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§ 28

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

Sammanfattning

Det har inkommit en motion från Linus Björkman (M) där det
föreslås att kommunen inför ett auktorisationssystem för att öka
mångfalden av arbetsmarknadsinsatser.
I motionen betonas det att det för Haninge kommun är av stor vikt
att kunna hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden ut i
egen försörjning. Alla har olika förutsättningar och behöver olika
verktyg för att komma vidare. Vissa har behov av korta och enkla
insatser medan andra behöver mer omfattande insatser anpassade
efter just den personens unika förutsättningar.
Motionen tar upp den omfattande förändring som
Arbetsförmedlingen för närvarande genomgår och den ovisshet
som det medför. Det är exempelvis fortfarande oklart vilka aktörer
som kommer att ansvara för de delar som Arbetsförmedlingen nu
blir av med. Det som är känt är att fristående aktörer ska ta över en
del av Arbetsförmedlingens ansvar.
I motionen påpekas det att kommunerna på sikt kan behöva ta ett
ännu större ansvar inom arbetsmarknadsområdet. Motionären
hänvisar till att flera kommuner i länet, bland andra Nacka och
Sundbyberg, har infört valfrihetssystem inom
arbetsmarknadsinsatser och att dessa två kommuner, och andra
kommuner som har gjort motsvarande, troligtvis kommer att ha en
stor fördel genom att de redan har ett etablerat system och
kontaktnät.
Sammanfattningsvis anser Moderaterna att det är av stor vikt att
Haninge påbörjar ett arbete med att auktorisera aktörer inom
arbetsmarknadsinsatser. I motionen föreslås att Haninge kommun
utreder och inför ett auktorisationssystem för
arbetsmarknadsinsatser, där både egen regi och externa aktörer ska
kunna konkurrera med och komplettera varandra.
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Förvaltningens synpunkter

Motionen berör ett för kommunen viktigt och prioriterat område;
att människor har ett arbete och genom det uppnår det som följer
med ett arbete – egenförsörjning, att vara en del av
samhällsgemenskapen och ökad livskvalitet.
Inom kommunens organisation för arbetsmarknadsinsatser,
Arbetsmarknadscenter inom social- och äldreförvaltningen, finns
det många möjliga insatser och stöd för individer att komma ut på
den reguljära arbetsmarknaden. Det finns även insatser genom
Samordningsförbundet Östra Södertörn samt ett ESF-projekt,
Etableringscentrum. En genomlysning av uppdragen och insatserna
inom social- och äldreförvaltningens arbetsmarknadsuppdrag
genomfördes under 2019 och har sedan följts av ett intensivt
omställningsarbete utifrån den rapporten. Det syns redan resultat
där fler individer kommer ut i arbete i högre takt.
Sedan hösten 2019 pågår ett arbete med att ta fram en
arbetsmarknadsstrategi för Haninge kommun för att ytterligare
förtydliga det uppdrag som finns inom arbetsmarknadsområdet; ett
arbete som nu är inne i en slutfas.
Kommunen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
Myndigheten genomgår sedan en tid tillbaka en omfattande
reformering som medför en tid av osäkerhet av hur dess framtida
roll ska vara. I regleringsbrevet för budgetåret 2020 framgår det att
Arbetsförmedlingen ska införa utvecklade matchningstjänster
under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat
system. Tjänsterna ska vara utformade så att de kan svara mot
behov av stöd hos breda grupper av arbetssökande kvinnor och
män. Ersättningarna till fristående aktörer ska skapa förutsättningar
för kostnadseffektiva tjänster och för en väsentlig ökning av antalet
deltagare i upphandlade matchningstjänster under 2020, så att
upphandling av fristående aktörer ska kunna skalas upp.
Förvaltningen anser inte att kommunen i dagsläget bör utreda och
införa ett auktorisationssystem för arbetsmarknadsinsatser. Denna
bedömning grundar sig i förändringsarbete inom
Arbetsmarknadscenter, en kommande arbetsmarknadsstrategi, och
Arbetsförmedlingens omstrukturering. Eftersom dessa pågående
förändringar och processer inom kommunen och på statlig nivå i
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hög grad kommer påverka både riktning och innehåll för
kommunens verksamhet inom arbetsmarknadsområdet är det inte
rimligt att i dagsläget komplettera med ytterligare insatser eller
påbörja en utredning av denna omfattande karaktär.
Förslaget skulle eventuellt kunna beaktas när Arbetsförmedlingens
roll och uppdrag har förtydligats och vetskapen ökar kring hur det
kommer att påverka kommunens arbete.
Underlag för beslut

-Motion 2019-11-13: Motion från Linus Björkman (M) om att öka
mångfalden av arbetsmarknadsinsatser genom att införa ett
auktorisationssystem
Förslag till beslut

1. Nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Överläggningar i arbetsutskottet

Pernilla Kjellin (M) yrkar bifall till motionen.
arbetsutskottets förslag till näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden

1. Nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Överläggningar i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Pernilla Kjellin (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,
arbetsutskottet förslag till beslut att anta förvaltningens yttrande
som sitt eget och Moderaternas förslag till bifall till motionen.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Reservationer

Pernilla Kjellin (M) och Cecilia Ludvin (M) reserverar sig mot
beslutet.
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