Etablera en ungdomspakt
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. Vi har flertalet gånger
påpekat bristen på handlingskraft från det moderatledda styret när det kommer till att få fler unga
i arbete. Insatserna för att minska pandemins effekter på ungdomsarbetslösheten har lyst med sin
frånvaro.
I Stockholms stads budget för år 2021 finns några blygsamma åtgärder, visserligen välkomna men
inte tillräckliga. De extra medlen för att stärka jobbtorgens arbete i ytterstaden och förslaget om
att inkludera fler målgrupper i integrationspakten är exempel på politik som vi stöder. Men det
räcker inte.
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).
Under år 2020 producerade Stockholms stad flera analyser om ekonomin och arbetsmarknadens
utveckling. Analyserna följdes dock inte av några konkreta politiska förslag. När en aktiv
arbetsmarknadspolitik behövdes som mest lät man istället de besparingar som beslutats under år
2019 ligga kvar.
Detta samtidigt som ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka och sysselsättningsgraden
fortsätter att gå ner bland ungdomar. Vi är alla väl medvetna om effekterna av pandemin och att
staden inte ensamt bär ansvaret för att möta den ökade ungdomsarbetslösheten. Vi bör dock
alltid ställa oss själva frågan om vi tycker att staden gör tillräckligt för att möta
ungdomsarbetslösheten?
I detta fall är vi socialdemokrater övertygade om att staden kan göra mer. Den borgerliga
budgeten för arbetsmarknadsnämnden har inte tillräckligt med verktyg, resurser och medel 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 extrajobb och sommarjobb.
Möjligheten för studenter att få ett sommarjobb i Stockholm är svårt och det är hög konkurrens
om de jobb som finns. Situationen för Stockholms unga vuxna kan vara svår oavsett
heltidssysselsättning.
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Om vi hade haft ett socialdemokratiskt lett styre i Stockholm, så hade vi gjort mycket mer för alla
unga som nu riskerar att hamna i arbetslöshet eller som är öppet arbetslösa. I vår budget kan man
hitta viktiga satsningar för att motverka arbetslösheten bland unga, till exempel:








2 000 Stockholmsjobb ska beredas i stadens verksamheter.
11 000 unga ska få möjlighet att få feriearbeta
Unga ska få en första kontakt med jobbtorgen inom max en månad
90- dagarsgaranti - unga ska ha arbete, praktik eller utbildning
Ett nytt elevteam med kuratorer, studievägledare och studiehandledare inrättas för att
stödja unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).
Sociala krav ska ställas som ska-krav när staden upphandlar inom städ-, transport- och
byggentreprenader.
En jobbgaranti ska finnas för de som studerar på stadens college riktade mot förskola och
äldreomsorg och som klarar utbildningen.

Stockholm behöver öka takten för att få fler i arbete. Ingen ung i Stockholm ska behöva börja
vuxenlivet i arbetslöshet. I samverkan med näringslivet och myndigheter borde Stockholm
etablera en Ungdomspakt med målsättningen att ungdomsarbetslösheten ska halveras i
Stockholm.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att

Stockholms stad i samverkan med berörda myndigheter, civilsamhället och
näringslivet etablerar en Ungdomspakt med målsättningen att
ungdomsarbetslösheten ska halveras i Stockholm

Stockholm den 14 juni 2021
Salar Rashid (S)
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