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Interpellationssvar
Maria Chergui (V) har till Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande, Jari Puustinen (M), ställt en interpellation om vad de nationella
förändringarna i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ger för konsekvenser för
Eskilstuna.
Vilka risker ser du för Eskilstuna kommuns del med omsvängningen i den
nationella arbetsmarknadspolitiken?
Arbetsmarknad- och Vuxenutbildningsförvaltningen har inte gjort någon utredning
som visar på konkreta effekter eller risker för Eskilstuna. Det som man kan se
eventuellt kan komma att påverkas är indragning av medel till extratjänster. Det är
något som förvaltningen och kommunen arbetar med och fortsätter att göra för att
det inte ska bli någon extra kostnad för kommunen att ta.
När det gäller arbetsförmedlingens roll framöver är den fortfarande under
diskussion och de lokala kontorens bemanning är inte heller helt klarlagd. Först när
vi vet detta kan vi bedöma påverkan på vårt samarbete med dem. En fortlöpande
dialog förs med den lokala ledningen för arbetsförmedlingen om detta. Vi kan inte
se några större farhågor i detta läge just med tanke på Arbetsförmedlingens roll och
den förändring av arbetsmarknadspolitiken som nu successivt kommer att ske.
Moderaterna och Kristdemokraternas budget ska vara en drivkraft för att förbättra
Arbetsförmedlingen. Vi har sett under flera år nu att den inte är effektiv och något
måste göras. Det går inte att bara skjuta till mer pengar när det inte ger någon
märkbar skillnad. Problemet ligger då inte i pengarna utan i effektivitet och
resultat. För Eskilstunas del handlar det om att vi får ställa högre krav på de som
står utanför arbetsmarknaden, vilket inte betyder att de inte ska få hjälp men man
måste också kunna ställa krav på personer. Tanken med besparingen på
Arbetsförmedlingen är heller inte att färre personer ska få insatser utan att färre
personer ska få dyra och ineffektiva insatser som inte leder till jobb.
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Vilken ekonomisk beredskap har Eskilstuna kommun för att hantera
eventuella ökade kostnader för ekonomiskt bistånd?
Den frågan går inte att svara exakt på i dagsläget. Det finns flera barometrar man
måste titta på för att veta hur det eventuellt kan öka kostnader för kommunen,
vilket också beror på hur vi som majoritet och kommun hanterar detta. Fler
personer måste komma ut på arbetsmarknaden snabbare än idag.
Arbetsförmedlingen kommer inte att läggas ner, men den kommer att bantas ner.
Flera prognoser visar på att ekonomiskt bistånd kommer att öka (i riket) med
mellan 14 och 20 procent till år 2020. Vi vet att ekonomin kommer att bli
ansträngd de kommande åren, av flera orsaker, och det är något som majoriteten
arbetar med hela tiden för att stävja så mycket som möjligt. Men enda sättet att lösa
den ekvationen på är att fler personer har ett arbete att gå till och har en egen
försörjning. Därför går det inte att skylla ett ökat ekonomiskt bistånd på en budget
där man vill förändra Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är ineffektiv och
det krävs en förändring, vilket nu sker.

Jari Puustinen (M)
Ordförande, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
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