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§ 118 Arbetsmarknadsprogrammet
Dnr AN 2021-113
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag godkänns med
följande revideringar:
- att det i andra meningen under 2.5 där det står "nämndens
verksamhetsområde" istället ska stå "arbetsmarknadsnämndens
verksamhetsområde".
- att det under Förord, andra stycket, andra meningen, "offentliga
ersättningssystem" ersätts av "försörjningsstöd".
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Arbetsmarknadsnämndens förslag godkänns.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Arbetsmarknadsprogram för Linköpings kommun antas.
Michael Cocozza (-) deltar inte i beslutet.
Reservationer
Ali Hajar (S), Susanne Wallberg (S) och Roger Bandick (S) reserverar sig mot
beslutet och lämnar följande reservationsförklaring till protokollet:
"Socialdemokraterna anser att kommunens samlade ambition för den
lokala arbetsmarknadspolitiken behöver komma till uttryck i en strategisk
handling som ett Arbetsmarknadsprogram utgör. Vi anser dock att när
individen får hjälp till egen försörjning så minskar beroendet av ekonomiskt
bistånd i form av försörjningsstöd. De övriga ”offentliga ersättningssystem”
som nämns i programmet och som kan handla om barnbidrag, bostadsbidrag,
föräldrapenning, handikappersättning mm är inte föremål för förändring genom
kommunens arbetsmarknadsnämnd och ligger utanför den kommunala
kompetensen.
Vi anser också att arbetsmarknadsåtgärderna ska utformas utifrån både
näringslivets och offentliga sektorns behov av arbetskraft. På många ställen i
programmet nämns anpassning av insatserna enbart efter näringslivets
behov. Programmets huvuddevis är ”alla behövs, alla bidrar”. Samtidigt
reduceras begreppet ”heltidsaktivering” till att enbart omfatta ”merparten” av
personer i ekonomiskt bistånd. Merparten är inte alla. Vi menar att alla vuxna
som uppbär försörjningsstöd ska omfattas av minst en åtgärd. Samtidigt är vi
fullt medvetna om att för vissa individer krävs en kombination av insatser
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under längre tid. Vi sätter stort värde i att även personer som står långt från
ordinarie arbetsmarknad erbjuds meningsfull sysselsättning."
Michael Cocozza (-), lämnar följande anteckning till protokollet:
"Linköpingslistan deltar inte i beslutet gällande arbetsmarknadsprogram.
Majoriteten har redan lagt ut sin politiska linje vad gäller
arbetsmarknadspolitiken i det politiska program som antogs av fullmäktige i
början av mandatperioden. Detta program följs upp årligen i budgeten genom
anslag och politiska mål som fastställs av fullmäktige.
Vi ser inga skäl att därutöver lägga tid på ännu en politisk programförklaring.
Det skapar onödigt administrativt arbete för tjänstemän och politiker och tar
fokus från vad som ska vara det styrande dokumentet, politiskt program och
årsbudgeten. Vi behöver mer av politiskt fokus på verksamhetens verkstad och
mindre av politiska programdiskussioner på en mer eller mindre abstrakt nivå."
Ärende
Helena Paulsson, avdelningschef, och Tora von Eckardstein, sakkunnig, gör en
dragning av ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 208 i budget för 2021 med plan
för 2022-2024 att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samverkan med
kommunstyrelsen utarbeta ett förslag till kommunövergripande riktlinjer för
arbetsmarknadsinsatser.
Enligt Struktur för politiska styrdokument i Linköpings kommun ska riktlinjer
innehålla konkreta beskrivningar eller förtydliganden av andra mer
övergripande styrdokument. Då uppdraget till arbetsmarknadsnämnden är att
både formulera en övergripande inriktning och ta fram anvisningar för hur
sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadssatsningar ska nyttjas bör
uppdraget i stället resultera i ett program med tillhörande handlingsplan.
Arbetsmarknadsprogrammet omfattar kommunens övergripande inriktning för
området och anvisningar för hur sysselsättningsfrämjande insatser kan nyttjas i
kommunalt bedriven och upphandlad verksamhet, samt hur Linköpings
kommun ska nyttja statliga arbetsmarknadssatsningar.
Arbetsmarknadsprogrammet ersätter den nuvarande riktlinjen för
arbetsmarknad och integration som beslutades av kommunfullmäktige 201811-13, § 414.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag godkänns.
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Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag godkänns.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Arbetsmarknadsprogram för Linköpings kommun antas.
Yrkanden
Christoffer Rosendahl (C) yrkar på följande förtydligande i
Arbetsmarknadsprogrammet: att det i andra meningen under 2.5 där det står
"nämndens verksamhetsområde" istället ska stå "arbetsmarknadsnämndens
verksamhetsområde".
Fredrik Lundén (M) och Milad Haddad (M) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut med Christoffer Rosendahls
(C) förslag till förtydligande.
Ali Hajar (S) yrkar på följande förändringar i Arbetsmarknadsprogrammet:
1. Under Förord, andra stycket, andra meningen, att "offentliga
ersättningssystem" ersätts av "kommunala ersättningssystem".
2. Under Förord, andra stycket, andra meningen, att det efter "Linköpings
näringsliv" ska läggas till "och kommunala verksamheter".
3. Under Förord, fjärde stycket, fjärde meningen, att det efter "näringslivets"
ska läggas till "och kommunens".
4. Under Förord, femte stycket, andra meningen, att det efter ”självförsörjning”
ska läggas till meningen ”Även personer i behov av långsiktiga åtgärder ska
omfattas
av kommunens arbetsmarknadsinsatser.”
5. Under Förord, femte stycket, fjärde meningen, att ”merparten av personer”
byts till ”alla”.
6. Under 2.1 Självförsörjning först, tredje meningen, att ”den
absoluta merparten” byts till ”alla”.
7. Under 2.2 Linköpingsbon i centrum, första stycket, fjärde meningen, att det
efter "näringslivet" ska läggas till ", kommunala verksamheter och ideell
sektor."

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

3 (4)

Protokollsutdrag
Arbetsmarknadsnämnden

2021-11-24

8. Under 2.5 Perspektivskifte, tredje meningen, att det efter ”minst 70 %” ska
läggas till meningen ”Resterande 30 % erbjuds meningsfull sysselsättning
vars långsiktiga mål är att uppnå egen försörjning.”
Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till Ali Hajars (S) första förslag till förändring,
men avslag till andra till åttonde förslagen till förändring.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut med Christoffer Rosendahls
(C) förslag till förtydligande gentemot Ali Hajars (S) förslag på förändringar
och finner att arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag med Christoffer Rosendahls (C) förslag
till förtydligande.
Ordförande ställer därefter proposition på Ali Hajars (S) första tilläggsyrkande
och finner att arbetsmarknadsnämnden godkänner densamma.
Ordförande ställer därefter proposition på Ali Hajars (S) andra till åttonde
tilläggsyrkande och finner att arbetsmarknadsnämnden avslår desamma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Linköpings kommuns arbetsmarknadsprogram, antagande,
2021-11-11
Bilaga - Arbetsmarknadsprogram Linköpings kommun
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
Kommunkansliet (styrdokument)
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