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§4
Yttrande över remiss av motion (2017:45) om att minska
jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler
människor ska gå från utanförskap till egen försörjning
AMN 2017-0208.01.06
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Motion om att minska
jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler
människor ska gå från utanförskap till egen försörjning av Anna
König Jerlmyr med flera (M) till arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna samt kommunstyrelsen.
Moderaterna i Stockholm presenterar i Motion om att minska
jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler
människor ska gå från utanförskap till egen försörjning förslag på
åtgärder för att fler människor ska komma i arbete, försörja sig
själva samt motverka att fler fastnar i bidragsberoende.
Motionen pekar på vikten av vuxenutbildning för att komma tillrätta
med de strukturella problem som finns på arbetsmarknaden.
Vuxenutbildningen bedöms kunna förbättras genom att upphandling
av vuxenutbildning ersätts med auktorisation.
Utbildningsanordnarna ska delvis ersättas resultatbaserat och en
matchningspeng bör införas.
Tiden från att en person ansöker om försörjningsstöd till att denne
får träffa en arbetsmarknadshandläggare ska vara högst två dygn
och kompetenshöjande åtgärder ska erbjudas inom fem dagar.
Genom att konkurrensutsätta jobbtorgen, resultatstyra verksamheten
och införa en jobbpeng förväntas jobbtorgens resultat förbättras.
För att minska jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda föreslås
bland annat en entreprenörshub för nyanlända och tvåårigt program
med språkträning och samverkan med näringslivet. Ett antal
åtgärder för att förbättra sfi och samhällsorienteringen föreslås
också i motionen. Däribland tidsbegränsad svenskundervisning och
mer fokus på svensk kultur och lagar.
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Motionen utmynnar i 28 förslag till uppdrag riktade till
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna samt
kommunstyrelsen.
Arbetsmarknadsförvaltningen lämnar förutom kommentarer på de
förslag som är ställda till nämnden även en nulägesbild av
Vuxenutbildning Stockholm och Jobbtorg Stockholms
verksamheter för att belysa nämndens och förvaltningens nuvarande
arbete inom de områden som motionen behandlar och för att ge en
bakgrund till förvaltningens svar på förslagen i motionen.
Förvaltningen har endast kommenterat de konkreta förslag i
motionen som berör arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till detta tjänsteutlåtande
som svar på rubricerad remiss.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
9 november 2017.
Förslag till beslut
Ordföranden Mirja Räihä m.fl. (S), ledamoten Magnus Runsten
m.fl. (MP) samt ledamoten Tina Kratz (V) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordförande Johanna Sjö m.fl. (M) 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 Mirja
Räihä m.fl. (S), ledamoten Magnus Runsten m.fl. (MP) samt
ledamoten Tina Kratz (V) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordförande Johanna Sjö m.fl. (M) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar bifalla motionen.

