
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-01-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC (KS 
2018.407)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionens första att-sats om skriftlig 
redovisning av arbetet besvarad och avslår motionens andra att-sats om särskild löpande 
redovisning från Vallentuna Arbetscoachning.
 
 

Reservationer
Jaana Tilles och Gustav Elfström (S). båda (S), reserverar sig mot beslutet gällande andra att-
satsen till förmån för Jaana Tilles (S) yrkande.
 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet gällande andra att-satsen till förmån för Jaana 
Tilles (S) yrkande.
 
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet gällande andra att-satsen till förmån för Jaana 
Tilles (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2018-12-10 en motion om
- att fullmäktige ska få en skriftlig redovisning om hur arbetet kring sommarjobb, praktik, 
arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför arbete och studier, 
anställningar av extratjänster, ansvar för möbelförrådet och det arbete som servicelaget 
ansvarade organiseras efter årsskiftet.
- att Vallentuna Arbetscoachning (VAC) regelbundet redovisar till nämnden och till 
kommunfullmäktige hur arbetet fortskrider (ex. antalet sysselsatta, i arbete, i studier)
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet (NaMu) får kontinuerligt rapporter från 
VAC/VACIA om resultatet av deras insatser. Uppföljning arbetslösheten sker även i samband 
med ordinarie måluppföljning, utifrån kommunstyrelsens målsättning om att arbetslösheten i 
Vallentuna kommun ska fortsätta att vara bland de lägsta i landet och behov av 
försörjningsstöd ska minska.
I tjänsteskrivelsen ges en kort redovisning av hur arbetet med sommarjobb, praktik, 
arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför arbete och studier, 
anställningar av extratjänster, ansvar för möbelförrådet och det arbete som servicelaget 
ansvarade organiseras efter årsskiftet.
 
Yrkanden

14



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-01-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jaana Tilles (S), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionens 
första att-sats om skriftlig redovisning besvarad.
 
Jaana Tilles (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionens andra att-sats om särskild löpande redovisning från Vallentuna arbetscoachning.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionens andra att-sats om särskild löpande redovisning från 
Vallentuna Arbetscoachning.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jaana Tilles (S) första yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jaana Tilles (S) andra yrkande och sitt eget 
yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Paria 
Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
1. §41 Namu Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC
2. Svar på motion (S) om redovisning av resultat av VAC
3. Motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av Vallentuna arbetscoaching

Expedieras till 
Akt
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott

2019-11-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41
Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC (KS 
2018.407)

Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå att fullmäktige anser motionens första att-sats om skriftlig redovisning av arbetet 
besvarad och avslår motionens andra att-sats om särskild löpande redovisning från Vallentuna 
Arbetscoachning.

Reservationer
Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2018-12-10 en motion om - att fullmäktige ska få en skriftlig 
redovisning om hur arbetet kring sommarjobb, praktik, arbetsträningsplatser, uppsökande 
arbete inriktat på ungdomar utanför arbete och studier, anställningar av extratjänster, ansvar 
för möbelförrådet och det arbete som servicelaget ansvarade organiseras efter årsskiftet. - att 
Vallentuna Arbetscoachning (VAC) regelbundet redovisar till nämnden och till 
kommunfullmäktige hur arbetet fortskrider (ex. antalet sysselsatta, i arbete, i studier) 
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet (NaMu) får kontinuerligt rapporter från 
VAC/VACIA om resultatet av deras insatser. Uppföljning arbetslösheten sker även i samband 
med ordinarie måluppföljning, utifrån kommunstyrelsens målsättning om att arbetslösheten i 
Vallentuna kommun ska fortsätta att vara bland de lägsta i landet och behov av 
försörjningsstöd ska minska. I tjänsteskrivelsen ges en kort redovisning av hur arbetet med 
sommarjobb, praktik, arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför 
arbete och studier, anställningar av extratjänster, ansvar för möbelförrådet och det arbete som 
servicelaget ansvarade organiseras efter årsskiftet.

Yrkanden
 
Ordförande Bengt-Åke Grip (M) yrkar att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att fullmäktige anser motionens 
första att-sats om skriftlig redovisning av arbetet besvarad och avslår motionens andra att-sats 
om särskild löpande redovisning från Vallentuna Arbetscoachning.
Jaana Tilles (S) yrkar att näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bifaller motionen i sin 
helhet.
Beslutsgång
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arbetsmarknadsutskott
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Ordförande Bengt-Åke Grip (M) ställer proposition på sitt eget yrkande samt på Jaana Tilles 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott beslutar 
i enlighet med Bengt-Åke Grips (M) yrkande.

Beslutsunderlag
1. Svar på motion (S) om redovisning av resultat av VAC
2. Motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av Vallentuna arbetscoaching

Expedieras till 
Akt

27



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-14

DNR KS 2018.407 
EMELIE HALLIN SID 1/5
STABSCHEF 
08-58785203  
EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE  KOMMUNFULLMÄKTIGE

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om regelbunden 
redovisning av resultat av VAC

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionens första att-sats om skriftlig 
redovisning av arbetet besvarad och avslår motionens andra att-sats om särskild 
löpande redovisning från Vallentuna Arbetscoachning.

Ärendet i korthet
Jaana Tilles (S) väckte 2018-12-10 en motion om 
- att fullmäktige ska få en skriftlig redovisning om hur arbetet kring sommarjobb, 
praktik, arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför 
arbete och studier, anställningar av extratjänster, ansvar för möbelförrådet och det 
arbete som servicelaget ansvarade organiseras efter årsskiftet. 
- att Vallentuna Arbetscoachning (VAC) regelbundet redovisar till nämnden och till 
kommunfullmäktige hur arbetet fortskrider (ex. antalet sysselsatta, i arbete, i studier)
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet (NaMu) får kontinuerligt rapporter från 
VAC/VACIA om resultatet av deras insatser. Uppföljning arbetslösheten sker även i 
samband med ordinarie måluppföljning, utifrån kommunstyrelsens målsättning om 
att arbetslösheten i Vallentuna kommun ska fortsätta att vara bland de lägsta i landet 
och behov av försörjningsstöd ska minska. 
I tjänsteskrivelsen ges en kort redovisning av hur arbetet med sommarjobb, praktik, 
arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför arbete och 
studier, anställningar av extratjänster, ansvar för möbelförrådet och det arbete som 
servicelaget ansvarade organiseras efter årsskiftet.

Redovisning
Kommunstyrelsen har från och med 2019 ett nytt utskott, näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskottet, som ansvarar för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor 
samt integration av nyanlända med fokus på egen försörjning. 

Vad gäller redovisning rapporterar Vallentuna arbetsmarknadscoachning (VACIA) 
regelbundet hur arbetet inom verksamheten fortlöper till kommunstyrelsens 
näringslivs- och arbetsmarknadsutskott. 
Uppföljning sker även särskilt i samband med mål-  tertialuppföljningarna, utifrån 
kommunstyrelsens målsättning om att arbetslösheten i Vallentuna kommun ska 
fortsätta att vara bland de lägsta i landet och behov av försörjningsstöd ska minska.

Nedan följer en redovisning av hur arbetet kring sommarjobb, praktik, 
arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar, extratjänster, ansvar 
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för möbelförrådet och det arbete som servicelaget ansvarade för organiserats efter 
årsskiftet. 

Kommunala sommarjobb 
Omfattningen av sommarjobbssatsningen ändrades i och med beslutet om 
kommunplan och ansvaret för sommarjobben ligger numera hos barn- och 
ungdomsförvaltningen.

Inför sommaren 2019 skulle 100 Vallentuna-ungdomar erbjudas plats inom tre 
områden; äldreomsorg, förskola samt kultur och fritid. Övriga skulle erbjudas 
”entreprenörsskapsjobb”. Barn- och ungdomsförvaltningen hade under 2019 utöver 
de som arbetade inom områdena ovan, två som slutförde ”Starta eget utbildning”. Nu 
genomför förvaltningen en utvärdering.

Praktik, arbetsträningsplatser, extratjänster
Arbetsmarknadsavdelningens arbete berörde främst de inskrivna deltagarna och de 
platser för arbetsträning/arbetsförmågebedömning som arbetsförmedlingen köpte av 
arbetsmarknadsavdelningen. De platser som Arbetsförmedlingen köpte av 
kommunen får Arbetsförmedlingen istället köpa av andra privata aktörer på 
marknaden.

Utöver detta fanns även arbetsträningsplatser och extratjänster inom 
förvaltningarnas respektive verksamheter, efter överenskommelse med 
arbetsförmedlingen, vilket har fortsatt. I september 2019 fanns 16 extratjänster inom 
kommunen; 4 inom barn- och ungdomsförvaltningen, 5 inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen och 7 inom socialförvaltningen.

Arbetsträning inom organisationen förekommer även utifrån arbetsmiljöansvaret, 
kopplat till arbetsgivarens ansvar för rehabilitering. Även detta fortsätter som 
tidigare. 

Utöver extratjänster finns även andra anställningsformer som arbetsförmedlingen 
subventionerar i varierande omfattning. Anställning med arbetsmarknadspolitiskt 
stöd sker med råd och stöd av HR, eftersom man från fall till fall behöver bedöma 
vilket kollektivavtalsområde som är tillämpligt.

Vallentuna arbetsmarknadscoaching 
Verksamheten inom Vallentuna arbetsmarknadscoaching är inriktad på att ge stöd till 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska eller sociala 
svårigheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden och tillämpar den 
evidensbaserade metoden supported employment (SE). Uppdraget breddades från 
och med 2019 även till att VACiA skulle sänka kostnader för ekonomiskt bistånd, 
genom att stötta individer ut i arbete, vilket inte varit Arbetsmarknadsavdelningens 
fokusområde. Nedanstående uppgifter lämnades från VACIA till NaMu under 
september:

Arbetscoachning Januari-augusti
Mottagna kunder under perioden 12
Kommit ut i anställning 4
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Gått vidare till arbetsförmedlingen för 
annan insats

1

Avslutat försörjningsstöd 2
Individuell coachning 5

Av de 12 som anvisats har sammanfattningsvis 6 avslutat ekonomiskt bistånd. VACIA 
har dock inte några uppgifter om till vilken typ av anställning den enskilde går. Även i 
samband med arbetet inför socialnämndens tertialrapporter lämnar VACIA uppgifter.

Uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför arbete och 
studier
Kommunerna har enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800)  ett aktivitetsansvar för 
ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men 
som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 
program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Enligt 
de reglementen som fullmäktige fastställt faller ansvaret för aktivitetsansvaret för 
ungdomar inom Utbildningsnämndens område.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar unga under 20 år som:

 har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt 
då de inte har skolplikt)

 inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning 

 inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
 inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

 hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina 

studier och fullfölja sin utbildning
 dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Ungdomarna som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret kallas till Öppet hus 
(sista torsdagen i månaden) samt erbjuds möte på drop-in eller enskilt1. De som 
förvaltningen inte når via brev, telefon eller sociala medier gör man hembesök hos. 
Identifieringen av målgruppen (ungdomarna) sker genom de återkommande 
skolpengskörningarna.

Kommunens verksamhet är helt frivillig. Målet är att få individen att slutföra en 
gymnasieexamen eller motsvarande. Om det inte är ett alternativ erbjuder barn- och 
ungdomsförvaltningen hjälp att ordna praktik samt hjälp att leta arbete. 
1 drop-in erbjuds torsdagar 13-15 och övrig tid går att boka för enskilda möten. 
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Möbelförrådet och servicelaget
Servicelaget utförde arbete på beställning av verksamheterna mot betalning– 
exempelvis transporterade man möbler till och från kommunens möbelförråd, på 
uppdrag av verksamheterna. Man hade dock inte något ansvar för möbelförrådet eller 
ansvarsområden på det sätt som avses i motionen.

Internservice/kommunledningskontoret ansvarar för det gemensamma 
möbelförrådet. Kommunen har köpt en webbtjänst som heter REKO, denna fungerar 
som Blocket - men inom kommunen. Möbler/prylar skänks bort inom den 
kommunala verksamheten, och den verksamhet som är mottagare står för 
transportkostnaden. Transport kommer att kunna beställas från fastighetsservice 
extratjänster. Reparation kommer att vara möjligt genom Rekomo, som erbjuder 
professionell möbelstoppning, lackering och lagning av inventarier.

Kommunledningskontorets bedömning
Utifrån ovanstående redovisning av hur arbetet är organiserat föreslår 
kommunledningskontoret att motionens första att-sats anses besvarad.

Vad gäller motionens andra att-sats sker uppföljning idag i olika former. VACIA 
redovisar sitt arbete inom ramen för socialförvaltningens verksamhet, men även till 
kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott.

I samband med måluppföljningen inkluderas i kommunstyrelsens styrkort 
arbetsförmedlingens uppgifter om arbetslöshetsnivån i Vallentuna. Denna är dock 
inte något som mäter effektiviteten inom eller resultat av VACIA:s arbete. Det är 
givetvis väsentligt att kommunen håller sig uppdaterad om hur sysselsättningsnivån i 
kommunen ser ut, även om ansvaret för att bedriva arbetsförmedling idag ligger hos 
staten. Utifrån den neddragning och omorganisation som Arbetsförmedlingen 
genomför 2019 är en fortsatt fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen extra 
viktig.

Kommunfullmäktige får genom tertialrapporteringen från nämnderna inklusive 
styrkorten med statistik kontinuerligt rapporter om arbetet inom respektive nämnd. I 
socialnämndens styrkort inkluderas uppgifter om ekonomiskt bistånd och i 
kommunstyrelsens styrkort inkluderas uppgifter om arbetslösheten i kommunen.

Utifrån befintlig rapportering från nämnden och styrelsen till fullmäktige, samt 
ovanstående redovisning, föreslår kommunledningskontoret att motionen andra att-
sats avslås.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________
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Ska expedieras till
Akt
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Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun

Motion

Regelbunden redovisning av resultat av Vallentuna
arbetscoaching

På kommunfullmäktigemötet den 12 november 2018 fattades det ett beslut om
en ny kommunplan som innefattade också nerläggningen av
Arbetsmarknadsavdelningen AMA. Ett beslut som vi anser var forhastat och
dåligt underbyggt.

Vi är måna om att de nuvarande och kommande deltagare som skulle omfattas
av AMA:s verksamhet inte hamnar mellan stolarna som det var fallet innan
AMA startades. Därfor behövs det en noggrann och regelbunden uppfoljning om
hur många som deltar i Vallentuna arbetscoaching och hur många kommer ut i
sysselsättning, studier, praktik eller arbete och efter hur lång tid. Skillnaden
mellan dem som har egen florsörjning betalt av arbetsgivare och dem som får sin
försörjning på ett annat sätt t.ex. via Arbetsförmedling, statliga bidrag osv. ska
redovisas. Det är också intressant att fä veta omfattningen av tjänsten (t.ex.
I00Yo,50Yo, l0%).

Vallentuna kommun har varit lyckosam i sitt arbete att hålla arbetslösheten på
mycket låg nivå delvis tack vare AMA. Det vill vi gärna se även i fortsättningen.

Därför yrkar vi

Att kommunfullmäktige får en skriftlig redovisning om hur arbetet kring
som marj obb, praktiko arbetstränin gsplatser, uppsökande arbete in riktad
på ungdomar utanftir arbete och studie ("På vägo'll)UA)o anställningar av
ooextratjänster'oo ansvar för möbelförrådet och det arbete som
"servicel agett' a nsva rade fti r o rganiseras efte r å rsskiftet.

Att Vallentuna arbetscoaching VAC regelbundet redovisar till nämnden
och till KF hur arbetet fortskrider (ex. antalet sysselsattao i arbete, i
studier).

För Socialdemokratiska gruppen

Jaana Tilles

den 10 december 2018
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