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Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
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Uppföljning arbetsmarknad   

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att  lägga informationen till handlingarna 

 

Ärendet 
Bilaga 2 i nämndens verksamhetsplan 2022 redogör för uppföljningen av nämndens 
verksamheter. En fördjupad uppföljning ska enligt bilaga 2 ske för 
arbetsmarknadsverksamheten vid nämndsammanträdet i augusti.   
 
I bilaga 1 presenteras redovisningspunkter utifrån ärendet. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2022 
Bilaga 1. Uppföljning arbetsmarknad  
 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Lena Winterbom  
Förvaltningsdirektör  
 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden 2022-08-31 AMN-2022-00159  
  
Handläggare:  
Henrik Jansson Linda Helmer 
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www.uppsala.se  
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Bilaga 1. Uppföljning 
arbetsmarknadsverksamheten  
Denna uppföljning syftar till att redogöra olika redovisningspunkter och volymer inom 
arbetsmarknadsverksamheten. Statistiken är hämtad från verksamhetssystemet 
Lifecare/Procapita. 

I bilaga 1 redovisas följande punkter: 

• Inskrivna arbetsmarknadsverksamheten 
• Resultat 
• Nämndens egna praktiska verksamheter 
• Nämndens arbetsmarknadsanställningar  
• Nämndens upphandlade arbetsmarknadsinsatser   

Arbetsmarknadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden 2022-08-31 AMN-2022-00159 
  
Handläggare:  
Henrik Jansson Linda Helmer 
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Inskrivna arbetsmarknadsverksamheten  

Diagrammet visar de vanligaste orsakskoderna på vuxna i hushåll med utbetalt 
ekonomiskt bistånd som är inskrivna på arbetsmarknadsverksamheten. Den vanligaste 
orsakskoden är arbetslös följt av arbete och ohälsa. 60 procent av de som uppbar 
ekonomiskt bistånd i juni var inskrivna på arbetsmarknadsverksamheten i juli.  

 

 

Individer som är inskrivna på arbetsmarknadsverksamheten är främst i åldersspannet 
25 - 43 år, det gäller både kvinnor och män. 
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Antal individer inskrivna på arbetsmarknadsverksamheten har minskat marginellt 
sedan januari 2022. Minskning beror främst på att antalet som anvisas har minskat och 
att antalet som skrivs ut från arbetsmarknadsverksamheten har ökat. I juli 2022 var det 
1408 kvinnor och 1273 män inskrivna. 

 

Diagrammet nedan visar antal dokument av typen ”följer ej uppgjord planering”. 
Dokumentet används när den arbetssökande inte följer sin planering med 
arbetsmarknadsverksamheten. I samband med att dokumenttypen registreras 
skickas även informationen till socialtjänst ekonomiskt bistånd som i sin tur bedömer 
om det ska påverka individens rätt till ekonomiskt bistånd. 

 

 

 

 

P 

Antalet inskrivna på arbetsmarknadsverksamheten som också är inskrivna i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program hos arbetsförmedlingen har ökat. Sista juli 2022 var 
det 516 kvinnor och 514 män som var inskrivna inom arbetsmarknadsverksamheten 
och i ett arbetsmarknadspolitiskt program på arbetsförmedlingen. 
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Resultat 

Under 2022 har 287 män och 175 kvinnor avslutats från arbetsmarknadsverksamheten 
på grund av arbete eller studier. Totalt har 52 män och 70 kvinnor avslutats på grund av 
studier. Avslut på grund av arbete sker endast om personen får arbete på 100% eller 
om personen arbetar deltid och blir självförsörjande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen män som avslutas till arbete eller studier från arbetsmarknadsverksamheten 
är hitintills 2022 54 procent, motsvarande siffra för kvinnor är 40 procent. Skillnaden 
mellan könen har ökat och det beror främst på att en högre andel män avslutas till 
arbete än vad kvinnor gör. 
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Nämndens egna praktiska verksamheter 

Arbetsmarknadsverksamhetens praktiska verksamhet är en arena för olika typer av 
arbetsmarknadsinsatser. Den sista juli hade totalt 137 personer en 
arbetsmarknadsinsats inom praktisk verksamhet. 97 personer hade en 
arbetsmarknadsanställning och 40 personer hade en arbetsträning.  
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Nämndens arbetsmarknadsanställningar  

Arbetsmarknadsförvaltningen är arbetsgivare och den anställde har sin arbetsplats 
inom någon kommunal verksamhet. Det finns olika sorters anställningsstöd från 
arbetsförmedlingen och varje anställningsstöd riktar sig till en viss målgrupp. 
Anställningsstödet kan grundas på hur länge individen varit arbetslös, om hen är ny i 
Sverige eller om personen har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. 
Totalt hade 340 personer en pågående arbetsmarknadsanställning via förvaltningen i 
juli. Det är en minskning sedan juli 2021 då det var 494 pågående anställningar, 246 
män och 248 kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktionsjobb är en arbetsmarknadsanställning som syftar till att 
långtidsarbetslösa och nyanlända ska få arbete och en stärkt position på 
arbetsmarknaden. Introduktionsjobbet ska på olika sätt bidra till 
arbetsplatsen/förvaltningen men den ska inte ersätta ordinarie tjänster. Inom ramen 
för Introduktionsjobbet kan deltagaren läsa SFI eller annan grundläggande utbildning 
som är kompetenshöjande.  
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Diagrammet visar antalet startade Introduktionsjobb. Totalt har 105 kvinnor och 80 
män startat ett Introduktionsjobb till och med sista juli 2022. 
 

 

 

 

Genomförda och planerade upphandlingar inom det dynamiska inköpssystemet 

De första upphandlade arbetsbefrämjande insatserna genom det dynamiska 
upphandlingssystemet DIS startade under 2020. Omfattningen på upphandlade platser 
uppgår hittills till 510 platser. Upphandling av arbetsträningsplatser sker under maj.   

 

 

 

 

 

Nämndens upphandlade arbetsmarknadsinsatser  

Nämnden har beslutat att upphandla arbetsmarknadsinsatser inom det dynamiska 
inköpssystemet för arbetsbefrämjande insatser. Insatserna som upphandlas utgår från 
det behov förvaltningen ser hos anvisade arbetssökande. Avtalen har varierat i 
omfattning och längd. Alla avtal innehåller möjlighet att utlösa option.  

För tillfället har förvaltningen avtal med följande leverantörer.  

Avtalsnamn Leverantör Ant.deltag 
Arbetsträning Permakultur 10/månad 
Jobbsökarkurs Iris Hadar 400 
Arbetsträning Initcia ekonomisk förening 30/månad 
Arbetsträning Uppsala Stadsmission 30/månad 
Grundläggande digital kompetens AlphaCE  100 
Matchning mot arbete EnRival  300 
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