Strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult
En av Älmhults största framgångsfaktorer genom åren har varit att vi haft en hög
sysselsättning och låg arbetslöshet – så vill vi att det ska fortsätta att vara. Älmhults kommun
har idag en högre arbetslöshet än snittet i Kronoberg – den totala ungdomsarbetslösheten
särskilt. I vår kommun sticker kategorin utrikes födda ungdomar sticker ut där siffran ligger
på 18.5 % arbetslöshet. (Januari, 2021, statistik hämtad från Newsworthy).
Trots pandemin har vi sett att det i andra kommuner lyckas att minska arbetslösheten och
öka antalet arbetstillfällen – men det krävs tydlighet från politiken och strategiskt mål att
arbeta mot. Vi tror att nyckeln till minskad arbetslöshet är utbildning.
Resultaten i gymnasiet sjunker och visar att andelen elever som tog examen på Haganässkolan
inom 3 år endast var 53 % och 52 % inom fyra år. Andelen som uppnår grundläggande
behörighet till högskolan är cirka 43 % och betygspoängen ligger genomsnittligt lågt. (Statistik
hämtad från Kolada).
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har de senaste åren ökat kraftigt. Antalet barn som lever
i familjer med ekonomiskt bistånd är över 300 individer. Sannolikheten att själv hamna i
beroende av ekonomiskt bistånd om man levt med det som liten är hög – denna utveckling
måste brytas!
Dialogen med näringslivet och kunskap om vilken kompetens som efterfrågas är viktig.
Kommunen ska ha en möjliggörande näringslivspolitik så att företag både kan utvecklas och
etablera sig i kommunen. Samtidigt måste elevernas resultat och andelen som klarar
utbildningen på kommunens gymnasium bli högre.
För att lyckas minska behovet av ekonomiskt bistånd och öka sysselsättning krävs krafttag
och samverkan. Kommunen måste ta ledarrollen i detta. Samverkan mellan
arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och vuxenutbildningen måste utvecklas.
Kommunen ska vara förebilder gällande att ha praktikplatser för personer långt från
arbetsmarknaden med målet att på sikt bli självförsörjande.
Vi socialdemokrater vill se ett strategiskt arbete för att öka sysselsättningen i kommunen och
föreslår följande:
•
•
•

Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma lokaler.
Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person från
arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen försörjning.
Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha praktikplatser som
arbetsmarknadsenheten kan fördela.
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Svar på interpellation från Eva Ballovarre
Politikerna har inte fått möjlighet att vara delaktiga i upphandlingen. Vi har haft synpunkter
och hade önskemål att få ta del av underlaget, men det var inte möjligt på grund av
sekretessen. Tjänstepersoner har framfört sina synpunkter på vad som är viktigt i
upphandlingen och synpunkterna finns med i förfrågningsunderlaget.
Det pågår två löpande processer om upphandling av Färdtjänst. En lokal samt en
övergripande via regionen.
Utifrån regionens upphandling har det skett möte med politiken och där har tjänstepersoner
lyssnat in politikens önskemål och dessa har tagits med i underlaget. Politiken har haft
avstämningar om nuvarande situation.
Alla som uppfyller villkoren har möjlighet att inkomma med anbud.
Upphandlingsenheten har vid detta tillfälle valt att dela upp upphandlingarna av skolskjuts
och färdtjänst för att underlätta för olika typer av företag.
Alla kommunens upphandlingar annonseras på almhult.se samt i en allmän databas för
upphandlingar, där leverantörer kan abonnera på upphandlingar inom deras
verksamhetsområde. Det som krävs är en e-postadress till Leverantören.
I nuvarande avtal står det att företaget ska klara två resor samtidigt men i
upphandlingsunderlaget är det upp till den som lämnar anbud att själv göra sin bedömning
för att klara av resor utifrån lämnade uppgifter i underlaget. Leverantören ska följa de
körordrar och anvisningar som distribueras så att fordonet ankommer och avgår på utsatt
tid. Flera beställningar/avrop av samma avtalade tjänster ska kunna hanteras samtidigt.
Detta har avtalats genom att kraven i 1.5.18, 1.5.19 ska uppfyllas, samt sanktionskraven i
avtalet, där vi kräver vite 1.9.22 om inte detta uppfylls.
I nuvarande direktupphandlade avtal så har vuxenenheten (IFO) haft regelbundna
avstämningar med leverantören om nuläge. Leverantören rapporterar om situationen samt
hur klagomål ska hanteras. Representant från upphandlingsenheten har också varit med vid
några tillfällen.
I avtalet, 9.19 står det att: Avstämning Minst en (1) gång per år ska leverantören och
kontaktpersoner från kommunen träffas för att stämma av avtalets tillämpning, samråda om
eventuella behov av förtydliganden och förändringar inom ramen för avtalets grundläggande
omfattning och inriktning samt gå igenom statistik. Leverantören ska ha skriftliga rutiner och
system för hantering av synpunkter och klagomål från de som är berättigade till särskild
kollektivtrafik. Leverantören ska månadsvis rapportera samtliga inkomna synpunkter och
klagomål samt vilka åtgärder som har vidtagits till kommunen. Vid klagomål av vikt ska dock
kommunen informeras skyndsamt efter det att klagomål inkommit in till leverantören. Finns
även inskrivet förutsättningar för hur avtalsbrott och viten hanteras om inte avtalet följs.
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