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Motion till KF 2019-11-04
Öka mångfalden av arbetsmarknadsinsatser genom att införa ett auktorisationssystem

Arbetsmarknaden är ständigt i förändring. Konjunkturen går upp och ner och behovet av stöd ser
olika ut under olika tidsperioder. Arbetsförmedlingen genomgår nu sin förmodligen största
förändring någonsin. Vi vet idag inte vilka aktörer som kommer att ansvara för de delar som
arbetsförmedlingen nu blir av med. Många kommuner har tagit ett stort ansvar när det kommer till
att hjälpa folk vidare ut i egen försörjning. Det är bra både för individen och för kommunen.
Haninge kommun har tagit emot ett stort antal nyanlända de senaste åren. Det viktigaste vi som
kommun kan göra för att de ska bli en del av samhällsgemenskapen är att förse dem med de verktyg
de behöver för att komma ut i egen försörjning Alla har olika förutsättningar och behöver olika
verktyg för att komma vidare. Vissa behöver väldigt korta och enkla insatser medan andra personer
kräver lite mer insatser som behöver vara mer anpassade efter just den personens unika
förutsättningar.
Flera kommuner i länet har infört valfrihetssystem inom arbetsmarknadsinsatser. Nacka kommun
arbetar med auktorisation av utförande företag. I dagsläget har Nacka ett 20-tal utförare och
myndighetsutövning i egen regi. Nackaborna får således välja fritt mellan dessa och en jobbpeng
tillfaller den utförare som väljs. Till stöd finns personal på kommunen som guidar i valet. Utförarna
kan inte säga nej till en deltagare och resultaten följs upp och redovisas öppet. Utförarna får därför
ett resultatbaserat incitament. För att säkerställa en god kvalitet och seriösa aktörer har man en
omfattande uppföljning av utförarna genom bland annat månadsvisa dialoger, verksamhetsbesök,
resultatuppföljning och högt uppställda krav i auktorisationsvillkoren. Resultaten har vart goda 2015
var målet att 70% av deltagarna skulle ut i arbete eller studier, resultatet var 76%.
Nackas system har inneburit att de fått in fler aktörer, de har fått en bättre flexibilitet och en större
mångfald. Att man använd auktorisation istället för LOU har också möjliggjort för mindre aktörer,
nischade aktörer samt aktörer med lokal förankring Kundvalssystemet har genererat fler företag i
kommunen. Utöver det är systemet kostnadseffektivt eftersom många uppgifter läggs ut på
utföraren.
I Sundbyberg har man infört en likande modell men som ett komplement till insatser i egen regi.
Precis som i Nacka har man jobbat med högt ställda krav i auktorisationsvillkoren. Med ett tydligt mål
om att korta vägen till egen försörjning påbörjas insatserna fem dagar efter första kontakten med
förvaltningen. Sundbybergs bedömning inför införande var att kostnaderna för ekonomiskt bistånd
kunde minskas samt att arbetsmarknadsinsatserna utvecklas och kommer fler till del. Lika villkor
gäller för fristående utövare och kommunens egen regi och jobbpengen är resultatstyrd.

Kommunerna kan på sikt behöva ta ett ännu större ansvar inom arbetsmarknadsområdet. Enligt
partierna som ingår i Januariöverenskommelsen ska fristående aktörer ta över en del av
arbetsförmedlingens ansvar. Kommuner som Nacka och Sundbyberg kommer troligtvis att ha en stor
fördel genom att de redan har ett etablerat system och kontaktnät. Moderaterna anser därför att det
är av stor vikt att Haninge påbörjar ett arbete med att auktorisera aktörer inom
arbetsmarknadsinsatser.
Förslag till beslut:

1.

Att Haninge kommun utreder och inför ett auktorisationssystem för arbetsmarknadsinsatser
där både egen regi och externa aktörer ska kunna konkurrera med och komplettera varandra

För Moderaterna

Linus Björkman (M)

