Vänsterpartiet
Region Skåne
Regionfullmäktiges sammanträde 2015-06-16

Interpellation
till ordföranden för regionala utvecklingsnämnden, regionrådet Mätta Ivarsson

Jobbkommissionens organisation
Vid Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2015-04-17 beslutades att tillsätta en jobbkommission
med syftet att inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) skapa en bredare plattform för
konkreta satsningar inom utbildning och arbetsmarknadsområdet - främst kopplad till unga.
Jobbkommission Skåne är en del i Region Skånes statliga uppdrag att arbeta med regional
kompetensförsörjning och utveckling. Nämnden avsatte totalt 3 miljoner kronor för 2015 - 17 till
insatsen.
Framgång i kampen mot ungdomsarbetslösheten förutsätter bred mobilisering och samverkan med bl.a.
arbetsmarknadens parter, kommuner och landsting/regioner, utbildning, det privata näringslivet och det
civila samhällets organisationer. Region Skånes roll är att vara en sammanlänkande aktör i
arbetsmarknadsarbetet och det är uppenbart att en reell kraftsamling behövs för att minska arbetslösheten
i Skåne. Jobbkommissionens uppdrag är mycket brett och målen för verksamheten tydliga. Den ska bl.a.
verka för en konstruktiv dialog mellan aktörerna om vilka politiska nivåer som ska ansvara för olika
arbetsmarknadsinsatser och utbildningar, att arbetsmarknadens parter får större inflytande över utbudet av
yrkesutbildningar samt ta fram en modell för certifiering av arbetsplatser utifrån socialt ansvarstagande.
För att öka sysselsättningsgraden generellt i Skåne - i synnerhet för ungdomarna - behövs ett effektivt
samarbete och en samsyn mellan många olika aktörer som var för sig ”äger” en del av ansvaret och
lösningarna. De resurser som står till förfogande måste riktas till rätt typ av åtgärd utifrån en samlad
strategi. Hur detta ska verkställas framgår tyvärr inte av RUN:s beslut.
Mina frågor till Mätta Ivarsson är därför:

1. Finns en politisk styrgrupp för Jobbkommissionens verksamhet? I givet fall - vem ingår i den? Om
svaret är negativt undrar jag hur det är möjligt att ha en konstruktiv dialog mellan aktörerna om vilka
politiska nivåer som ska ansvara för olika arbetsmarknadsinsatser och utbildningar?
2. Eftersom jobbkommissionen ska verka inom ramen för KoSS undrar jag varför extra anslag behövs
och hur de 3 mkr kommer att användas?
3. På vilket sätt kommer effekten av extra anslaget att följas upp, mätas och utvärderas?
För Vänsterpartiet

Vilmer Andersen

