Skrivelse till arbetsmarknadsnämnden:
Hur ska staden möta den allt mer växande ungdomsarbetslösheten?
Coronapandemin har orsakat ett stort mänskligt lidande. Stockholm har likt andra europiska
storstäder drabbats hårt. Pandemin har tagit uttryck i from av en hälsokris och ekonomisk kris.
Den öppna arbetslösheten har ökat i Stockholm, sedan februari 2020 har de arbetslösa ökat
med 31,7 procent. Ungdomsarbetslösheten låg i februari på ca 4,2 procent vilket är mer en
dubblering på ett år. Vi vet att i tider av ekonomiska kriser riskerar de grupper med en svagare
ställning på arbetsmarknaden att hamna utanför. Det kan handla om unga utan avslutad
gymnasieutbildning, nyanlända, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.
I september förra året gick arbetsmarknadsborgarrådet Karin Ernlund (C) ut med ett
pressmeddelande rörande den ökande ungdomsarbetslösheten i Stockholm och vilka effekter
pandemin fört med sig. Ungdomsarbetslösheten redovisades stadsdel för stadsdel.
I pressmeddelandet kunde man även utläsa delar av förslag som senare kom att ligga till
grund för den borgerliga budgeten 2021. Till exempel fanns de blygsamma men än dock
välkomna medlen för att stärka jobbtorgens arbete ytterstaden och förslaget om att inkludera
fler målgrupper som ungdomar inom Integrationspakten.
Det har nu gått en tid sedan detta pressmeddelande och ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög.
Vi är alla väl medveten om att staden inte ensamt kan möta den ökade ungdomsarbetslösheten
men frågan som behöver ställas är om staden gör tillräckligt för att möta
ungdomsarbetslösheten?
I detta fall är vi övertygade om att staden kan gör mer och att budgeten för
arbetsmarknadsnämnden inte räcker för att möta ungdomsarbetslösheten. Just nu växer en
”ungdomsskuld” där fler och fler ungdomar på olika sätt hamnar utanför.
Utöver detta ser vi en utveckling där framtidens arbetsmarknad kräver mer och mer
kvalifikationer, samtidigt som att bördan för att skaffa sig dessa kvalifikationer blir väldigt
ojämn för dagens unga. För att kunna ta de eftergymnasiala utbildningar som krävs för att
kunna ta dagens och framtidens jobb måste unga kunna studera, samtidigt som situationen i
Stockholm är att man inte har råd att göra detta utan extra-jobb och sommarjobb.
Möjligheten för studenter att få ett sommarjobb i Stockholm är svårt och det är en hög
konkurrens för de jobb som finns. Situationen för Stockholms unga vuxna kan vara svår
oavsett heltidssysselsättning.
Vi vill med av ovannämnda anledningar ställa ett par frågor till arbetsmarknadsförvaltningen
gällande ungdomsarbetslösheten. Vi vill veta vad arbetsmarknadsförvaltningen skulle kunna
göra om förutsättningar ges från politiken och kommunfullmäktiges budget.
1. Vilka typer åtgärder behöver vi inom staden och arbetsmarknadsnämnden vidta för
att halvera ungdomsarbetslösheten och öka sysselsättningen bland unga?
2. Hur kan vi inom staden minimera den ungdomsskuld som växer och kompensera
för förlorade år inom pandemin?
3. Hur kan vi bereda fler arbetstillfällen inom staden för unga och andra prioriterade
målgrupper som behöver samhällets stöd?

4. Fler och fler målgrupper har inkluderats inom Integrationspakten, så som unga och
andra prioriterade målgrupper, på vilket sätt blir integrationspakten ett medel som
inte skiljer sig från ordinarie verksamhet att möta ungdomsarbetslösheten?
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