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§4
Yttrande över remiss av motion om Ett Stockholm i arbete
AMN 2018-0500-1.6
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat motion ”Ett Stockholm i arbete” av
Karin Wanngård (S) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige bland annat ska besluta
om att aktivitet ska prägla Stockholms jobbpolitik, att
kommunfullmäktige ska uttala ett mål för att minska antalet hushåll
som är i behov av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet med
minst 25 procent till år 2022, samt att kommunfullmäktige på
motsvarande sätt ska formulera mål för en minskad
ungdomsarbetslöshet och snabbare integration av nyanlända på
arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsförvaltningen delar motionärens utgångspunkt om
att stadens målsättning ska vara att aktivt bidra till att arbetslösheten
minskar och att människors möjligheter att komma ut i arbete och
egen försörjning ökar.
Arbetsmarknadsförvaltningen har en fortsatt hög ambitionsnivå för
huvuduppdraget att rusta stockholmare för arbete och studier samt
att erbjuda utbildning. Unga 16-29 år och nyanlända är fortsatt
prioriterade i arbetet och utveckling sker inom bland annat Jobbtorg
Stockholm, feriejobb och stockholmsjobb.
Det uppsökande arbetet gentemot ungdomar fortsätter och stärks
genom exempelvis arbetsmarknadsinsatser och utvecklade metoder
för att minska skolavhopp. Arbetsmarknadsförvaltningen har en
fortsatt hög ambition för vuxenutbildningen.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till detta tjänsteutlåtande
som svar på rubricerad remiss.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
4 april 2019.
Förslag till beslut
Ordföranden Fredrik Lindstål (C), ledamoten Andrea Ström m.fl.
(M), ledamoten Jessica Sjönell (L), samt ledamoten Magnus
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Runsten (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid
Mohammed m.fl. (V) 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 Fredrik
Lindstål (C), ledamoten Andrea Ström m.fl. (M), ledamoten Jessica
Sjönell (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till
beslut.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid
Mohammed m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande.
1. Motion (2017:31) om Ett Stockholm i arbete av Karin
Wanngård m. fl. (alla S) bifalls.
2. Därutöver anförs följande
Arbetet för jämlikhet och mot segregation är avgörande om alla
stockholmare ska ha goda livsvillkor och möjlighet att förverkliga
sina drömmar. Det goda samhället tar ansvar för att undanröja
klyftor och hinder som begränsar människor att nå sina fulla
potentialer. Allt annat är slöseri med människors kraft och
förmågor. Ett samhälle som låter människor utveckla sina egna
förmågor blir starkare, ett samhälle där människor hindras blir
svagare. När vi hjälper varandra att växa, kan Stockholm växa.
Utbetalningar av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet är på
historiskt låga nivåer, vilket är glädjande. Stockholm har bakom sig
fyra år av aktiv arbetsmarknadspolitik och en målsättning om att
alla som kan arbeta ska ges stöd för att komma ut på
arbetsmarknaden. Men staden kan göra mer för att fler ska komma i
arbete. Att människor som har kapacitet att arbeta är arbetslösa är
ett slöseri. Slöseriet drabbar hela samhället men mest av allt är det
slöseri som riskerar att skada den enskilda individen. Därför anser
vi att staden måste behålla 90-dagarsgarantin, fortsätta prioritera
arbetet med vuxenutbildning för kortutbildade och stärka
kopplingen mellan språkutveckling och inträde i arbetsmarknaden
för nyanlända. Tillvaratagande av äldres vilja och förmåga att arbeta
efter pensionsåldern måste ske. Det gäller även att ta tillvara på
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funktionsnedsattas vilja att arbeta. Likväl måste arbetet med att
utlokalisera kommunala verksamheter och skapande av
arbetsplatser i ytterstaden fortsätta.
Vi delar förvaltningens synpunkter att det är angeläget att ha tydligt
uppsatta mål för att minska arbetslösheten och behovet av
ekonomiskt bistånd. Genom att stadens verksamheter kraftsamlar
kring övergripande mål kan staden ta tillvara på människors vilja till
att växa, att bidra och ha egen försörjning. I ett Stockholm för alla
ska ges möjlighet att arbeta.
Ersättaryttrande
Ersättaren Maria Jansson (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande.
1. Motion (2017:31) om Ett Stockholm i arbete av Karin
Wanngård m. fl. (alla S) bifalls.
2. Därutöver anförs följande
Arbetet för jämlikhet och mot segregation är avgörande om alla
stockholmare ska ha goda livsvillkor och möjlighet att förverkliga
sina drömmar. Det goda samhället tar ansvar för att undanröja
klyftor och hinder som begränsar människor att nå sina fulla
potentialer. Allt annat är slöseri med människors kraft och
förmågor. Ett samhälle som låter människor utveckla sina egna
förmågor blir starkare, ett samhälle där människor hindras blir
svagare. När vi hjälper varandra att växa, kan Stockholm växa.
Utbetalningar av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet är på
historiskt låga nivåer, vilket är glädjande. Stockholm har bakom sig
fyra år av aktiv arbetsmarknadspolitik och en målsättning om att
alla som kan arbeta ska ges stöd för att komma ut på
arbetsmarknaden. Men staden kan göra mer för att fler ska komma i
arbete. Att människor som har kapacitet att arbeta är arbetslösa är
ett slöseri. Slöseriet drabbar hela samhället men mest av allt är det
slöseri som riskerar att skada den enskilda individen. Därför anser
vi att staden måste behålla 90-dagarsgarantin, fortsätta prioritera
arbetet med vuxenutbildning för kortutbildade och stärka
kopplingen mellan språkutveckling och inträde i arbetsmarknaden
för nyanlända. Tillvaratagande av äldres vilja och förmåga att arbeta
efter pensionsåldern måste ske. Det gäller även att ta tillvara på
funktionsnedsattas vilja att arbeta. Likväl måste arbetet med att
utlokalisera kommunala verksamheter och skapande av
arbetsplatser i ytterstaden fortsätta.
Vi delar förvaltningens synpunkter att det är angeläget att ha tydligt
uppsatta mål för att minska arbetslösheten och behovet av
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ekonomiskt bistånd. Genom att stadens verksamheter kraftsamlar
kring övergripande mål kan staden ta tillvara på människors vilja till
att växa, att bidra och ha egen försörjning. I ett Stockholm för alla
ska ges möjlighet att arbeta.

