Till riksdagens Arbetsmarknadsutskott
Stockholm 2015-12-08

CHECKLISTA FÖR JOBBPOLITIKEN
- underlag inför behandling av betänkande 2015/16:AU2 Utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv torsdagen den 10 december 2015.
På torsdag genomför Myndigheten för delaktighet den så kallade ”Delaktighetsdagen” på Münchenbryggeriet i Stockholm. Där kommer året som gått och
resultatet av funktionshinderpolitiken att diskuteras med bland annat företrädare för de statliga myndigheterna och funktionshinderrörelsen. Ett stenkast
därifrån samlas ert utskott i riksdagens kammare för att debattera och fatta
beslut om budgeten för 2016 för ett av de områden som tillhör de viktigare:
Arbetsmarknadspolitiken.
Vid regeringens funktionshinderdelegation den 23 november 2015 överlämnade den samlade funktionshinderrörelsen en checklista till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Tanken med checklistan är att lyfta fram några av de
mest angelägna åtgärder som krävs om jobbpolitiken ska fungera och om de
ambitiösa målen för arbetsmarknadspolitiken ska kunna uppnås.
Checklistan är riktad till regeringen men kan med lika stor nytta användas av er
i budgetdebatten. Finns de viktiga punkterna från checklistan med i besluten?
Bidrar budgeten till en kraftsamling för jobben? Det kan exempelvis vara:
* Se till att offentliga arbetsgivare verkligen blir förebilder i att anställa
människor med funktionsnedsättning i sina verksamheter.
* Använd upphandling för att få fart på anställningar! Leverantörer till offentlig
verksamhet ska ha ett mångfaldsperspektiv.
* Skrota begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” som i dag används som negativ
stämpel på alla arbetslösa med funktionsnedsättning. Lyft fram människors
resurser och kompetens.
Jag vill från Lika Unikas sida uttrycka min förhoppning om en bra debatt som
lyfter jobbpolitiken och jag hoppas att de beslut ni fattar stärker rätten till arbete
för alla i Sverige. Också för den som har en funktionsnedsättning.
Maria Johansson
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