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Etablering av ungdomspakt - motion från (S)
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Salar Rashid (S) har skrivit en motion som handlar om insatser mot
ungdomsarbetslösheten i Stockholm. Motionären skriver att
Stockholm behöver öka takten för att få fler i arbete och att ingen
ung i Stockholm ska behöva börja vuxenlivet i arbetslöshet.
Motionären vill att staden i samverkan med näringslivet och
myndigheter etablerar en ungdomspakt med målsättningen att
ungdomsarbetslösheten ska halveras i Stockholm.
Förvaltningen framhåller att det viktigt att förebygga
ungdomsarbetslöshet för de ungdomar och unga vuxna som är utan
sysselsättning och en rad insatser genomförs idag inom staden i
samverkan med andra aktörer.
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Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd med anledning av en motion från Salar Rashid (S)
om att etablera en ungdomspakt. Motionären menar att
ungdomsskulden växer, där fler och fler ungdomar på olika sätt
hamnar utanför samt att de ser en utveckling där framtidens
arbetsmarknad kräver mer och mer kvalifikationer, samtidigt som
det blir svårare att skaffa sig dessa kvalifikationer blir väldigt ojämn
för dagens unga. Motionären skriver att Stockholm behöver öka
takten för att få fler i arbete och att ingen ung i Stockholm ska
behöva börja vuxenlivet i arbetslöshet. De vill att staden i
samverkan med näringslivet och myndigheter etablerar en
Ungdomspakt med målsättningen att ungdomsarbetslösheten ska
halveras i Stockholm.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för social omsorg.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på att insatser görs för att motverka
ungdomsarbetslöshet. Det arbete som idag görs bidrar aktivt för att
möta behoven och en samverkan finns etablerad mellan näringsliv
och förvaltning.
Förvaltningens arbete kring målgruppen
I dag arbetar förvaltningen med målgruppen bland annat genom att
erbjuda feriearbete, praktikplatser och Stockholmsjobb och
målsättningen är att kunna erbjuda fler platser för boende i
stadsdelen. Förvaltningen erbjuder även samhällsvägledning för
nyanlända samt möjlighet att söka jobb till exempel via datorskola
för att skriva CV via förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser.
Vidare har kommunerna ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte
har fyllt 20 år och inte genomför utbildning i gymnasieskola eller
har en gymnasieexamen. Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar
som avses lämpliga, individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta
en utbildning. Arbetsmarknadsförvaltningen har ansvar för att
samordna arbetet utifrån kommunens aktivitetsansvar. De har även
ansvar för det uppsökande arbetet, för att kartlägga behov, erbjuda
stöd och motivera tillbaka till studier, eller arbete, samt stötta unga i
att etablera kontakter med andra stödinsatser utifrån individuella
behov. Utbildningsförvaltningen har ansvar för att förebygga och
förhindra skolavhopp, säkra övergång från grundskola till
gymnasieskola, samt erbjuda studier för unga som vill studera.
Insatser erbjuds av Utbildningsförvaltningen,
Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
I stadsdelsnämndernas uppdrag ingår att samverka ur ett
individperspektiv kring målgruppen genom att erbjuda stöd och
insatser utifrån socialtjänstlagen, inför eller parallellt med, insatser
som genomförs av arbetsmarknadsnämnd eller utbildningsnämnd
samt att utifrån fritids- och fältverksamhet fungera som en
samarbetspart i arbetsmarknadsnämndens lokala uppsökande arbete.
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Stadsdelsförvaltningen har genom den verksamhet som bedrivs,
bara kontakt med de arbetslösa ungdomar som behöver ansöka om
ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Förvaltningen har ingen
kontakt med stora delen av den målgrupp som motionen berör,
varför det är svårt att ta ställning för eller emot motionens förslag.
Det är dessutom svårt att utläsa vad ungdomspakten mer konkret
ska bidra till och dess innehåll, det vill säga vilka konkreta
samarbeten och åtgärder som ska till. Motionen innefattar en
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mycket god intention att minska ungdomsarbetslösheten med
hälften, vilket även överensstämmer med stadens budget för 2022
där det anges att staden ska halvera antalet unga som varken arbetar
eller studerar till 2025. Vidare har förvaltningen inga synpunkter i
förslaget om behovet av en ungdomspakt.

Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Yvonne Kokkola
avdelningschef

Bilagor
Remissunderlag - Etablera av ungdomspakt
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