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Landstingsstyrelsen, ärende 9

Yttrande över remissen Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) samt slutbetänkande av utredningen Från Socialbidrag till arbete (SOU 2005:21)
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att som yttrande till Socialdepartementet överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och vad som anförs nedan.
Genom tilläggsdirektiv av regeringen i november har utredningen beordrats att beakta regeringens samlade ekonomiska politik samt dess arbetsmarknads- och socialpolitik. Det har gett vissa av utredningens förslag en beklaglig partipolitisk slagsida.
Den borgerliga regeringen utnyttjar idag inte de goda tiderna för att förbereda Sverige för framtiden. När rörligheten på arbetsmarknaden behöver öka väljer de borgerliga att göra bostadsmarknaden stelare. När Arbetsmarknadsverket varnar för arbetskraftsbrist och matchningsproblem dras resurserna till den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen ned. När svenska företag behöver konkurrera med kunskap och
kompetens för att vara världsledande på fler områden, så skär regeringen ner på vidareutbildningen. Detta är sammantaget åtgärder som försvagar arbetslinjen och möjligheterna för fler att komma i arbete. Inte minst för de grupper som utredningen
närmast berör.
I det rådande konjunkturläget där efterfrågan på utbildad arbetskraft har ökat lavinartat i snart ett års tid behövs betydligt mer av kvalificerad arbetsmarknadsutbildning
för att undvika att de som står utanför arbetsmarkanden idag – trots en hög och växande efterfrågan – inte ges ett jobb. Därför skulle nu behövas en kraftig ökning av
antalet platser i den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen. Vidare skulle det
snabbt behövas mer resurser till kartläggning och vägledning för ungdomar, utökade
möjligheter till sökanderesor och flyttstöd, kortare yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar som inriktar sig mot bristyrken och fler praktikplatser till ungdomar.
Utredningen innehåller flera förslag som kan bidra till att ytterligare stärka arbetslinjen i den svenska välfärdsmodellen, exempelvis Navigatorcentrum för ungdomar och
ett slags fribelopp för feriearbetande ungdomar vars familj är beroende av socialbidrag. Effekten av ett par andra av utredningens förslag förefaller dock ha sämre belägg, exempelvis förslaget om fler hushållsnära tjänster och bör närmast ses som ett
utslag av regeringens styrning av utredningen genom tilläggsdirektiven.
Landstingets yttrande avgränsas i övrigt till de förslag som mer direkt berör hälsooch sjukvården, vilka utvecklas i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

