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Sammanfattning
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik.
Förvaltningen har uppfattningen att arbetet med att aktivera den enskilde individen
är en förutsättning för att tala om arbetslinjen och för att individen ska kunna gå
från bidrag till egen försörjning. Insatserna bör koncentreras till de grupper som
har svårast att komma ut på arbetsmarknaden.
Jobbtorgens mål är att öka antalet självförsörjande genom arbete eller studier. Det
är förvaltningens uppfattning att Jobbtorgens arbete präglas av ständig metodutveckling för att förbättra resultaten.

Bilaga
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Motion 2011:44 av Karin Wanngård (S) om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik.

Remissbehandling
Kommunstyrelsen har begärt remissvar på motion (2011:44) från Karin Wanngård
mfl (S) om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik.
Yttranden har begärts av Rinkeby-Kista, Skärholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt stadsledningskontoret och ska
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 5 november 2011.
Motionen
Mot bakgrund av att många av de arbetslösa som idag är inskrivna på Jobbtorgen
saknar relevant utbildning föreslår motionären att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd omformuleras så att fokus ska ligga
på att undanröja försörjningshinder på ett långsiktigt sätt, som tar hänsyn
till förutsättningarna för varje individ.
2. Att ett kunskapslyft genomförs bland jobbtorgens aspiranter, genom att fler
platser erbjuds inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningen.
3. Att jobbtorgens målgrupper renodlas, så att enbart personer som har en
rimlig chans att få jobb skrivs in.
4. Att långtidsarbetslösheten bland unga avskaffas, genom att dessa erbjuds
utbildning, tillfälliga anställningar eller praktikplatser inom staden.
Motionen bifogas i sin helhet.
Förvaltningens synpunkter
1. Att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd omformuleras så att fokus ska ligga
på att undanröja försörjningshinder på ett långsiktigt sätt, som tar hänsyn
till förutsättningarna för varje individ.
Det är förvaltningens uppfattning att arbetet med att aktivera den enskilde och
erbjuda honom eller henne förutsättningar att hävda sig på arbetsmarknaden är en
förutsättning i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och en förutsättning för att man
ska kunna tala om arbetslinjen. Förvaltningens arbete har den inriktningen att individer skall gå från bidrag till egen försörjning. Att medverka till att individer
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återupptar och slutför sina studier är viktigt för att kunna ta sig ut på den öppna
arbetsmarknaden eller till högre utbildning.
Staden går långt i sitt ansvar för att individer ska komma i arbete eller få rehabilitering och närmar sig alltmer arbetsförmedlingens och/eller försäkringskassans
ansvarsområden. Stadsdelsförvaltningens insatser koncentreras till de grupper som
har svårast att komma ut på arbetsmarknaden. Det är viktigt att samverkansformerna med arbetsförmedlingen och försäkringskassan fortsätter att utvecklas.
Enligt stadens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd ska försörjningsstöd som huvudregel inte beviljas som studiefinansiering för reguljär utbildning
eftersom detta kan medföra en inlåsningseffekt. Försörjningstöd ska inte beviljas
vid annat än korta tidsbegränsade kurser inom ramen för de insatser som erbjuds
arbetslösa, där den sökande samtidigt söker arbete. Om en person i undantagsfall,
efter individuell behovsprövning, beviljas ekonomiskt stöd av socialtjänsten för
vuxenstudier ska denne ändå alltid söka studiemedlets bidragsdel.
Av stadens riktlinjer framgår att yrkesvux är en särskild arbetsmarknadspolitisk
satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Arbetslösa med försörjningsstöd som i enlighet med upprättad arbetsplan påbörjar en kurs inom yrkesvux kan beviljas kompletterande försörjningsstöd. Den sökande måste uppbära studiemedlets bidrags- och lånedel samt
eventuellt tilläggsbidrag för barn.
2. Att ett kunskapslyft genomförs bland jobbtorgens aspiranter, genom att fler
platser erbjuds inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningen.
De individer som är aktuella för Jobbtorg har mycket olika livssituationer och
skiftande problematik. Det ligger en stor utmaning i att organisera arbetet så att
individens behov är i fokus och att täta uppföljningar sker så att deltagarna inte
blir anonyma och förloras i hanteringen.
Det är förvaltningens uppfattning att Jobbtorgen upphandlar utbildningar efter de
behov aspiranterna har och efter de resurser som finns, för att i förlängningen skapa hållbara arbeten.
3. Att jobbtorgens målgrupper renodlas, så att enbart personer som har en
rimlig chans att få jobb skrivs in.
När det gäller arbetet som bedrivs på Jobbtorgen är målet att öka antalet självförsörjande genom arbete eller studier. Jobbtorg har i uppdrag att samordna arbetsgi-
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var- och näringslivskontakter. Det är förvaltningens uppfattning att Jobbtorgens
arbete präglas av ständig metodutveckling för att förbättra resultaten.
Det bör nämnas att stadsdelsnämnderna fått anslag till arbetsmarknadsåtgärder för
att ordna insatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är viktigt
att utveckla och samordna dessa insatser så att de blir så effektiva som möjligt.
4. Att långtidsarbetslösheten bland unga avskaffas, genom att dessa erbjuds
utbildning, tillfälliga anställningar eller praktikplatser inom staden.
Att analysera utbildningsbehovet för de inskrivna på Jobbtorgen ingår i Jobbtorgs
och utbildningsförvaltningens uppdrag. En individuell bedömning av en persons
behov och förmåga ska alltid göras. Samverkansarbetet mellan Jobbtorg och utbildningsförvaltningen är därför viktigt.
Förvaltningen har inget att erinra mot att långtidsarbetslösheten bland unga minskas, genom att dessa erbjuds utbildning, tillfälliga anställningar eller praktikplatser
inom staden.
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