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Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden yttrande avseende
Remiss från Socialdepartementet: Nästa steg på
vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47.
Arbetsmarknadsnämnden har tagit del av remissen från Socialdepartementet –
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47.
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar, enligt reglementet, för arbetsmarknadsåtgärder
samt utbetalningar av ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun. Av den
anledningen fokuserar arbetsmarknadsnämnden i sitt yttrande på dessa två
områden.
Arbetsmarknadsnämndens verksamhet fokuserar sedan 2013 på ett
processorienterat arbetssätt och arbetet har varit väldigt framgångsrikt. Den så
kallade Trellborgsmodellen har fått en stor spridning i övriga kommuner i Sverige.
Trelleborgsmodellen fokuserar på individens styrkor och vilja att själv bestämma
över sitt liv och försörja sig själv.
Arbetsmarknadsnämnden anser därför att förslaget om höjd försörjningsstöd både
genom att indexera riksnormen och genom att inte räkna in barnbidraget i
inkomstunderlag för prövning av ekonomiskt bistånd snarare motverkar syftet med
förslaget än stödjer det.
Ekonomiskt bistånd är ett yttersta skyddsnät och ska vara under så kort period som
möjligt. Individen ska alltid sträva efter att försörja sig och sin familj. Ett arbete
bidrar på så sätt till delaktighet i både arbets- och samhällsliv och i förlängningen
även till förbättrad och mer jämlik hälsa. Arbetsmarknadsnämnden ser en uppenbar
risk för stigmatisering med ett höjt bidrag och därmed cementering av en grupp
med svag ekonomisk ställning och bristande förankring i arbetslivet.
Arbetsmarknadsnämndens verksamhet har som syfte att minska antalet
bidragsberoende individer och familjer och befarar att kommissionens förslag
kommer bidra till en större passivisering och ökning av dessa.
Utifrån beräkningar skulle förslaget att inte räkna in barnbidraget i
inkomstunderlag innebära en kostnadsökning för Trelleborgs kommun med cirka 3
miljoner kr per år.
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Arbetsmarknadsnämnden anser, utifrån ovanstående, att kommissionen bör föreslå
en ökad flexibilitet i den statliga arbetsmarknadspolitiken, som i sin tur kan bidra
till att bidragsberoendet minskar och fler personer blir delaktiga i samhälls- och
arbetsliv. Detta kommer medföra ett stort kliv på vägen mot mer jämlik hälsa.

Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna föreliggande yttrande.

