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§6
Underlag för budget 2020, med inriktning 2021 och 2022
AMN 2019-0113-1.2.1
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade godkänna Underlag för
budget 2020 med inriktning 2021 och 2022.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade justera paragrafen
omedelbart.
Ärendet
I underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 har
arbetsmarknadsförvaltningen lyft ut följande strategiska satsningar
för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål för den
kommande treårsperioden:
1.1

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla













Arbetsmarknadsnämnden kommer att fortsätta utveckla en
anpassad vuxenutbildning för att öka möjligheterna till
hållbara anställningar och ett aktivt deltagande i samhället
för framför allt nyanlända och/eller kortutbildade.
Nämnden ska vidareutveckla kombinationsutbildningar
(sfi+yrkesutbildning) och utöka antalet platser.
Arbetsmarknadsnämnden kommer att utveckla stödet som
ges till unga 16-19 år och unga vuxna 20-29 år, med särskilt
fokus på insatser för ungdomar som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA), unga nyanlända, unga
med funktionsnedsättningar samt unga vuxna utanför skola
och arbetsmarknad.
Nämnden ska fortsatt arbeta för att ge stöd till
ensamkommande ungdomar parallellt med deras studier
samt utveckla stödet som ges i övergångarna, från
gymnasieskola till vuxenutbildning, och från
vuxenutbildningen vidare till arbete eller fortsatta studier.
Nämnden ska vidareutveckla arbetssätt och samverkan med
stadsdelsnämnderna och FINSAM kring personer som har
försörjningsstöd på grund av sjukskrivning och saknar
sjukpenninggrundande inkomst.
Arbetsmarknadsnämnden kommer att utveckla stöd till
nyanlända att snabbare komma ut i arbete och studier. Detta
ska ske genom samverkan med stadsdelsnämnderna och
Arbetsförmedlingen, främst genom Etableringscentrum, om
staden beslutar om införande av sådan verksamhet.
Nämnden fortsätter arbetet för att skapa bättre
förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att få
och behålla ett arbete.
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1.2

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt








1.3

Nämnden kommer att stärka samarbetet med näringslivet
utifrån den integrationspakt som införs år 2019.
Nämnden ska vidareutveckla partnerskap med näringslivet
inom bristyrkesbranscher.
Nämnden kommer att samverka med näringslivet kring
utbildning, för att minska matchningsproblematiken i
Stockholm.
Nämnden kommer att etablera en långsiktig samverkan med
högskolor och universitet för att höja kvaliteten inom
nämndens utbildningar och säkerställa att rätt utbildning ges
på rätt nivå för att bl.a. minska matchningsproblematiken i
Stockholm
Nämnden ska fortsatt arbeta för att tillgängliggöra
arbetsplatser genom sociala krav i upphandlingar.
Nämnden ska utöka mentorskapsprogrammen för att ge fler
inskrivna inom nämndens verksamheter kontakter med
näringslivet och därmed öka möjligheten till arbete inom
relevant bransch.
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden







Arbetsmarknadsnämnden kommer att fortsätta bidra till
minskade kostnader genom att möjliggöra för stockholmare
att gå från bidrag till utbildning, arbete och egen försörjning.
Nämnden ska bidra till att lösa stadens
kompetensutmaningar.
Resursanvändningen ska effektiviseras genom digitala
lösningar och utvecklad samverkan mellan nämndens
verksamheter och med samarbetsaktörer.
Genom strategisk lokalförsörjningsplan ska nämnden skapa
förutsättningar för en hållbar lokalanvändning.
Nämnden kommer fortsatt att bevaka möjligheterna att
använda europeiska socialfonden och andra externa
finansieringskällor för att stärka nämndens
utvecklingsarbete inom olika områden.

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
Runsten (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag till beslut.
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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.
Ledamoten Martin Westmont (SD) 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. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Att därefter anföra följande
Underlaget för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för
arbetsmarknadsnämnden visar tydligt att det behövs förstärkta
resurser för att förvaltningen bättre ska uppnå de uppsatta målen
inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Treåringen
som detta dokument även internt kallas, ska kartlägga vilka
utmaningar, hinder och svårigheter som förvaltningen kan förutspå
– långtgående trender i vår rörliga omvärld - som kan påverka
arbetsmarknadsnämndens målsättning, ansvarsområden och
verksamhetsområden på längre sikt.
Vi kan konstatera att precis som förvaltningen fastslagit i sin
omvärldsanalys att Stockholm stad står inför möjligheter och
utmaningar måste både nyttjas och mötas. I dagsläget är det oklart
hur den omfattande reformeringen av Arbetsförmedlingen kan
komma att påverka stadens arbete. Växande befolkning och god
tillväxt är styrkor som ska tas tillvara samtidigt som
arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft ska tillgodoses.
Staden behöver därför växla upp arbetet ytterligare för att grupper
som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.

Protokoll AMN 2019-04-23
Sida 11 (16)

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ menar
att besparingar som majoriteten drev igenom 2019 för att kunna
sänka skatten kommer att försvåra detta arbete,
i att kunna vara mer flexibel och anpassningsbar i vår just nu
föränderlig omvärld.
Förutom detta faktum, saknar vi tydligare skrivningar och mål som
bättre sammankopplar stadens egna kompetensförsörjningsbehov
till arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Stadens
kompetensförsörjningsbehov kommer närmsta åren att öka inom
barnskötare, äldreomsorgspersonal och andra typer av behovsyrken.
Här måste det finnas en tydligare måluppsättning och
måluppfyllelser kring hur arbetsmarknadsnämnden kan bistå staden
med dessa utmaningar.
Underlaget för treåringen visar även ett ökat behov på resurser för
att kunna upprätthålla det kommunala aktivitetsansvaret samt för de
verksamheter som syftar till att nå personer som står långt från
arbetsmarknaden:
• Unga med komplex problematik
• Unga med kort utbildning
• Personer med funktionsnedsättning som innebär arbetshinder
• Nyanlända
• Utrikesfödda med kort utbildning eller bristande kunskaper i
svenska
• Personer med psykisk/neuropsykiatrisk diagnos
Stockholm har fyra år av en oerhört aktiv arbetsmarknadspolitik
bakom sig och resultatet har inte låtit sig vänta.
Försörjningsstödsnivåerna är de lägsta på mer än 50 år och
sysselsättningsgraden bland Stockholmarna är rekordhög. Särskilda
insatser har gjorts gentemot unga, nyanlända och kvinnor som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Den sistnämnda gruppen är en av de
mest sårbara grupperna när det gäller försörjning och de är svåra att
nå med traditionella metoder. Därför förstärktes det uppsökande
arbetet gentemot gruppen under gångna mandatperioden.
Verksamheten med stadsdelsmammor bör utvecklas och förstärkas
snarare än avvecklas.
Målsättningen har varit att alla som kan arbeta ska ges stöd för att
komma ut på arbetsmarknaden. Istället för att växla upp arbetet så
att fler kan komma ut till egen försörjning har den borgerliga
majoriteten valt att prioritera ner den aktiva
arbetsmarknadspolitiken. Det är beklagligt att
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arbetsmarknadsförvaltningen har fått mindre resurser och att
anställningsstopp införts. Beklagligt nog sker detta under en tid då
trenderna i vår omvärld förändras och när en låg konjunktur inte
ligger långt fram i tiden.
Kortsiktiga skattesänkningar och ideologiska privatiseringsprojekt
tillåts gå före att stärka människors möjlighet att komma ut i arbete.
När 90-dagarsgaranti avskaffas, anslagen minskar för
handledningstider för Stockholmsjobben och ambitionerna sänks i
arbetet för nyanländas etablering kommer kostnader för ekonomiskt
bistånd att öka. Stockholm riskerar att gå från att vara en stad med
låg ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet till att vara en stad där
människor saknar arbete. Samtidigt som vi ser att flertalet
framgångsrika projekt: som Suvas, stadsdelsmammorna, YFImodellen och andra projektbaserade kan komma att gå förlorade.
Utöver de lovvärda satsningar som budgetunderlaget flaggar för,
vill vi påpeka betydelsen av arbetsmarknadssatsningar som bidrar
till att ge unga och grupper långt från arbetsmarknaden hjälp och
stöd i att själva ta makt över sin försörjning genom arbete. Ökade
ekonomiska resurser till denna verksamhet, som riktar sig mot redan
utsatta grupper, är viktigare än skattesänkningar.
Reservation
Ledamoten Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
1. Att föredragande borgarråds förslag avslås
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna har i kommunfullmäktige lämnat in en
reservationsbudget som även avser Arbetsmarknadsnämnden. Vi
vill därför yrka avslag till beslutsärendet med hänvisning till de
riktlinjer vi tagit fram i vår reservationsbudget.
Ersättaryttrande
Ersättaren Maria Jansson (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande.
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Att därefter anföra följande
Underlaget för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för
arbetsmarknadsnämnden visar tydligt att det behövs förstärkta
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resurser för att förvaltningen bättre ska uppnå de uppsatta målen
inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Treåringen
som detta dokument även internt kallas, ska kartlägga vilka
utmaningar, hinder och svårigheter som förvaltningen kan förutspå
– långtgående trender i vår rörliga omvärld - som kan påverka
arbetsmarknadsnämndens målsättning, ansvarsområden och
verksamhetsområden på längre sikt.
Vi kan konstatera att precis som förvaltningen fastslagit i sin
omvärldsanalys att Stockholm stad står inför möjligheter och
utmaningar måste både nyttjas och mötas. I dagsläget är det oklart
hur den omfattande reformeringen av Arbetsförmedlingen kan
komma att påverka stadens arbete. Växande befolkning och god
tillväxt är styrkor som ska tas tillvara samtidigt som
arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft ska tillgodoses.
Staden behöver därför växla upp arbetet ytterligare för att grupper
som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ menar
att besparingar som majoriteten drev igenom 2019 för att kunna
sänka skatten kommer att försvåra detta arbete,
i att kunna vara mer flexibel och anpassningsbar i vår just nu
föränderlig omvärld.
Förutom detta faktum, saknar vi tydligare skrivningar och mål som
bättre sammankopplar stadens egna kompetensförsörjningsbehov
till arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Stadens
kompetensförsörjningsbehov kommer närmsta åren att öka inom
barnskötare, äldreomsorgspersonal och andra typer av behovsyrken.
Här måste det finnas en tydligare måluppsättning och
måluppfyllelser kring hur arbetsmarknadsnämnden kan bistå staden
med dessa utmaningar.
Underlaget för treåringen visar även ett ökat behov på resurser för
att kunna upprätthålla det kommunala aktivitetsansvaret samt för de
verksamheter som syftar till att nå personer som står långt från
arbetsmarknaden:
• Unga med komplex problematik
• Unga med kort utbildning
• Personer med funktionsnedsättning som innebär arbetshinder
• Nyanlända
• Utrikesfödda med kort utbildning eller bristande kunskaper i
svenska
• Personer med psykisk/neuropsykiatrisk diagnos
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Stockholm har fyra år av en oerhört aktiv arbetsmarknadspolitik
bakom sig och resultatet har inte låtit sig vänta.
Försörjningsstödsnivåerna är de lägsta på mer än 50 år och
sysselsättningsgraden bland Stockholmarna är rekordhög. Särskilda
insatser har gjorts gentemot unga, nyanlända och kvinnor som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Den sistnämnda gruppen är en av de
mest sårbara grupperna när det gäller försörjning och de är svåra att
nå med traditionella metoder. Därför förstärktes det uppsökande
arbetet gentemot gruppen under gångna mandatperioden.
Verksamheten med stadsdelsmammor bör utvecklas och förstärkas
snarare än avvecklas.
Målsättningen har varit att alla som kan arbeta ska ges stöd för att
komma ut på arbetsmarknaden. Istället för att växla upp arbetet så
att fler kan komma ut till egen försörjning har den borgerliga
majoriteten valt att prioritera ner den aktiva
arbetsmarknadspolitiken. Det är beklagligt att
arbetsmarknadsförvaltningen har fått mindre resurser och att
anställningsstopp införts. Beklagligt nog sker detta under en tid då
trenderna i vår omvärld förändras och när en låg konjunktur inte
ligger långt fram i tiden.
Kortsiktiga skattesänkningar och ideologiska privatiseringsprojekt
tillåts gå före att stärka människors möjlighet att komma ut i arbete.
När 90-dagarsgaranti avskaffas, anslagen minskar för
handledningstider för Stockholmsjobben och ambitionerna sänks i
arbetet för nyanländas etablering kommer kostnader för ekonomiskt
bistånd att öka. Stockholm riskerar att gå från att vara en stad med
låg ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet till att vara en stad där
människor saknar arbete. Samtidigt som vi ser att flertalet
framgångsrika projekt: som Suvas, stadsdelsmammorna, YFImodellen och andra projektbaserade kan komma att gå förlorade.
Utöver de lovvärda satsningar som budgetunderlaget flaggar för,
vill vi påpeka betydelsen av arbetsmarknadssatsningar som bidrar
till att ge unga och grupper långt från arbetsmarknaden hjälp och
stöd i att själva ta makt över sin försörjning genom arbete. Ökade
ekonomiska resurser till denna verksamhet, som riktar sig mot redan
utsatta grupper, är viktigare än skattesänkningar.

