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Yttrande över remiss av Motion om etablering av
ungdomspakt
Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2021/820
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig över en motion
från Salar Rashid (S) om etablering av en ungdomspakt. Pandemin
har påverkat ungas möjligheter att få och behålla ett arbete negativt
samtidigt som den kunskapsintensiva arbetsmarknaden i Stockholm
ställer höga krav på utbildning och erfarenhet, vilket många unga
saknar. Motionären anser att ytterligare satsningar behövs för att
minska arbetslösheten bland unga och föreslår därför att en
ungdomspakt ska inrättas. Inom ramen för ungdomspakten föreslår
motionären att Stockholms stad ska samverka med civilsamhället,
myndigheter och näringslivet i syfte att halvera
ungdomsarbetslösheten i staden.
Arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar att ungdomar och unga
vuxna är en av de målgrupper som har drabbats särskilt hårt av
pandemin. Ett stort fokus på insatser för målgruppen är därför
motiverat. En nära samverkan med andra aktörer så som
myndigheter, arbetsgivare och civilsamhället är viktigt då staden
inte själv förfogar över alla de redskap som krävs för att sänka
ungdomsarbetslösheten.

Arbetsmarknadsförvaltningen
Utvecklings- och utredningsstaben
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
Fax
info.amf@stockholm.se
stockholm.se

Arbetsmarknadsförvaltningen har under det senaste året arbetat för
att stärka stödet till ungdomar och unga vuxna, bland annat genom
att utveckla ungdomsanställningar och feriejobb, utveckla stödet till
unga som studerar inom vuxenutbildningen samt genom att inom
Integrationspakten särskilt fokusera på unga. Förvaltningen ser
utmaningar i att engagera aktörer från bland annat näringslivet och
civilsamhället både i den redan etablerade Integrationspakten och i
en separat Ungdomspakt. Förvaltningen ser att ett alternativ till att
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inrätta en särskild ungdomspakt är att pågående uppdrag vad gäller
att prioritera unga i utvecklingen av insatser och nämndens
arbetssätt, bland annat genom Integrationspakten, tydligare
paketeras, kommuniceras och fortsatt prioriteras i nämndens
verksamhet.
Bakgrund
Pandemin har påverkat många ungas möjligheter att få och behålla
ett arbete negativt, samtidigt som den kunskapsintensiva
arbetsmarknaden i Stockholm ställer höga krav på utbildning och
erfarenhet vilket många unga saknar. Mot bakgrund av detta anser
Salar Rashid (S) att ytterligare insatser behövs för att minska
ungdomsarbetslösheten i staden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben på
arbetsmarknadsförvaltningen.
Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig över en motion
från Salar Rashid (S) om etablering av en ungdomspakt. Pandemin
har påverkat ungas möjligheter att få och behålla ett arbete negativt
samtidigt som den kunskapsintensiva arbetsmarknaden i Stockholm
ställer höga krav på utbildning och erfarenhet, vilket många unga
saknar. Motionären anser att ytterligare satsningar behövs för att
minska arbetslösheten bland unga och föreslår därför att en
ungdomspakt ska inrättas. Inom ramen för ungdomspakten föreslår
motionären att Stockholms stad ska samverka med civilsamhället,
myndigheter och näringslivet i syfte att halvera
ungdomsarbetslösheten i staden.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen har under det gångna året löpande
följt och analyserat konsekvenserna av pandemin och kunnat
konstatera att vissa målgrupper har drabbats hårdare än andra.
Ungdomar och unga vuxna är en sådan målgrupp och
arbetsmarknadsförvaltningen delar därför uppfattningen att det
behövs ett tydligt fokus på insatser som kan förbättra målgruppens
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.
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Insatser för ungdomar och unga vuxna är ett prioriterat område för
arbetsmarknadsförvaltningens båda avdelningar. Ledtiderna för en
första kontakt med Jobbtorg Unga är korta och de flesta unga som
söker hjälp får kontakt med en coach på jobbtorget inom en vecka.
Jobbtorgen arbetar utifrån Supported Employment-metoden med
målsättningen att unga så snabbt som möjligt ska komma ut på en
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arbetsplats eller i studier. I de fall detta inte är möjligt finns tillgång
till stärkande insatser för unga som har behov av detta. Även inom
Vuxenutbildning Stockholm är ungdomar en prioriterad målgrupp.
Ett fokusområde för verksamheten är att förstärka kapaciteten inom
vuxenutbildningen genom att bland annat utveckla ett fördjupat stöd
för unga. Förvaltningen har lämnat in en ansökan till sociala
investeringsfonden för att utveckla stöd till målgruppen genom ett
elevteam som riktar sig till en bredare grupp unga i behov av stöd i
studierna.
Inom ramen för ett samlat utvecklingsarbete, Kraftsamling unga,
har arbetsmarknadsförvaltningen arbetat för att ytterligare förstärka
stödet till ungdomar och unga vuxna. Arbetsmarknadsförvaltningen
har bland annat utvecklat arbetet med ungdomsanställningar till att
omfatta nya målgrupper och nya arbetstillfällen. Ett team har
tillsatts som arbetar med unga med en kriminell bakgrund och gröna
ungdomsanställningar inom trädgårdsskötsel har utvecklats.
Förvaltningen arbetar även för att så många unga som möjligt ska få
möjlighet att ta del av kompetensutvecklande insatser inom ramen
för sin ungdomsanställning för att på så sätt främja deltagarnas
möjlighet att långsiktigt etablera sig på arbetsmarknaden.
Stockholmsjobb riktas till personer som står långt från
arbetsmarknaden. Här är unga 16–29 år med behov av särskilda
stödinsatser prioriterade. Under 2022 kommer Stockholmsjobben
att utökas med ytterligare 100 platser. Givet rådande
smittskyddsläge och fortsatta åtgärder för att undvika spridning av
covid-19, kommer det fortsatt att finnas utmaningar i att säkerställa
mottagningskapacitet för olika målgrupper inom gruppen på stadens
olika arbetsställen.
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Samverkan med andra myndigheter, ideella aktörer samt med
näringslivet är en viktig del av arbetsmarknadsförvaltningens
arbete. Sociala krav tillämpas i upphandlingar och dialog förs med
entreprenörerna kring deras möjligheter att bidra till arbetstillfällen
och andra insatser för stadens målgrupper.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att det finns möjlighet att
vidareutveckla arbetet med sociala krav i upphandlingar, till
exempel genom att tydligare inrikta arbetet på insatser för
ungdomar. Det är dock viktigt att analysera konsekvenserna av ett
sådant utvecklingsarbete bland annat utifrån de ökade kostnaderna
vid upphandlingar som utökade sociala krav skulle kunna innebära
samt konsekvenserna som ett utökat ungdomsfokus skulle få för
övriga målgrupper.
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Inom Integrationspakten arbetar arbetsmarknadsförvaltningen
tillsammans med arbetsgivare och andra organisationer med
aktiviteter som syftar till att särskilt gynna de stockholmare som har
en svagare ställning på arbetsmarknaden. Integrationspakten har ett
särskilt fokus på att skapa möjligheter till arbete och arbetsplatsnära
aktiviteter för ungdomar och unga vuxna. Unga lyfts även fram i det
nya inriktningsbeslutet för Integrationspakten som antogs av
arbetsmarknadsnämnden i april 2021, och under 2022 är ambitionen
att i medlemsnätverkets aktiviteter och kommunikationsinsatser
fortsatt integrera ett tydligt ungdomsperspektiv.
Att halvera ungdomsarbetslösheten är en bra och ambitiös
målsättning. Förvaltningen vill samtidigt betona att staden inte själv
förfogar över alla de redskap som krävs för att uppnå detta, då
arbetsmarknadspolitiken är statlig och många unga arbetslösa inte
har någon direkt kontakt med staden och därför inte kan ta del av
stadens insatser. En nära samverkan med Arbetsförmedlingen är
därmed en central förutsättning både för att bekämpa
ungdomsarbetslösheten och för att löpande kunna följa
utvecklingen. Som ett komplement till de statliga insatserna ser
arbetsmarknadsförvaltningen dock positivt på ett tydligt fokus på
kommunala insatser som kan bidra till att minska
ungdomsarbetslösheten och skapa stärkt samsyn i frågan bland
stadens alla nämnder. För att skapa arbetstillfällen för
Stockholmsjobb och feriejobb inom staden och för att stärka
övergångarna från bristyrkesutbildningar inom vuxenutbildningar
till anställningar inom staden krävs bred samsyn och konkreta
åtaganden. En bred palett av insatser och arbetssätt är bra för att
främja ungas förutsättningar till en långvarig etablering på
arbetsmarknaden. Samtidigt är det av stor vikt att ett breddat arbete
med högre kvantitativa mål inte går ut över förutsättningarna för att
utföra ett individinriktat och kvalitativt arbete utifrån målgruppens
behov.
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Arbetsmarknadsförvaltningen delar motionärens uppfattning om att
det krävs nära samverkan med andra aktörer så som statliga
myndigheter, arbetsgivare, näringslivet och civilsamhället för att
staden på bästa sätt ska kunna arbeta för att minska
ungdomsarbetslösheten. En gemensam pakt mellan olika aktörer är
då ett värdefull redskap. Förvaltningen anser att detta skulle kunna
uppnås genom att förstärka den nuvarande Integrationspakten med
ett än tydligare ungdomsfokus, då Integrationspakten redan idag
omfattar ett stort antal aktörer från såväl näringslivet som
civilsamhället. En sådan inriktning skulle bidra till att skapa
tydlighet och enhetliga ingångar för bland annat arbetsgivare och
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civilsamhällesorganisationer genom att befintliga kanaler och
samverkansstrukturer används. Arbetsmarknadsförvaltningen ser
utmaningar i att engagera dessa aktörer både i Integrationspakten
och i en separat Ungdomspakt.

Karina Uddén
Arbetsmarknadsdirektör

Anders Nordborg
Utvecklingschef
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