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§7
Rapport gällande arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt för
samverkan med civilsamhället
AMN 2019-0540-1.3
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens rapport.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att finna angivet budgetuppdrag slutrapporterat.
Ärendet
Civilsamhället och dess organisationer tillmäts i Sverige ett stort
värde för ett levande demokratiskt samhälle som möter medborgares behov och fångar upp engagemang. Samverkan mellan det offentliga och civilsamhället lyfts också fram som betydelsefullt både
på nationell och på lokal nivå.
I Stockholms stads budget för 2019 har arbetsmarknadsnämnden
följande uppdrag:
”Vidareutveckla och bredda samverkan med aktörer i privat och
ideell sektor i syfte att främja integration, utvecklade sociala nätverk, fler vägar till jobb och social innovation.”
Samt
”…undersöka förutsättningarna för att utveckla samhällsorienteringen med hjälp av ideellt-offentligt partnerskap”
Mot bakgrund av båda dessa uppdrag har arbetsmarknadsförvaltningen under året genomfört en utredning för att tydliggöra ramarna
för nämndens samverkan med civilsamhället.
Utredningen konstaterar att samverkan med civilsamhället kan ske
genom formell samverkan vilket även inkluderar ekonomisk ersättning genom föreningsbidrag, upphandling eller idéburet offentligt
partnerskap (IOP). Samverkan kan även ske i annan form, med extern finansiering eller i informell form utan ekonomisk ersättning.
Gemensamt för all typ av samverkan är dock att den måste rymmas
inom den kommunala kompetensen, samt uppfyller de demokrativillkor som innebär att samverkan inte ska inledas med organisationer som bryter mot principen om alla människors lika värde eller
motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
Utredningen har även identifierat områden inom nämndens uppdrag
där samverkan med civilsamhället kan vara av värde, såsom kopplat
till feriejobb, uppsökande arbete och aktiviteter för unga.
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Utredningen ger förslag att inrätta en beredningsgrupp för samverkan med civilsamhället inom arbetsmarknadsförvaltningen. En sådan beredningsgrupp skulle ha samlad kunskap om olika regelverk,
möjlighet att följa upp samverkan och kvalitetssäkra samverkan
med civilsamhället oavsett om samverkan sker genom upphandling,
IOP eller i andra former.
Utredningen har sett över möjlighet att utveckla Samhällsorienteringen (SO) genom IOP, och konstaterar att det finns en marknad
för aktörer som erbjuder kurser inom SO. Tjänsten upphandlas vilket innebär att det inte är en verksamhet som är lämplig för IOP enligt gällande riktlinjer. Utredningen konstaterar vidare att det finns
möjligheter att utveckla SO genom studiebesök och utåtriktad information för att nå ut till fler deltagare genom samverkan med civilsamhället, exempelvis genom IOP, om detta ryms inom ram för
budget.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
14 november 2019.
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Lindstål (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.
I dag omsätter den idéburna sektor i Sverige ca 12 miljarder kronor
per år, vilket utgör ca 3 procent av välfärden. I våra grannländer
Norge och Danmark står idéburna aktörer för ca 8 respektive 14
procent av välfärden. Mot denna bakgrund har vi inom oppositionen
pekat flertalet gånger på att staden och arbetsmarknadsförvaltningen
hade kunnat på ett bättre sätt ta tillvara på den inneboende kraft som
finns inom idéburen sektor. Vi hade skrivningar gällande dessa påpekanden inom vårt förslag till beslut beträffande upphandlingen av
vuxenutbildningen.
2018 tillsatte regeringen en utredning som fått i uppdrag att definiera vad som utgör en idéburen aktör inom välfärden. Samtidigt som
syftet med utredningen är titta närmre på hur man kan främja och
utöka idéburen aktörers deltagande inom välfärden. Det är viktigt
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att vi inom staden tar del av denna utredning och undersöker vilka
förslag som skulle kunna implementeras.
Vi inom oppositionen välkomnar även de slutsatser som rapporten
kommit fram till gällande arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt
för samverkan med civilsamhället. Rapporten har identifierat områden inom nämndens uppdrag där samverkan kan utvecklas. Arbetet
med feriejobben, uppsökande arbete och aktiviteter för unga är områden som lyfts. Vi ställer oss positiva till att civilsamhället kan ta
emot fler unga som fått feriejobb genom staden. Det möjliggör för
fler att få feriejobb samtidigt som kvalitén kan stärkas inom feriejobben.
Rapporten förslår även att nämnden ska inrätta en beredningsgrupp
för samverkan med civilsamhället inom arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att stärka kunskapen, följa upp och kvalitetssäkra
samverkan med civilsamhället. Vi ställer bakom förslaget och hoppas att förslaget förverkligas i närtid.
Ersättaryttrande
Ersättaren Maria Jansson (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
I dag omsätter den idéburna sektor i Sverige ca 12 miljarder kronor
per år, vilket utgör ca 3 procent av välfärden. I våra grannländer
Norge och Danmark står idéburna aktörer för ca 8 respektive 14
procent av välfärden. Mot denna bakgrund har vi inom oppositionen
pekat flertalet gånger på att staden och arbetsmarknadsförvaltningen
hade kunnat på ett bättre sätt ta tillvara på den inneboende kraft som
finns inom idéburen sektor. Vi hade skrivningar gällande dessa påpekanden inom vårt förslag till beslut beträffande upphandlingen av
vuxenutbildningen.
2018 tillsatte regeringen en utredning som fått i uppdrag att definiera vad som utgör en idéburen aktör inom välfärden. Samtidigt som
syftet med utredningen är titta närmre på hur man kan främja och
utöka idéburen aktörers deltagande inom välfärden. Det är viktigt
att vi inom staden tar del av denna utredning och undersöker vilka
förslag som skulle kunna implementeras.
Vi inom oppositionen välkomnar även de slutsatser som rapporten
kommit fram till gällande arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt
för samverkan med civilsamhället. Rapporten har identifierat områden inom nämndens uppdrag där samverkan kan utvecklas. Arbetet
med feriejobben, uppsökande arbete och aktiviteter för unga är områden som lyfts. Vi ställer oss positiva till att civilsamhället kan ta
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emot fler unga som fått feriejobb genom staden. Det möjliggör för
fler att få feriejobb samtidigt som kvalitén kan stärkas inom feriejobben.
Rapporten förslår även att nämnden ska inrätta en beredningsgrupp
för samverkan med civilsamhället inom arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att stärka kunskapen, följa upp och kvalitetssäkra
samverkan med civilsamhället. Vi ställer bakom förslaget och hoppas att förslaget förverkligas i närtid.

