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§ 362 Inrättande av arbetsmarknadsutskott under
kommunstyrelsen samt revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Dnr KS 2017-606
Ärende
Utmaningarna på arbetsmarknaden i Linköping kräver att kommunstyrelsens
arbetsmarknadsansvar enligt reglementet får högre prioritet samt att
kommunstyrelsens ansvar för samordning och uppsikt inom
arbetsmarknadsområdet förstärks.
Med den utgångspunkten föreslås ett utskott för arbetsmarknadspolitik (AMU)
inrättas under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens reglemente föreslås
kompletteras med följande text:
§ 10 Arbetsmarknadsutskottets roll och uppgifter
Arbetsmarknadsutskottet har till uppgift att:
- Samordna nämndernas arbete med sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor,
dock ej sådana som faller under personalutskottets ansvarsområde
- bereda ärenden avseende strategisk samverkan med externa aktörer inom
arbetsmarknadsområdet
- bereda ärenden avseende övriga arbetsmarknadspolitiska frågor, dock ej
sådana som faller under personalutskottets ansvarsområde
- bereda ärenden avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom det
arbetsmarknadspolitiska området
Vid utskottets sammanträden skall föras protokoll.
Utskottet ska årligen vid sitt första sammanträde fastställa en tidplan för
behandling av ärenden.
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Utskottet ska bestå av sju ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande.
Utöver ledamöterna ska tre ersättare finnas. Dessa ledamöter och ersättare väljs
av kommunstyrelsen.
Personalutskottets ansvarsområde berörs inte, dock bör en språklig justering
göras i reglementet avseende personalutskottet som tydliggör utskottens olika
ansvar genom att § 8 p. 3 svara för nämndövergripande sysselsättningsfrågor
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kompletteras med som rör kommunen som arbetsgivare.
Därutöver görs följdjusteringar avseende paragrafnumreringen i
kommunstyrelsens reglemente.
Arbetsmarknadsutskottets ledamöter och ersättare arvoderas på samma sätt
som kommunstyrelsens övriga utskott arvoderas, vilket regleras i kommunens
regler för ersättningar till förtroendevalda.
Utskottet ska stödjas av kommunledningsförvaltningen. Kommundirektören
utser ansvarig tjänsteperson samt tillser att förvaltningarnas tjänstepersoner i
erforderlig omfattning biträder utskottet.
Planeringsutskottet fortsätter att ansvara för att bereda arbetet med kommunens
näringslivsutveckling enligt nu gällande reglemente. Gränsdragning i
förhållande till personalutskottet sker genom samverkan mellan utskottens
ordföranden och inom kommunledningsförvaltningen.
Bildningsnämndens uppdrag och reglemente förblir oförändrat i samband med
arbetsmarknadsutskottets inrättande.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen inrättas från och med den 1
oktober 2017.
2. Kommunstyrelsens reglemente revideras enligt redovisat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-05
Yrkanden
Christian Gustavsson (M) lämnar följande tilläggsyrkande till förslaget till
kommunstyrelsens beslut:
2. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att snarast återkomma med en
modell för inrättande av en arbetsmarknadsnämnd med ett samlat ansvar för
arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning och försörjningsstöd.
Kristina Edlund (S) yrkar avslag på Christian Gustavssons (S) tilläggsyrkande.
Paul Lindvall (M) och Sara Skyttedal (KD) yrkar bifall till Christian
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Gustavssons (M) tilläggsyrkande.
Jonas Andersson (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
vad gäller inrättandet av ett arbetsmarknadsutskott.
Vidare yrkar Jonas Andersson (SD) att följande lydelse tillförs § 6 i
kommunstyrelsens reglemente:
Varje i kommunstyrelsen representerat parti utan ordinarie plats eller
ersättarplats i kommunstyrelsens utskott ska ha en insynsplats i utskotten.
Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på kommunledningsförvaltningens förslag
till reviderat reglemente mot Jonas Anderssons (SD) ändringsyrkande vad
gäller § 6 och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
kommunledningsförvaltningen förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunledningsförvaltningen
förslag mot Christinas Gustavssons (M) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunledningsförvaltningen förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen inrättas från och med
den 1 oktober 2017.
2. Kommunstyrelsens reglemente revideras enligt redovisat förslag.
Reservationer
Paul Lindvall (M), Christian Gustavsson (M), Niklas Borg (M), Catharina
Rosencrantz (M), Sara Skyttedal (KD) och Jonas Andersson (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Christinas Gustavssons (M) tilläggsyrkande.
Jonas Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Protokollsanteckningar
Paul Lindvall (M), Christian Gustavsson (M), Niklas Borg (M) och Catharina
Rosencrantz (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Linköping behöver välja en ny väg. Ett starkt samhälle byggs genom utbildning
och ansträngning, arbete och företagande. På väg in i tuffare tider måste vi
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rusta både vår egen organisation och människor som riskerar arbetslöshet eller
som redan i dag befinner sig i långvarigt utanförskap.
För Moderaterna är ett samordnande arbetsmarknadsutskott att betrakta som ett
positivt fall framåt, men också otillräckligt. Ska vi lyckas med att bryta
segregation, klara integrationen av många nya Linköpingsbor och möta en
avmattning av ekonomin behövs fokus och beslutskraft. Därför står vi fast vid
vår uppfattning att en nämnd behöver inrättas som samlar ansvaret för
arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning och försörjningsstöd.
Vi väljer att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till
Linköpings utveckling. Vi kallar det för Linköpingslöftet, ett förnyat
samhällskontrakt mellan oss som bor här och kommunen, men också mellan
oss Linköpingsbor. Att vi anstränger oss för vår egen skull och för andras.
Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda
människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är prövad på
andra håll i Sverige och insatserna kommer från flera olika kommuner, även
från tidigare goda erfarenheter i Linköping. Genom sociala insatser bygger vi
en grundläggande anställningsbarhet, vi anpassar utbildningar efter
arbetsmarknadens behov och för kortaste väg till jobb samt utvecklar
sysselsättning för den som behöver en skyddad anställning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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