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Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden fick i budget för 2019 i uppdrag att ta
fram en sammanhållen strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser
och etablering på arbetsmarknaden. I juni 2020 tog
arbetsmarknadsnämnden ställning för förslaget till strategi som nu
är ute på remiss. Förvaltningen bedömer att förslaget väl uppfyller
syftet att på olika sätt definiera, förtydliga och beskriva vägledande
principer och strategier för stadens arbetsmarknadsinsatser.
Förvaltningen lyfter några punkter som särskilt viktiga och
efterfrågar ökad tydlighet av gäller arbetsmarknadsinsatser som
insatser inom socialtjänsten.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg. Ärendet tas
upp i lokal samverkansgrupp den 8 september 2020 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 17 september 2020.
Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget för
2019 i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen,
stadsdelsnämnderna och Stockholm Business Region ta fram en
sammanhållen strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser och
etablering på arbetsmarknaden.
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Syftet med strategin är att definiera Stockholms stads långsiktiga
arbete med arbetsmarknadsinsatser, målsättningar, prioriteringar
och vägledande principer. Syftet är också att visa på samband med
andra politikområden, stadens roll i arbetsmarknadspolitiken och
ansvarsfördelning inom staden.
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I förslaget till strategi definieras stadens strategiska inriktningar
utifrån ett antal centrala områden:
• Staden som tillhandahållare av arbetsmarknadsinsatser
• Staden som arbetsgivare
• Samverkan med arbetsgivare
• Samverkan med civilsamhället
• Utbildning som vägen till jobb
Till respektive område definieras vägledande och styrande
principer. Avslutningsvis föreslås en fördjupad beskrivning av hur
ansvaret för arbetsmarknadsinsatser är fördelat inom Stockholms
stad med utgångspunkt från stadens budget.
Den 16 juni 2020 tog arbetsmarknadsnämnden ställning för
förslaget till strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till att staden tar fram en långsiktig strategi
för stadens arbetsmarknadsinsatser och förslaget till strategi möter
väl syftet att beskriva stadens målsättningar, prioriteringar och
vägledande principer. Strategin visar på ett tydligt samband med
andra politikområden, beskriver stadens roll i
arbetsmarknadspolitiken och tydliggör ansvarsfördelning inom
staden.
Förvaltningen noterar att strategin på sidan 8, andra stycket tar upp
inskrivning på Jobbtorg efter insatsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Det bör förtydligas vad detta innebär och i vilka ärendetyper inom
socialtjänsten där denna insats kan vara aktuell.
Verksamhetssystemet bör anpassas så att denna insats är valbar. Det
behöver även förtydligas vilket regelverk som gäller rörande
dokumentation av dessa insatser, ansvaret för genomförandeplan
och uppföljning. Noteras bör att det i dagens verksamhetssystem
inte är möjligt att fatta rena insatsbeslut i ärenden om ekonomiskt
bistånd.
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På sidan 11 i andra stycket tas rutin för samverkan mellan Jobbtorg
Stockholm och stadsdelsförvaltningarna upp. Förvaltningen vill
framhålla att i denna rutin inte endast ska innefatta samverkan
mellan Jobbtorg och ekonomiskt bistånd utan även involvera
socialpsykiatri, omsorg om funktionshindrade och beroendevård.
Detta är viktigt, särskilt med tanke på att tillgänglig forskning och
beprövad erfarenhet visa på betydelsen av parallellt stöd inom andra
livsområden och samverkan med andra aktörer.
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Förvaltningen föreslår att gruppen personer med tidigare
beroendeproblematik och med psykisk funktionsnedsättning
identifieras som en av målgrupperna för stadens
arbetsmarknadsinsatser då denna målgrupp har särskilda
förutsättningar och särskilda behov.
Stycket under rubriken Individen i fokus på sidan 10 är
välformulerat och dess innebörd kan inte nog betonas.
Förvaltningen ser värdet av att alla stadens verksamheter tar emot
aspiranter från Jobbtorg Stockholm som praktikanter eller som
anställda med någon typ av anställningsstöd. Det medverkar till att
medarbetare i verksamheterna blir varse det gemensamma ansvaret
Stockholms stad har för att stadens invånare ska komma in på
arbetsmarknaden och är ett konkret sätt för medarbetare att bidra i
detta.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Toni Mellblom
avdelningschef

Bilagor
1. Remissunderlaget finns publicerat på Meetings
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