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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
Plats och tid

Sammanträdesdatum:

2017-11-27

Gemaket, 2017-11-27, kl. 15.00 – 16.00

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Sara Ridderstedt (MP) ordf.
Camilla Janson (S)
Mary Svenberg (S)
Anders Åkerlind (M)
Fredrik Kjos (M)

Övriga deltagare

Mathias Forsberg, näringslivschef, Johan Boström, enhetschef
Arbetsmarkandsenheten, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare

Utses att justera

Anders Åkerlind (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-11-29
kl. 08.30

Paragrafer

§§ 7 - 8

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Jennifer Lendeng
..................................................................

Ordförande

Sara Ridderstedt (MP)
..................................................................

Justerare

Anders Åkerlind (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Sammanträdesdatum:

2017-11-27

Datum för anslags uppsättande:

2017-11-29

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................

Jennifer Lendeng

2017-12-20
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Sammanträdesdatum:

2017-11-27

Innehållsförteckning
§7
§8

Arbetslöshetsstatistik oktober 2017
Rapporter

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

§7

Sammanträdesdatum:

2017-11-27

Arbetslöshetsstatistik oktober 2017
Dnr KS 17/0077

Beslut
Arbetsmarknadsstatistiken läggs till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret presenterar statistik över arbetslösheten.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Statistik per oktober 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

§8

Sammanträdesdatum:

2017-11-27

Rapporter

1. Feriejobben arbetsgivarregler
I år fick alla ungdomar (skrivna i kommunen) som sökt en
ferieanställning inom kommunen fått en plats. Dock försvårades
utbetalningen av lönen då vissa av ungdomarna saknade
personnummer, men nu har alla som i år feriejobbat fått ut sin lön. Inför
nästa år behövs en översyn för hur kommunen ska göra i fortsättningen.
Arbetsmarknadsenheten har redan börjat se hur andra kommuner löst
detta och arbetar med en lösning för nästa års feriejobb.
2. Funkisfestivalen
Är en stor tilldragelse inom daglig verksamhet och uppskattat av
många. Det har inkommit synpunkter då alla deltagare inte sjunger. Ett
förslag är att få in kulturestetiska inslag så som att läsa en dikt eller
något annat uppträdande inom den genren. Den stora finalen kommer
att äga rum den 22 april 2018 på Cirkus.
3. Lokalfrågan
Gällande lokalfrågan som finns inskriven i lokalresursplanen är det
daglig verksamhet i stort behov av nya lokaler då de växer mycket.
Arbetsmarknadsenheten (AME) har ett nära samarbete med
lokalstrategen för att hitta lösningar, men det finns även tryck att
komma in i daglig verksamhets lokaler. Inför nästa år kommer detta att
påverka Arbetsmarknadsenhetens verksamheter då de personer som är i
etableringsfasen, särskilt nyanlända kommer att ställa andra krav.
4. Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), information kring läget
KAA för personer mellan 16-24 år är för närvarande 283 personer och
173 av dess är under kartläggning. Av de 173 personer som är under
kartläggning är 55 personer är i akut behov av insats och
Arbetsmarknadsenheten arbetar med att boka möten med personerna.
De personer som börjar närma sig 18-19 år vill Arbetsmarknadsenheten
försöka att fånga upp och få dem tillbaka till skolan. Resonemang med
Upplands-Bro gymnasiet (UBG) om att skapa en samhällsorienterande
kurs, där de tillhör UBG men att de gör en insats genom AME. Detta
kan vara studiebesök eller någon form av praktik genom AME, tanken
är att den samhällsorienterande kursen ska vara formbar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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