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Sammanfattning
I en kommunfullmäktigeväckt motion föreslår Anna König Jerlmyr
m.fl. (M) åtgärder för att minska jobbklyftan i Stockholm.
Motionären föreslår åtgärder i 28 punkter stadsdelsnämnderna
berörs direkt i punkten 4 som är av följande lydelse;
”Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna
ges i uppdrag att säkerställa att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd inom 48 timmar får träffa en arbetsmarknadshandläggare och upprätta en individuell handlingsplan enligt vad
som föreslås i denna motion.”
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Förvaltningen ser att flertalet av de ansökningar som inkommer om
ekonomiskt bistånd behöver kompletteras. Att garantera att alla
sökande inom 48 timmar efter ansökan får en individuell
handlingsplan anser förvaltningen inte är rimligt. För närvarande tar
det som regel högst en vecka från avslutad vistelseutredning innan
mötet med en jobbcoach eller arbetskonsulent genomförs. Efter
bedömning av personens arbetsförmåga kan en individuell
handlingsplan upprättas.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat en motion ”om att
minska jobbklyftan i Stockholm” av Anna König Jerlmyr m.fl. (M)
för yttrande senast den 2 december 2017. Motionen har remitterats
till stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Skärholmen och Älvsjö
samt till arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och
stadsledningskontoret.
Ärendet
Motionärerna föreslår åtgärder i 28 punkter för att minska jobbklyftan i Stockholm och för att skapa förutsättningar för fler
människor att försörja sig själva. Stadsdelsnämnderna berörs direkt
av punkt 4 som är av följande lydelse;
”Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna
ges i uppdrag att säkerställa att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd inom 48 timmar får träffa en arbetsmarknadshandläggare och upprätta en individuell handlingsplan enligt vad
som föreslås i denna motion.”
Motionen bifogas i sin helhet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen socialtjänst vuxna.
Förvaltningen kommenterar nedan det förslag som är riktat till
stadsdelsnämnden.
Förvaltningens synpunkter
I motionens punkt 4 föreslås att den som ansöker om ekonomiskt
bistånd inom 48 timmar ska få träffa en arbetsmarknadshandläggare
och upprätta en individuell handlingsplan.
Flertalet av de ansökningar som inkommer om ekonomiskt bistånd
behöver kompletteras. Härutöver behöver en vistelseutredning
göras, d.v.s. det behöver fastställas att den sökande är mantalsskriven och bor i stadsdelsområdet. En ansökan är inkommen till
förvaltningen den dag någon muntligen uttryckt en ansökan till
behörig tjänsteman eller den dag en skriftlig ansökan mottagits av
förvaltningen.
Efter vistelseutredningen får den sökande snarast träffa en jobbcoach från Jobbtorg eller en arbetskonsulent från förvaltningens
arbetsträningsverksamhet. En arbetsförmågebedömning görs vilket
ibland innebär att man träffar den sökande vid flera tillfällen.
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Efter bedömning av personens arbetsförmåga kan en individuell
handlingsplan upprättas.
Att garantera att alla sökande inom 48 timmar efter ansökan får en
individuell handlingsplan anser förvaltningen inte är rimligt. För
närvarande tar det som regel högst en vecka från avslutad vistelseutredning innan mötet med en jobbcoach eller arbetskonsulent
genomförs.
Bilaga
Motion (2017:45) av Anna König Jerlmyr m.fl. (M)
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