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Landstingsstyrelsen

Yttrande över remissen Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) samt slutbetänkande av utredningen Från socialbidrag till arbete (SOU 2005:01)

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över remissen Från
socialbidrag till arbete samt slutbetänkande av utredningen Från socialbidrag till arbete.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att som yttrande till Socialdepartementet överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) innehåller en rad åtgärder
som ska underlätta för människor att steget från bidragsberoende till arbete.
Den 1 januari infördes de så kallade nystartsjobben, som syftar till att öka möjligheterna för dem som står långt utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka till arbete.
Denna åtgärd är ett steg på vägen mot det övergripande målet i utredningen, nämligen att öka sysselsättningen för alla i arbetsför ålder.
En väl fungerande arbetsmarknadspolitik är avgörande för att säkerställa att de människor som drabbas av arbetslöshet snabbt kommer tillbaka i arbete och inte fastnar i
ett långvarigt bidragsberoende. Landstinget ställer sig bakom uppfattningen om att
incitamenten för att arbeta måste förstärkas. Det måste löna sig bättre att arbeta än att
inte arbeta.

Bilagor
1 Sammanfattning
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Förändringar i bidragssystemet måste även kompletteras med offensiva satsningar på
fler arbetstillfällen i länet. I regeringens vårbudget föreslås ett antal åtgärder som
främjar entreprenörskap. Regeringens förslag gör det mer lönsamt att anställa, förbättrar företagens kapitalförsörjning och minskar företagens administrativa kostnader
genom att komma till rätta med byråkratiska hinder. Slopade arbetsgivaravgifter för
vissa tjänster och skattereduktion för hushållsnära tjänster är exempel på åtgärder
som förstärker arbetsmarknaden inom tjänstesektorn.
Kopplingen mellan offentlig och privat forskning, utbildning och kompetensutveckling samt en offensiv tillväxtpolitik skapar grund för utveckling av nya teknologier
och företag. Stockholmsregionen har med sin närhet till både marknad, forskning och
kapital unika förutsättningar för jobb och tillväxt.

Chris Heister

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 21 maj 2007
yttra sig över remissen ”Från socialbidrag till arbete samt slutbetänkande av utredningen Från socialbidrag till arbete”.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 23 april 2007 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att som yttrande överlämna direktörens utlåtande (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 maj 2007.

