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Till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

2016/17:606 Avvecklingen av sysselsättningsfasen
Snart ett år har gått sedan regeringen stoppade nya anvisningar till
sysselsättningsfasen, (tidigare fas 3) och antalet deltagare har minskat snabbt.
Samtidigt har de extratjänster som varit tänkta att ersätta sysselsättningsfasen
bara blivit ca 1 500.
Nya siffror visar att människor lämnas åt sitt öde. Än en gång gömmer och
glömmer Socialdemokraterna den som är arbetslös. Ylva Johansson säger ofta
att Arbetsförmedlingen ska erbjuda insatser som utgår från varje individs behov
och förutsättningar, men siffror från verkligheten visar tvärtom att människor
passiviseras, göms och glöms.
I veckan rapporterade medierna om regeringens och Arbetsförmedlingens
brister när det gäller aktiviteter och åtgärder för den som är arbetslös. Hittills
har närmare 14 000 människor som lämnat sysselsättningsfasen skrivits in i
åtgärder hos Arbetsförmedlingen som skulle leda till jobb. Men enligt
Arbetsförmedlingens egna siffror har 3 074 personer ingen registrerad aktivitet
alls. 3 914 personer har satts i programmet för matchning och uppföljning – ett
program som ska erbjuda individuell hjälp – vilket innebär stöd att träffa en
handläggare varannan eller var tredje månad.
Jag har personligen träffat människor och tagit del av fall där deltagare i
sysselsättningsfasen skickats hem – till sysslolöshet.
I november skrev ett tjugotal organisationer i den ideella sektorn ett öppet brev
till Arbetsförmedlingens generaldirektör i vilket de påtalar att de människor
som står längst ifrån arbetsmarknaden växer i antal och att de inte får något
stöd.
Signalerna är många om att regeringen glömmer och gömmer den som inte har
ett jobb att gå till.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att se till att den
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pågående avvecklingen av sysselsättningsfasen (tidigare fas 3) inte gömmer,
glömmer och passiviserar människor?

………………………………………
Jenny Petersson (M)

Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
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