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Medborgarförslag om satsning på arbetslösa
Ärendebeskrivning
Maria Johansson-Berg anför följande i ett medborgarförslag 2012-08-01.
Kopiera Sigtunaprojektet! Unik satsning på arbetslösa i Sigtuna.
163 personer i Sigtuna har bytt ut försörjningsstöd mot anställning i
kommunen. Det är ett unikt projekt, som kommunen tjänar miljoner på.
De senaste åren har personer med försörjningsstöd från Sigtuna kommun ökat
med 75 procent, framför allt på grund av försämringar i de statliga
försäkringssystemen. Det ville kommunen göra något åt. Det blev Projekt
Resursjobb.
- Vi beslöt att anställa alla som fick socialbidrag med arbetslöshet som grund,
vilket utgjorde 40 procent av socialbidragstagarna, berättar kommunalrådet
Anders Johansson (S).
De 163 personer som berördes anställdes på tolv månader från och med 1
januari 2012. Anställningarna är helt bundna till kollektivavtal, inklusive
löner.
- De har nu blivit skattebetalare i stället för bidragstagare, säger Anders
Johansson.
Kommunen räknar med att tjäna minst 20 miljoner kronor på projektet. Men
då krävs bland annat att en tredjedel av de anställda får jobb, på hel- eller
deltid, med eller utan lönesubventioner, alternativt börjar studera efter de tolv
månaderna.
- Vi har räknat lågt, och tror att möjligheten att få ett nytt jobb kommer att öka
med flera hundra procent.
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Samtidigt gissar kommunen att över hälften inte kommer ut i jobb direkt efter
anställningen i kommunen.
- Men efter tolv månader i arbete kvalificerar de sig för a-kasseersättning.
Något som ju bekostas av staten. Men enligt kommunens beräkningar är ändå
hela samhället vinnare, då fler kommer ut i arbete totalt.
Sigtuna kommun får positivt gensvar i sitt Projekt Resursjobb från fackligt
håll.
- Vi får acceptera en viss undanträngningseffekt. Regeringens
arbetsmarknadspolitik är passiv och då måste vi tillåta kommuner att göra
något, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.
Anders Johansson igen: Som politiker har jag aldrig tidigare varit med och
fattat ett så klockrent beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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Maria Johansson-Berg, kansliet
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