Reservation
Ärende 7: Åtgärder

avseende resurserna för arbetsmarknadsåtgärder

Socialnämnden gav vid sammanträdet den 13 april 2016 socialförvaltningen
följande uppdrag: ”att inleda översyn av resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och
föreningsbidrag för eventuell minskning (min kursivering)”.
Så här skriver förvaltningen i sin tjänsteskrivelse:
”…Vi bedömer att det finns möjligheter att minska antalet
arbetsmarknadskonsulenter. En alltför stor minskning av antalet
arbetsmarknadskonsulenter utan att göra de kvalitativa förändringar
gällende lämplig högskoleutbildning skulle dock medföra ökad
belastning för socialsekreterarna.
Socialsekreterarna som arbetar med långvariga ärenden med
förändringsbehov har en hög arbetsbelastning med ca 70 ärenden per
tjänst. För att kunna bedriva ett motivations- och förändringsarbete krävs
täta möten mellan klient och socialsekreterare, vilket i dag är svårt att
åstadkomma i alla ärenden. Samverkan med andra myndigheter är
oerhört viktigt för ett framgångsrikt arbete i dessa ärenden men är
samtidigt tidskrävande. En viss neddragning av antalet
arbetsmarknadskonsulenter behöver kombineras med att
arbetsmarknadskonsulenterna har adekvat högskoleutbildning. Genom att
bedriva ett framgångsrikt kvalificerat förändringsarbete ökar möjligheterna att
uppnå målsättningen att fler hushåll blir självförsörjande och tiden med
försörjningsstöd minskar.
En förändring i arbetssätt samt en anpassning gällande kompetensen för
arbetsmarknadskonsulenttjänster skulle möjliggöra en minskning med tre
tjänster, vilket skulle innebära en besparing på 1 550 t kr.
……
Som det går att utläsa av utredningen blir det inte lätt att minska på
arbetsmarknadsåtgärder med tanke på de konsekvenser detta skulle
innebära, framförallt avseende försörjningsstöd, snarast finns ett behov
att utöka arbetsmarknadsåtgärderna vad det gäller ComUng.
Det är troligt att belastningen ökar på andra delar inom socialförvaltningen om
fler personer blir kvar på försörjningsstöd och i ett utanförskap. En annan
viktig komponent i diskussionen är de olika överenskommelser och avtal
som Lunds kommun har ingått med Arbetsförmedlingen, men även med
Försäkringskassan för att arbeta med långtidsarbetslösa personer som har
det svårt att hitta tillbaka till ett jobb efter en långtidsarbetslöshet eller
sjukskrivning.”
Om eventuell minskning av antalet OSA-platser sägs bland annat följande i tjänsteskrivelsen:
”De personer som blir aktuella för en OSA har en svag ställning på

arbetsmarknaden även om man genom anställningen varit en del av
arbetsmarknaden och i många fall stärkt sin kompetens. OSAanställningen
leder oftast till självförsörjning och ger rätt till a-kassa och
därmed normalt sett inget behov av försörjningsstöd även om den
enskilde inte har fått annat arbete efter 2-årsperioden.
En neddragning/minskning med 5 OSA-anställningar kan vara möjligt
och det skulle innebära en besparing på 732 tkr. En avvägning har gjorts
och en minskning med fem platser bedöms möjlig. Ytterligare
nedskärningar bedöms inte möjliga då detta skulle innebära en ökad
kostnad för försörjningsstöd”
Vänsterpartiets slutsats är att de föreslagna besparingarna, minskning med 3
arbetsmarknadskonsulenter och 5 OSA-platser med största sannolikhet skulle innebära ökad
arbetsbelastning för framförallt berörda socialsekreterare och stor risk för ökade kostnader på
kontot ekonomiskt bistånd, samtidigt som kvaliteten på socialförvaltningens
arbetsmarknadspoltiska åtgärder försämras.

Vänsterpartiets slutsats är att ”den eventuella minskningen” inte ska
genomföras!
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