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Dalainitiativet
Bakgrund och problembeskrivning.
Dalarna är i grunden en stark motor för jobbskapande. Den tunga industrin har tack vare
teknikutveckling, rationaliseringar och produktutveckling i stor utsträckning kunnat stanna kvar i
länet. Vid sidan av den tunga industrin växer en ny stor tjänstesektor fram, inom framförallt handel
och besöksnäring. Utöver detta finns ett brett sysselsättningsutbud inom offentlig sektor. I många
branscher råder stor arbetskraftsbrist. På pappret är Dalarna en relativt gynnsam
arbetsmarknadsregion för den som söker efter arbete. Verkligheten ter sig dock mycket annorlunda
på många håll i våra kommuner. Utanförskapet har mer eller mindre blivit permanent i vissa
områden. Kopplingen till arbetsmarknaden är för många unga och utrikesfödda svag om den ens kan
sägas finnas där. En stor del av denna problematik står att finna i hur man på kommunal nivå har
hanterat arbetsmarknadsfrågorna. Dalarnas kommuner har traditionellt haft en stark prägel av
socialdemokratiskt maktinnehav. Att skapa incitament för att närma sig arbetsmarknaden, såväl som
att sänka trösklarna in på densamma har inte varit prioriterade områden. Detta har lett till att
Dalarna på många håll har ett mycket stort utanförskap trots en i grunden välfungerande
arbetsmarknad. Som en konsekvens av den stora mängd utrikesfödda som de senaste åren kommit
till Sverige riskerar ett redan högt utanförskap att växa till nivåer som blir mycket svårhanterliga för
den offentliga ekonomin om ingenting görs. Vid en samlad blick över kostnaden för olika typer av
bidragsutbetalningar utgör försörjningsstödet den största andelen. Höga försörjningsstödskostnader
blir för kommunen en hämsko för andra viktiga välfärdsåtaganden.

Vid sidan av den rent offentligfinansiella aspekten av problemet skapar det naturligtvis stora
personliga umbäranden för den som befinner sig i utanförskap. Än mer så för den som tvingas växa
upp under utanförskapsförhållanden. Utanförskapsområden bidrar också till dysfunktionalitet i
övriga samhället i form av ökad mängd kriminalitet och våldsbrott. På senare tid har vi tyvärr även i
Dalarna kunnat följa en utveckling där utanförskapsområden utvecklas till platser där stenkastning

mot civila och blåljuspersonal såväl som bilbränder är vanligt förekommande. Mot detta måste
samhällets markering vara tydlig och resolut. Vi tolererar aldrig våldsanvändning som
förhandlingsverktyg för att vinna gehör för politiska kravlistor. Samtidigt bör vi tydligt erkänna att en
stor del av den hopplöshet som följer i utanförskapets kölvatten till stora delar är en konsekvens av
en misslyckad bidragspolitik. Den förda politiken har skapat stora inlåsningseffekter och
utanförskapet har på sina håll rotat sig så hårt att det går i arv och uppfattas som ett normalläge som
inte går att påverka. Detta kan vi moderater, ett parti som tror på värdet av arbete och egen
försörjning, aldrig slå oss till ro inför. Varje kommun måste vara en aktiv part för att sänka trösklarna
in på arbetsmarknaden. Förenklingar för det lokala näringslivet att ta emot personer som aldrig varit i
kontakt med arbetsmarknaden är nödvändiga. Ett företag som hjälper kommunen med att ta emot
arbetssökande för praktik eller nystartsjobb ska aldrig uppleva det som en administrativ belastning
eller ett ekonomiskt risktagande. Kommunen kan och ska också använda sina egna verksamheter till
att där det är möjligt skapa enkla arbetstillfällen. Detta bör dock ske på ett sätt som inte snedvrider
konkurrens eller särskilt gynnar kommunala bolag som agerar på en öppen marknad.
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Varje person som mottar försörjningsstöd ska ha en individuell handlingsplan för att nå egen
försörjning. Egen försörjning ska alltid vara målet.
Aktivitetskrav ska råda 40 timmar i veckan för alla med arbetsförmåga. Språkutbildning,
arbetsträning eller omskolning. Insatsen ska vara avvägd för den som behöver den och syfta
mot ökad anställningsbarhet. I aktivitetskravet ingår att stå till arbetsmarknadens förfogande
efter egen förmåga.
Inget försörjningsstöd ska betalas ut till personer med arbetsförmåga som inte deltar i det
aktivitetsprogram med sysselsättningsåtgärder som kommunen genomför.
Alla kommuner ska i så stor utsträckning det går erbjuda nystartsjobb inom egna
verksamheter. Kommunala verksamheter bör användas till att underlätta inträdet på
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arbetsmarknaden. Detta får dock ej ske på bekostnad av kvaliteten på verksamhetens
utförande.
Varje dalakommun ska ha ett väl etablerat samarbete med arbetsförmedlingen för att se till
att möjligheterna att använda sig av nystarsjobb inom den egna verksamheten alltid används
när det är möjligt och lämpligt.
En bättre samverkan ska upprättas med det lokala näringslivet. Tillsammans med
arbetsförmedling och eventuella kompetensförsärkande åtgärder förbättras matchningen.
Kommunen bidrar med handledare och anställningsstöd. Företagen får hjälp med arbetskraft
i utbyte mot att man deltar i sysselsättningsåtgärderna. Företag som deltar i åtgärderna får
en tydlig kontaktväg till kommunen.
Kommunen bör för att undvika negativa marginaleffekter hålla sig till en så stram
försörjningsstödsnorm som möjligt. Det ska alltid löna sig att arbeta.
Socialtjänsten bör använda sig av hembesök vid försörjningsstödsbedömningen.
All kompetensutveckling för personer i åtgärdsprogram ska syfta till ökad anställningsbarhet.
I detta inkluderas även språkundervisning för det fall detta behövs.

