Skrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Insatser för att möta den ökande arbetslösheten
Det är oerhört allvarligt att arbetslösheten är så hög i Stockholm. Arbetslösheten har generellt
legat på historiskt låga nivåer under många år men trenden bröts år 2019 då arbetslösheten
började stiga. Coronakrisen har lett till att arbetslösheten har ökat inom vissa branscher och de
många stockholmare som av olika anledningar stod utanför arbetsmarknaden har fått det ännu
svårare att ta sig in. Ungdomsarbetslösheten har ökat markant och har mer än fördubblats
sedan hösten 2019
Antalet personer som får ekonomiskt bistånd ökar. I Swecos månadsrapport för ekonomiskt
bistånd augusti 2020 framkommer det att antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd
ökade till 8 940 hushåll. Nästan hälften av de som erhåller bistånd får det på grund av
arbetslöshet och eftersom de saknar annan ersättning såsom a-kassa och aktivitetsstöd. Antalet
arbetslösa biståndstagare har ökat med 11,4 procent det senaste året.
I tertialrapport 2 för arbetsmarknadsnämnden som behandlades på nämnden i september
beskrev förvaltningen att det uppsökande arbetet når färre och att det är färre aspiranter som
befinner sig i arbete eller studier tre månader efter avslutat Stockholmsjobb. Det är oroande
att måluppfyllelsen inte kommer att nås inom många områden.
I dagsläget är det oklart vilka långsiktiga konsekvenser coronakrisen kommer att ha på
Stockholm. Det vi däremot vet är att stockholmares kunskaper och erfarenheter inte tas till
vara. Samt att coronakrisen för med sig ökade kostnader relaterade till arbetslöshet,
ekonomiskt bistånd och social välfärd. Osäkerheten i hur arbetsmarknaden kommer att
utvecklas framöver får inte innebära att staden ska sätta sig på läktaren och avvakta, vilket har
skett. Trots att det har gått mer än sju månader sedan pandemin nådde Sverige har majoriteten
inte presenterat något särskilt paket med insatser för att Stockholm ska ta sig an den ökande
arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten i synnerhet. Stockholm befinner sig i en kris och
handling krävs för att vända utvecklingen.
Regeringens resursförstärkning till kommuner och regioner är välkommet och måste användas
rätt. Både vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna kan skalas upp rejält för att ge
arbetslösa stockholmare stöd för att komma ut i arbete. Fler kommer att behöva olika typer av
insatser för att komma ut på arbetsmarknaden igen.
Mot bakgrund av den ökande arbetslösheten undrar vi:
• Vilka insatser avser man att sätta in: för att öka sysselsättningen bland arbetslösa och
särskilt bland stadens prioriterade målgrupper?
• Vilka insatser avser man att sätta in för att unga inte ska börja vuxenlivet i arbetslöshet
när de flesta lågtröskelarbeten inom exempelvis service- och besöksnäringen
försvunnit?
• Vilken beredskap har man på kort respektive lång sikt för att möta den ökande
arbetslösheten?
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