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Till
Bromma stadsdelsnämnd

Remissvar Motion om etablering av
ungdomspakt

Dnr KS 2021/820
Förvaltningarnas förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar och överlämnar
det till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Bromma stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av
Salar Rashid (S) på remiss. Motionären framhäver att det krävs fler
åtgärder för att minska den ökade ungdomsarbetslösheten och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att:
Stockholms stad i samverkan med berörda myndigheter, civilsamhället
och näringslivet etablerar en Ungdomspakt med målsättningen att
ungdomsarbetslösheten ska halveras i Stockholm.
Förvaltningen ställer sig neutrala till motionen då förslaget inte är
specificerat och då förvaltningen endast har kontakt men en mindre
andel av målgruppen.
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Ärendet
I motionen skriver Salar Rashid (S) bland annat att
ungdomsarbetslösheten ökar kraftigt i Stockholm. Den globala
pandemin har slagit hårt mot jobb i hela världen och de som drabbas
allra hårdast är oftast de unga. Motionären anser åtgärderna för att
minska arbetslösheten inte vara tillräckliga. Antalet inskrivna öppet
arbetslösa har ökat med 44,9 procent. Tittar man på gruppen
ungdomar så ökade den avseende öppet arbetslösa och sökande i
program med hela 73,1 procent (december 2020 jämfört med för ett
år sedan).
Stockholm behöver öka takten för att få fler i arbete. Ingen ung i
Stockholm ska behöva börja vuxenlivet i arbetslöshet. I samverkan
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med näringslivet och myndigheter borde Stockholm etablera en
Ungdomspakt med målsättningen att ungdomsarbetslösheten ska
halveras i Stockholm.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Socialtjänst och fritid.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Bromma ställer sig positiva till åtgärder som bidrar till minskad
arbetslöshet. Bromma stadsdelsförvaltning har kontakt med de
arbetslösa ungdomar som behöver ansöka om insatser för sin
försörjning. Arbetsmarknadsinsatser som Stockholmsjobb kan
beviljas och målet är att fler ska erbjudas detta. Fler ungdomar
erbjuds feriearbete och samhällsvägledning finns för nyanlända.
Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har
övergripande ansvar för stöd till utbildning och arbete.
Den större delen av målgruppen som motionen berör har
förvaltningen inte kontakt med, och därför är det svårt för
förvaltningen att uttrycka sig för eller emot förslaget i motionen.
Det framkommer vidare inte tydligt vad ungdomspakten mer
konkret ska göra och vad den ska komplettera. Motionen innefattar
goda intentioner att halvera antalet arbetslösa ungdomar, vilket även
överensstämmer med stadens budget för 2022 om att halvera antalet
unga som varken arbetar eller studerar till 2025. Vidare har
förvaltningen inga synpunkter kring förslaget om behovet av en
ungdomspakt och ställer sig därmed neutrala till förslaget.
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