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§ 17 Motion om att låta Stockholm vara
pilotkommun för startjobb – svar på remiss
från kommunstyrelsen
Stadsdelsnämndens beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2017, dnr 1.5.1.-588-2017.
Lotta Edholm (L) och Gulan Avci (L) har lämnat en motion
till kommunalfullmäktige där de föreslår att Stockholm ska
vara pilotkommun för startjobb. Startjobb är ett förslag som
Liberalerna presenterat på riksnivå där arbeten med lägre lön
kombineras med låg skatt och avskaffade arbetsgivaravgifter.
Startjobben är tänkt att riktas till unga vuxna och nyanlända.
Förvaltningen inser vikten av verksamma insatser mot den
höga arbetslösheten i dessa grupper men ser inte att den nu
föreslagna arbetsmarknadsinsatsen på något avgörande sätt
skiljer sig från de redan befintliga arbetsmarknadsinsatserna.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning samarbetar med
arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg för att skapa
förutsättningar för människor att gå från försörjningsstöd till
egen försörjning. Det finns en lång rad
arbetsmarknadsåtgärder tillgängliga för personer som, av olika
skäl, står långt ifrån arbetsmarknaden. Förvaltningen bedömer
inte att en ytterligare stödform skulle förändra
förutsättningarna för att göra fler personer självförsörjande.
Förslag till beslut
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Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Maria Johansson m.fl. (L) föreslog att stadsdelsnämnden
skulle besluta att bifalla motionen i sin helhet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Johansson m.fl. (L) reserverade sig mot
stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till förslag att
bifalla motionen i sin helhet.
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