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§8
Redovisning av uppdragen ”Utredning gällande förutsättningar
för fler fristående aktörer inom Jobbtorg Stockholm” samt
”Strategi för arbetsmarknadsinsatser och etablering”
AMN 2019-0601-1.3
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens redovisning av uppdraget ”Utredning gällande förutsättningar för fler fristående aktörer inom Jobbtorg Stockholm”.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens redovisning av uppdraget ”Strategi för arbetsmarknadsinsatser och etablering”.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att, utifrån förslag i
tjänsteutlåtandet, ge förvaltningen i uppdrag att under 2020
ta fram förslag till en sammanhållen strategi för arbetsmarknadsinsatser och etablering.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ge förvaltningen i
uppdrag att i framtagandet av verksamhetsplan och budget
för 2020 ta de förslag som utredningen lämnar i beaktande.
5. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att skicka redovisningen
till kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget för
2019 i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för fler fristående aktörer inom stadens jobbtorg i kombination med ett nytt ersättningssystem för jobbförmedlingsverksamheter.
Den bilagda rapporten är arbetsmarknadsförvaltningens svar på
uppdraget.
Utredningen om fristående aktörer inom Jobbtorg Stockholm konstaterar att den föreslagna reformeringen av Arbetsförmedlingen
kommer att påverka kommunens förutsättningar att bedriva arbetsmarknadspolitiska insatser och därmed att upphandla insatser från
fristående aktörer.
Förvaltningens bedömning är att förutsättningarna för att införa ett
valfrihetssystem av stadens arbetsmarknadsinsatser eller konkurrensutsätta jobbtorgen genom en större LOU-upphandling i nuläget
inte fullt ut kan klarläggas. När ramarna för arbetsförmedlingens reformering och framtida uppdrag tillsammans med beslut om hur ett
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valfrihetssystem ska utformas är fastlagda kan frågan om förutsättningarna för fler fristående aktörer inom stadens jobbtorg aktualiseras och utredningen slutföras. Rapporten lyfter fram ett antal
överväganden och ställningstaganden som då behöver göras.
Arbetsmarknadsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget för
2019 även i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Stockholm Business Region ta fram en sammanhållen långsiktig strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser
och etablering.
En sammanhållen långsiktig strategi för arbetsmarknadsinsatser och
etablering behöver förhålla sig till hur förändringar av den statliga
arbetsmarknadspolitiken genomförs. Det finns anledning att nära
följa beslut på nationell nivå och analysera på vilket sätt detta påverkar utformandet av strategin. Utifrån det föreslår förvaltningen
att arbetet med att ta fram en sammanhållen och långsiktig strategi
för arbetsmarknadsinsatser och etablering sker stegvis och att förvaltningen får i uppdrag att under 2020 återkomma med förslag till
strategi.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
14 november 2019.
Förslag till beslut
Ordföranden Fredrik Lindstål (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Jessica Sjönell (L), samt ledamoten Magnus
Runsten (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Fredrik
Lindstål (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Jessica
Sjönell (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån
för sitt eget förslag enligt följande.
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Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande.
1) att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2) att därutöver anföra
Utredningen om förutsättningar för fler fristående aktörer inom
Jobbtorg Stockholm visar att det vore förödande att slå sönder den
fungerande verksamheten som bedrivs inom stadens jobbtorg. Särskilt just eftersom Arbetsförmedlingen genomgår en reformering
och det är oklart vilken påverkan det kommer att ha på stadens arbetsmarknadsinsatser och stadens framtida uppdrag.
Vi har från början varit tydliga med att vi inte anser att jobbtorgen
ska privatiseras. Verksamheten fungerar väl och utvecklas för varje
år. Genom jobbtorgen når staden de olika målgrupper som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Istället för att utsättas för privatiseringsexperiment behöver jobbtorgen få förutsättningar att bedriva sitt arbete och utveckla stadens arbetsmarknadsinsatser. Den borgerliga
majoritetens nedskärningar och sänkta ambitioner riskerar att påverka stödet till den enskilde, personalens arbetsmiljö och inte minst
stadens ekonomi om färre får stöd för att komma ifrån ekonomiskt
bistånd och in i arbete.
Med bakgrund av vad som framkommit i utredningen bör nämnden
besluta att inga flera utredningar ska göras under mandatperioden i
syfte att privatisera jobbtorgen. Jobbtorgen måste ges arbetsro och
förvaltningens utredningsresurser ska ägnas åt att utveckla stadens
arbetsmarknadsinsatser.
Särskilt uttalande
Ordförande Fredrik Lindstål (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Jessica Sjönell (L) och ledamoten Magnus Runsten
(MP) lämnade följande särskilda uttalande.
Det går bra för många på Stockholms arbetsmarknad, men det är
alltför många som står utanför. Avståndet mellan de som är etablerade och de som inte kommer in på arbetsmarknaden har vuxit, trots
de senaste årens högkonjunktur. Vi välkomnar därför utredningen
om specialiserade jobbtorg. Det är den grönblåa majoritetens ambition och prioritet att förstärka och utveckla stadens samverkan med
arbetsgivare.
Jobbtorgen spelar en viktig roll för stadens invånare, som har en
svag ställning på arbetsmarknaden. Genom jobbtorgen erbjuds värdefulla insatser för att se till att fler kan komma i arbete och egen
försörjning. I och med stora förändringar på både arbetsmarknaden
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och den nationella arbetsmarknadspolitiken måste Jobbtorgen kontinuerligt utveckla sin organisation och sina arbetssätt. Sedan ett par
år arbetar till exempel Jobbtorgen utifrån metoden Supported Employment och utvärderar resultaten av denna. Men i den grönblå
majoriteten är vi också övertygande om att bjuda in fler aktörer att
bidra till arbetet kan bredda räckvidden av de insatser som erbjuds
för att hjälpa de människor som befinner sig i utanförskap.
Som utredningen konstaterar, kommer den pågående reformeringen
av Arbetsförmedlingen att påverka jobbtorgens fortsatta arbete. Det
är viktigt att staden följer denna utveckling samtidigt som vi har beredskap för att genomföra de åtgärder som vi bedömer nödvändiga
för att bryta barriärerna till arbetsmarknaden för fler. Den grönblåa
majoriteten står för en modern arbetsmarknadspolitik och vill utveckla förutsättningarna för fristående aktörer inom såväl näringsliv
som civilsamhälle att bidra.
Särskilt uttalande
Tjänstgörande ersättaren Mattias Mårdenfjord (SD) lämnade följande särskilda uttalande.
Delar av Jobbtorg Stockholms verksamhet ligger under Arbetsförmedlingens verksamhetsområde. Stockholms stad bör verka för att
effektivisera Jobbtorg Stockholm för att förhindra att två aktörer, i
det här fallet Arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm sysslar
med likartade åtgärder för den arbetssökande.
Det finns delar i Jobbtorg Stockholms verksamhet som är bra och
som kompletterar Arbetsförmedlingens arbete som staden bör fortsätta med samt initiera. Det handlar framförallt om att förstärka stadens uppsökande insatser för de individer som inte är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen och som erhåller försörjningsstöd.
Här ska Jobbtorg Stockholm verka för att personen skriver in sig
hos Arbetsförmedlingen och i vissa fall gå in med insatser som kan
komplettera Arbetsförmedlingens verksamhetsområde med målsättningen att personen får ett riktigt arbete.
Ersättaryttrande
Ersättaren Ofelia Namazova Venneman (KD) lämnade följande ersättaryttrande.
Det går bra för många på Stockholms arbetsmarknad, men det är
alltför många som står utanför. Avståndet mellan de som är etablerade och de som inte kommer in på arbetsmarknaden har vuxit, trots
de senaste årens högkonjunktur. Vi välkomnar därför utredningen
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om specialiserade jobbtorg. Det är den grönblåa majoritetens ambition och prioritet att förstärka och utveckla stadens samverkan med
arbetsgivare.
Jobbtorgen spelar en viktig roll för stadens invånare, som har en
svag ställning på arbetsmarknaden. Genom jobbtorgen erbjuds värdefulla insatser för att se till att fler kan komma i arbete och egen
försörjning. I och med stora förändringar på både arbetsmarknaden
och den nationella arbetsmarknadspolitiken måste Jobbtorgen kontinuerligt utveckla sin organisation och sina arbetssätt. Sedan ett par
år arbetar till exempel Jobbtorgen utifrån metoden Supported Employment och utvärderar resultaten av denna. Men i den grönblå
majoriteten är vi också övertygande om att bjuda in fler aktörer att
bidra till arbetet kan bredda räckvidden av de insatser som erbjuds
för att hjälpa de människor som befinner sig i utanförskap.
Som utredningen konstaterar, kommer den pågående reformeringen
av Arbetsförmedlingen att påverka jobbtorgens fortsatta arbete. Det
är viktigt att staden följer denna utveckling samtidigt som vi har beredskap för att genomföra de åtgärder som vi bedömer nödvändiga
för att bryta barriärerna till arbetsmarknaden för fler. Den grönblåa
majoriteten står för en modern arbetsmarknadspolitik och vill utveckla förutsättningarna för fristående aktörer inom såväl näringsliv
som civilsamhälle att bidra.
Ersättaryttrande
Ersättaren Maria Jansson (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande.
1) att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2) att därutöver anföra
Utredningen om förutsättningar för fler fristående aktörer inom
Jobbtorg Stockholm visar att det vore förödande att slå sönder den
fungerande verksamheten som bedrivs inom stadens jobbtorg. Särskilt just eftersom Arbetsförmedlingen genomgår en reformering
och det är oklart vilken påverkan det kommer att ha på stadens arbetsmarknadsinsatser och stadens framtida uppdrag.
Vi har från början varit tydliga med att vi inte anser att jobbtorgen
ska privatiseras. Verksamheten fungerar väl och utvecklas för varje
år. Genom jobbtorgen når staden de olika målgrupper som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Istället för att utsättas för privatiseringsex-
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periment behöver jobbtorgen få förutsättningar att bedriva sitt arbete och utveckla stadens arbetsmarknadsinsatser. Den borgerliga
majoritetens nedskärningar och sänkta ambitioner riskerar att påverka stödet till den enskilde, personalens arbetsmiljö och inte minst
stadens ekonomi om färre får stöd för att komma ifrån ekonomiskt
bistånd och in i arbete.
Med bakgrund av vad som framkommit i utredningen bör nämnden
besluta att inga flera utredningar ska göras under mandatperioden i
syfte att privatisera jobbtorgen. Jobbtorgen måste ges arbetsro och
förvaltningens utredningsresurser ska ägnas åt att utveckla stadens
arbetsmarknadsinsatser.

