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§5

Svar på motion från Linus Björkman (M) om
att öka mångfalden av
arbetsmarknadsinsatser genom att införa ett
auktorisationssystem, bordlagt ärende

Sammanfattning

Linus Björkman (M) föreslår i rubricerad motion att
kommunfullmäktige beslutar att utreda och införa ett
auktorisationssystem för arbetsmarknadsinsatser där både egen regi
och externa aktörer ska kunna konkurrera med och komplettera
varandra.
Motionen har remitterats till näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden som i sitt yttrande beskriver hur
kommunen arbetar med arbetsmarknadsinsatser genom
arbetsmarknadscenter. Nämnden hänvisar också till den
arbetsmarknadsstrategi som antogs av kommunstyrelsen 2020-0928, § 190 samt att Arbetsförmedlingen står inför en
omstrukturering.
Det arbete som pågår både inom kommunen och på statlig nivå
kommer i hög utsträckning att påverka både riktning och innehåll
för kommunens verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Därför
anser nämnden att det inte är rimligt att i dagsläget komplettera
med ytterligare insatser eller påbörja en utredning av den
omfattande karaktär som föreslås i motionen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens yttrande och delar nämndens uppfattning
att se till det arbete som både inom kommunen och på statlig nivå
kommer påverka kommens verksamhet inom
arbetsmarknadsområdet. Därför föreslås att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
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- Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens yttrande 2020-09-08,
§ 28
Överläggningar i kommunstyrelsen

Linus Björkman (M) yrkar bifall till motionen.
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och
Sedat Dogru - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Sven Gustafsson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut bordläggning - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, NAN
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