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§7
Extra jobbstimulans
Svar på remiss av motion (2015:42) från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-318/2015
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen.
Ärendet
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen
i uppdrag att återkomma med ett förslag på förändrade riktlinjer
så att personer som fått ekonomiskt bistånd under minst sex
månader ska få undanta 35 procent av arbetsinkomst under en
period av högst två år utan att detta påverkar rätten till
ekonomiskt bistånd. Att fria yrkesutövare som bedriver
verksamhet i egen firma på samma villkor ska få undanta 35
procent av inkomst från firmans näringsverksamhet.
Förvaltningen anser att näringsidkare även fortsättningsvis inte
bör omfattas av jobbstimulansen. Förvaltningen anser att innan
ställnings tas till om en lokal utökning av jobbstimulansen inom
Stockholms stad bör effekterna av jobbstimulansen ses över.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 oktober 2015.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag.
Ledamoten Isabel Smedberg Palmqvist m.fl. (L) föreslår att
nämnden ska besluta enligt Liberalernas förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Reservation
Ledamoten Isabel Smedberg Palmqvist m.fl. (L) reserverar sig
mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt
följande.
1. Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
2. Därutöver anför nämnden följande.
För personer som befinner sig på väg in på den svenska
arbetsmarknaden är det oerhört viktigt att de första stegen till
jobb också ger mer pengar i plånboken. I synnerhet i dagsläget,
när nyanländas integration i det svenska samhället är politikens
mest angelägna utmaning, måste alla bidrags- och
transfereringssystem anpassas för att ge största möjliga
incitament för människor att komma i arbete snabbt. Den som får
ett fotfäste på svensk arbetsmarknad ska inte bestraffas. Arbete
måste löna sig.
Därför måste vi höja ambitionerna vad gäller jobbstimulansen.
Det är ett litet steg mot att se till att fler barn växer upp med
föräldrar som går till jobbet. Det är ett sätt att hjälpa människor
som har varit utanför arbetsmarknaden länge att orka och våga ta
de första stegen tillbaka. Och det är en del i det löfte vi måste
ställa ut till alla som nu strävar efter att bygga sig en framtid i
vårt land: att i Sverige belönas arbete och initiativkraft och den
som vill göra rätt för sig kan här skapa sig ett bättre liv.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) hänvisar
till Liberalernas förslag.
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