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Motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv
- Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)
Ärendebeskrivning
Förslag angående inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv i kommunen,
liknande de arbetslag som en gång fanns i kommunen tidigare.
Park och naturenheten består idag av fyra stycken medarbetare varav en är arbets- och
planeringsledare. Vi har idag ett bra samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME) vilket
innebär att när de har lämpliga personer som vill och kan arbeta med praktiska
arbetsuppgifter ute så kontaktar de oss och frågar om vi har möjlighet att ta emot en eller ett
par personer, det lyckas vi ofta lösa inom verksamheten utan att det tar för mycket tid och
resurser. Sedan Tokebackas verksamhet lades ner för ca 15 år sedan har inga liknande
arbetslag som fanns då varit tillgängligt för den typen av arbete. Under åren har vi bistått
med platser till olika arbetsmarknadsåtgärder som tex, Gröna jobb, Extratjänster mm.
När vi tar emot personer från AME innebär det att vi får lite extrahjälp med vissa lättare
uppgifter såsom städning eller att plocka ris efter röjning, Ibland finns det personer som har
lite mer erfarenhet och som kan arbeta med exempelvis röjsåg och där måste vi också vara
noga och följa de lagar och regler kring utbildning för viss typ av arbete. Utrymmesmässigt
har vi en svårighet att ta emot för många på samma gång.
Park och naturenheten är alltid positiva till att försöka hjälpa till när AME vill ha ut personer i
sysselsättning. Det kan handla om feriearbete, praktik, arbetsträning, personer som står
långt från arbetsmarknaden. Vi har alltid behov av extrahjälp med lättare arbetsuppgifter.
Som svar på motionen så fortsätter samhällsbyggnadsförvaltningens park och naturenhet sitt goda samarbete med arbetsmarknadsenheten och försöker i den mån vi kan att ta
emot personer för meningsfull sysselsättning.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden besvarar motionen i enlighet med förvaltningens yttrande ovan.
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