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Motion om jobbtorg och nyföretagande
Stadens jobbtorg är en viktig verksamhet. Aktiva insatser behövs från stadens sida för att
komplettera den statliga arbetsmarknadspolitiken som inte i tillräcklig utsträckning är
anpassad till att möta den klyvning av Sverige som är tydlig såväl i Stockholm som i andra
delar av landet. Tyvärr präglas jobbtorgen i dagsläget av delvis samma problematik som den
statliga Arbetsförmedlingen. Verksamheten bedrivs av det offentliga, och kopplingen till
näringslivet och människors olika behov är otillräcklig och behöver stärkas.
Jobbtorgen erbjuder framförallt stöd och coachning till arbetslösa med social problematik
eller försöijningsstöd. Det är dock inte skäl att verksamheten behöver bedrivas i stadens regi.
Snarare tvärtom. De arbetsmarknadsinsatser som staden bedriver behöver kunna utformas
efter lokala förutsättningar. Stockholm har en dynamisk ekonomi, en än så länge livlig
startup-sektor och ett brett spektrum av branscher och yrkesgrupper. Jobbtorgen behöver
avspegla denna mångfald tor att på ett bra sätt kunna lotsa arbetssökande vidare till varaktig
sysselsättning. Det finns en mängd arbetsförmedlande aktörer som forstår och kan se behoven
på Stockholms arbetsmarknad. Det vore slöseri med våra gemensamma resurser om vi inte
kan utnyttja den kompetens som finns hos exempelvis arbetsmarknadens parter,
omställningsföretag och ideella aktörer för att förbättra stadens arbete med att lotsa och
matcha arbetssökande till jobben.
Centerpartiet anser därför att delar av jobbtorgsverksamheten bör öppnas för fristående
aktörer, det vill säga tas över av, eller avyttras till fristående aktörer såsom företag eller
organisationer som har kunskap och metoder som staden själv saknar kring människors
etablering på arbetsmarknaden. Samtidigt välkomnar vi att också de jobbtorg som
fortsättningsvis kan komma att drivas av staden prövar nya arbetssätt och vägar för att möta
de arbetssökande på ett relevant och individanpassat sätt.
I tillägg till detta behöver jobbtorgen också anpassas till det faktum att alla jobb inte innebär
anställning. För många människor är eget företagande vägen ut ur arbetslöshet. Detta bör
bejakas, och därför bör också jobbtorgsverksamheten genom samarbeten med näringsliv och
berörda organisationer också anpassas för att stimulera nyföretagande.
Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att

uppdra åt Arbetsmarknadsnämnden att frigöra delar av jobbtorgsverksamheten
för fristående aktörer för att förbättra stadens arbetsmarknadspolitiska
åtaganden.

Att

uppdra åt Arbetsmarknadsnämnden att utreda hur jobbtorgen kan kompletteras i
syfte att stimulera nyföretagande som en väg in på arbetsmarknaden.

Stockholm den 11 december
Johan Fälldin (C)

