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Arbetsmarknadsåtgärder
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att frågan hänskjuts
till den parlamentariska gruppen för att arbeta vidare med förslaget. Därmed
anses motionen besvarad.
Ärendet
Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) beskriver i en motion den 5
december 2012 att Södertälje kommun bedriver ett projekt för att minska
arbetslösheten. I korthet går det ut på att de kommunala bolagen och dess
underleverantörer tillsammans erbjuder praktikplatser till arbetslösa personer.
Det kan i vissa fall även innebära att personerna får en yrkesutbildning på
företagen.
Socialdemokraterna skriver i sin motion att denna arbetsmodell torde kunna
översättas till att utveckla en ”Ljungbymodell” och som kan bereda
arbetstillfällen och/eller sysselsättning i vår kommun. De yrkar att Ljungby
kommun och dess bolag undersöker möjligheterna till att inrätta en liknande
arbetsmodell likt den i Södertälje och om det finns möjligheter – att inrätta
densamma.
Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan och skriver den 7 oktober 2013
att sysselsättningsprojektet som åberopas i motionen riktar sig till ungdomar
mellan 18-24 år som varit arbetslösa i minst tre månader, är anmälda på
Arbetsförmedlingen och ingår i arbetsförmedlingens Jobbgaranti för ungdomar.
Ungdomar som uppfyller dessa krav och som visar intresse och motivation för
praktik och arbete, kan efter intervju erbjudas en månads praktik i Telge
Tillväxt. Efter lyckad praktik erbjuder Telge Tillväxt ungdomarna en anställning
på tre månader åt gången och maximalt under ett år. Därutöver kan ungdomarna
delta i kompetensutveckling och utbildningar som upphandlas av
Arbetsförmedlingen. Ett sista steg i arbetsmodellen är uthyrning av ungdomarna
till företag och organisationer när de anses redo för det.
Kommunledningsförvaltningen skriver att motsvarande arbetsmodell inte går att
överföra till en Ljungbymodell om inte verksamheten sker i bolagsform. Detta
främst vad gäller delen med bemanning som inte kan genomföras inom ramen
för kommunal verksamhet.
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Ljungby kommun tar redan emot arbetslösa för olika former av praktik, främst
efter anvisning från arbetsförmedlingen. De kommunala bolagen har samma
möjligheter.
I en annan motion föreslår socialdemokraterna att kommunen omgående inrättar
en arbetsmarknadssektion. Förslag finns att den frågan hänskjuts till den
parlamentariska gruppen som tillsatts för att bland annat ska se över den
politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Om det beslutas att
kommunen ska inrätta en arbetsmarknadssektion eller motsvarande kan en av
uppgifterna vara att tillskapa en ”Ljungbymodell” för det
arbetsmarknadspolitiska arbetet totalt. Arbetsmodellen i Södertälje kan då
studeras ytterligare för att ta tillvara de delar som lämpligen kan ingå i en
”Ljungbymodell”.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 7 oktober 2013 att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det för närvarande
inte anses möjligt att omsätta arbetsmodellen i Södertälje till en
”Ljungbymodell”. Därmed anses motionen besvarad.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att frågan hänskjuts till den parlamentariska
gruppen för att arbeta vidare med förslaget. Därmed anses motionen besvarad.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
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