedriver ett 
resultatinriktat arbete som handlar om mål och resurseffektivitet snarare än om politisk 
profilering. Därför förespråkar Moderaterna att Uppsala kommuns verksamheter samverkar 
med andra aktörer för att nå goda resultat i arbetet med miljö- och klimatfrågor. Samtidigt 
måste vi verka för en tryggare kommun och utemiljö. 

Ett viktigt redskap för att nå målet om en renare och tryggare stad har införts i bland annat 
Stockholms stad, där kallat Stockholmsvärdar. Genom ökad städning och synlighet i det 
gemensamma rummet påminns människor om att det man kastar eller lämnar efter sig 
faktiskt måste plockas upp av någon annan. Stockholmsvärdar plockstädar, åtgärdar olika 
brister samt tar bort ogräs i stadsmiljön. Under vinterperioden arbetar Stockholmsvärdarna 
med snöskottning samt ishackning av till exempel gångbanor, trappor och busshållplatser. 
Under somrarna erbjuds också drygt 200 ungdomar arbete som parkvärdar med uppgift att 
plockstäda hela staden samt felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Närvaron av 
Stockholmsvärdar och parkvärdar anses även viktig för att på sikt kunna påverka 
stockholmarnas attityd till nedskräpning. 

Inom Stockholms stad har satsningen på Stockholmsvärdar ett brett politiskt stöd över 
blockgränsen. Den rödgrönrosa majoriteten fortsätter satsningen då den både skapar fler 
vägar till jobb för unga och en renare stad. Vi vill att samma insatser möjliggörs i Uppsala. 

Alla jobb behövs. Vi moderater är angelägna om att fler vägar till nya jobb trampas upp. 
Uppsalavärdarna är en viktig satsning på stadens miljö och ökad trygghet som också 
fungerar som ytterligare en väg till ett jobb. I Uppsala kan värdarna bland annat assistera 
funktionsnedsatta vid centralstationen, ansvara för en ren utemiljö och verka för en tryggare 
stad. En kombination av arbete och praktik kan erbjudas där arbetsmomenten planeras och 
anpassas utifrån arbetstagarens individuella förutsättningar. 1 arbetet för ett renare, tryggare 
och mer attraktivt Uppsala kan satsningar som görs på Uppsalavärdar utvecklas ytterligare 
inom ramen för samverkansprojekt med privata och offentliga aktörer i olika 
bostadsområden. 

Mot denna bakgrund yrkar Moderaterna 

att 	det utreds hur Stockholms modell kan anpassas och införas i Uppsala kommun 
med målet att skapa fler arbeten samt en renare och tryggare miljö. 

att 	utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan bidra till nya jobb i Uppsala. 

Uppsala den 2 december 2015 

k9-9Cä 

Therez Olsson (M) 

,-y 

Carolina Bringborn Anadol (M) 
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upFleifi ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

§ 76 

Motion av Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda 1V1) om att 
införa Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för en ren och 
välkomnande kommun 
AMN-2016-0145 

Beslut 	 , 	kk, 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommun -u-k tt uk I j 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2016 -05- 31 • 

Diarienr  .sAsw ...201s-234s  
Aktbil 
	 4 

Reservationer 
Anna Manell (L), Carolina Bringborn Anadol (M), Bekir Jusufbasic (M), Kenny Jonsson (C) och 
Torbjörn Aronson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda M) föreslår i motion, väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015, att 

- Det utreds hur Stockholms modell kan anpassas och införas i Uppsala kom= med målet att skapa 
fler arbeten samt en renare och tryggare miljö, samt - Utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan 
bidra till nya jobb i Uppsala 

Uppsala kommun arbetar genom arbetsmarknadsnämnden med flera olika typer av insatser för att fa in 
personer på arbetsmarknaden. En form som kan sägas motsvara den satsning som Stockholms stad gör 
och som åberopas i motionen benämns välfärdsjobb i Uppsala. Välfärdsjobben riktar sig till personer 
med ekonomiskt bistånd i minst 12 månader och där arbetsförmedlingen bedömer att det finns rätt till 
lönestöd. 

Utöver det som arbetsmarknadsnämnden budgeterat för under 2016 kan även nämnas att 
Arbetsförmedlingen under hösten 2015 introducerat ett antal nya åtgärder, bland annat extratjänster 
som kompletterar välfärdsanställningarna. 

Därutöver kompletteras arbetsmarknadsnämndens insatser med övriga insatser som nämndens 
målgrupper kan ta del av via arbetsförmedlingens utbud. 

Yrkanden 
Carolina Bringborn Anadol (M) yrkar, med stöd av Anna Manell (L), Bekir Jusufbasic (M), Kenny 
Jonsson (C) och Torbjörn Aronson (KD), bifall till motionen. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign 



upliMeit 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2016. 



Uppa14 Konse 

lrik W-  berg (S), 

och Kongress, Vaksala torg 1, den 30 maj 2016 
7 f 

nde Bekir Jusufbasic (M), justerare 

Uppsala.i  ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

1(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-26 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 13.00 — 16.50 

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 	Ersättare: Beatriz Hedvåg (S) 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 	 Ylva Gäverth (M) 
Anna Manell (L), 2:e vice ordförande 	 Anja Karinsdotter (V) 
Maria Gauffin Röjestål (S) 

	
Anita Ericsson (L) 

Björn Christiemin (S) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (M1P) 
Kenny Jonsson (C) 
Torbjörn Aronson (KD) 
Per-Eric Rosén (IVLP) 

Lena Winterbom, direktör, Marcus Bystedt, controller, Lotta Königsson, avdelningschef, 
Henrik Jansson, avdelningschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, strateger: Eva 
Egnell, Tobias Åström Sinisalo, Andreas Christoffersson, Jan Sund, Monika Lagerkvist, 
Eva Hellstrand, Peder Jacobsson, Weronica Öhrt, Peter Eklund, Rotary, Anna Stendin och 
Olivia Novotny Bill 

Bekir Jusufbasic (M) 	 Paragrafer: 65 - 79 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Lotta von Wowem, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Arbetsmarknadsnämnden 
2016-05-26 
	

Sista dag att överklaga: 	2016-06-21 
2016-05-31 
	

Anslaget tas ner: 	2016-06-22 

www.uppsa .se  och arbetsr adsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 

 

Lotta von Wowem, sekreterare 



upPleit ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Davidsson Per (KLK) 	 2016-04-18 	AMN-2016-0145 
Niemelä Tuomi (AMF) 

Arbetsmarknadsnämnden 

Motion av Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda 
M) om att införa Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för 
en ren och välkomnande kommun 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet 

Ärendet 
Therez Olsson och Carolina Bringbom Anadol (båda M) föreslår i motion, väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015, att 

- Det utreds hur Stockholms modell kan anpassas och införas i Uppsala kommun med 
målet att skapa fler arbeten samt en renare och tryggare miljö, samt 

- Utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan bidra till nya jobb i Uppsala 

Motionen bilägges. 

Föredragning 
Uppsala kommun arbetar genom arbetsmarknadsnämnden med flera olika typer av insatser 
för att få in personer på arbetsmarknaden. En form som kan sägas motsvara den satsning som 
Stockholms stad gör och som åberopas i motionen benämner vi välfärdsjobb. Välfårdsjobben 
riktar sig till personer med ekonomiskt bistånd i minst 12 månader och där arbets-
förmedlingen bedömer att det finns rätt till lönestöd. Satsningen på välfårdsjobb har ett brett 
perspektiv på möjliga arbetsplatser för att möta den enskildes behov och förutsättningar. Inom 
välfärdsjobben finns därmed möjlighet till anställning inom likande arbetsuppgifter som 
Stockholmvärdarna utför. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www.upp sala. se  



Anställningarna görs vid Navet och medarbetarna lånas ut till arbetsplatser både inom och 
utanför kommunens verksamheter. Välfärdsjobbama ges stöd för att ansluta sig till arbets-
löshetskassa vilket innebär att arbetsförmedlingens övriga arbetsbefrämj ande insatser finns 
tillgängliga även om anställningen inte skulle leda till en fast anställning på arbetsmarknaden. 

Vid ingången till 2015 hade 185 personer ett välfärdsjobb i Uppsala. Under året genomfördes 
54 nya anställningar samtidigt som 187 personer avslutade sin anställning. Vid årets utgång 
var antalet välfärdsanställda 52. Under 2016 beräknas 160 personer kunna ta del av insatsen. 

Utöver det som arbetsmarknadsnämnden budgeterat för under 2016 kan även nämnas att 
Arbetsförmedlingen under hösten 2015 introducerat ett antal nya åtgärder, bland annat 
extratjänster som kompletterar välfärdsanställningarna. Genom extratjänster får kommuner, 
landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka 
in i arbetslivet, samtidigt som arbetsplatser får en extra resurs som kan stötta verksamheten. 

Anställningar kan göras inom följande områden; sjukvården, skolan, äldrevården, barnom-
sorgen och funktionshinderområdet. För att ytterligare stärka förutsättningarna för långtids-
arbetslösa att ta del av extratjänster utvidgades områdena ytterligare den 1 februari 2016 så att 
stöd även får beviljas för verksamhet hos myndigheter som utövar offentliga befogenheter. 
Arbetsförmedlingen bedömer om en arbetsplats och arbetsuppgifter är lämpliga. 

En extratjänst omfattar 75 procent av en heltid med kollektivavtalsenlig lön. På övrig tid 
förväntas individen söka arbete eller studera. Arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd 
motsvarande hela lönen i upp till 12 månader. Stödet kan förlängas med ytterligare 12 
månader. 

Extratjänster bedöms ha positiva effekter genom att förebygga behov av försörjningsstöd. 
Extratjänsterna blir även ett komplement till nämndens fortsatta satsning på välfärdsjobb. 

Arbetsmarknadsnämnden arbetar med en beredningsgrupp, sammansatt av politiker och 
tjänstemän, i syfte att inom budgetutrymmet utveckla nämndens arbetsmarknadsinsatser för 
personer med långvarigt biståndsmottagande. I beredningsgruppen finns utrymme för 
ledamöterna att vara delaktiga i utformningen av nämndens insatser. 

Därutöver kompletteras arbetsmarknadsnämndens insatser med övriga insatser som nämndens 
målgrupper kan ta del av via arbetsförmedlingens utbud. Arbetsmarknadsnämnden har 
fastställt budgeten för 2016 och utrymmet för ytterligare riktade satsningar som förslaget i 
motionen innebär saknar finansiering. Förslaget medför ökade lokal- och förvaltnings-
kostnader för arbetsledning. 

Vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde 11 december 2015 yrkade Carolina Bringbom 
Anadol (M) med flera att arbetsmarknadsnämnden skulle skriva in i verksamhetsplanen för 
2016 att förvaltningen ska utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan genomföras. 
Arbetsmarknadsnämnden avslog yrkandet. 



Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 
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