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Stockholms arbetsmarknadsinsatser ska vara resultatorienterade och ha fokus på 
näringslivets behov. De ska effektiviseras och konkurrensutsättas. Personer med 
försörjningsstöd ska delta i samhällsnyttiga arbetsinsatser. 
 
Vi anser 
• Ställ krav på motprestation från dem som får försörjningsstöd
• Konkurrensutsätt stadens arbetsmarknadsinsatser
• Uppnådda SFI-resultat ska vara ett villkor för försörjningsstöd till immigranter

Det här fungerar inte i Stockholm idag 
Arbetsmarknadspolitiken och kompetensförsörjningen är ett statligt och regionalt ansvar. 
Huvudansvaret ligger idag på staten. I och med att staten i dagsläget inte tar sitt ansvar har 
kommunerna blivit tvungna att införa egna arbetsmarknadsåtgärder för att minska kostnaderna för 
försörjningsstöd.
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MED föreslår 
Stockholms arbetsmarknadsinsatser ska vara resultatorienterade och ha fokus på näringslivets 
behov av kompetensförsörjning och specialiseras utifrån behoven. De ska effektiviseras och 
konkurrensutsättas. Det ska alltid ska vara ekonomiskt lönsamt att försörja sig själv och jobba vitt. 
Personer med försörjningsstöd ska delta i samhällsnyttiga arbetsinsatser. Åtgärderna måste vara 
kostnadseffektiva. När man överför bidragstagare till produktiv verksamhet är det viktigt att 
statistiken inte friseras. Istället för att mäta sysselsättning bör man mäta självförsörjningsgrad. 
Kommunal ”pysselsättning” ska inte få förekomma eftersom det snedvrider statistiken och 
resulterar i ökad framtida pensionsskuld för staden. Försörjningsstödet ska sänkas till miniminivå 
och kopplas till samhälleligt deltagande för att höja motivationen till självförsörjning, men absolut 
fattigdom ska förhindras. Försörjningsstödet för immigranter ska kopplas till uppnådda 
SFI-resultat.
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BLI MEDLEM

Engagera dig i MED. Dina erfarenheter och ditt engagemang behövs för att vitalisera vår demokrati.

Ansök om medlemskap genom att swisha din e-post, kommun och 
postnummer i meddelandefältet till 123 40 29 088. 

Medlemskapet kostar 250 kr per kalenderår. 
 

Blir du medlem mellan oktober-december så ingår 
medlemskap även för nästa kalenderår.

Använd nedanstående QR-kod för enklare betalning


