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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 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, 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. 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. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 
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