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Motion om att etablera en ungdomspakt
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
För att stärka stadens arbete för att bland annat unga ska komma ut i
arbete eller studier fattade kommunfullmäktige den 14 juni 2021
beslut om en strategi för arbetsmarknadsinsatser. Fokus för strategin
är insatser och aktiviteter riktade till den enskilde i syfte att främja
etablering på arbetsmarknaden.
Förvaltningen anser att de satsningar och samarbeten som motionären föreslår ryms inom stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser
och ser därför inget behov av en särskild ungdomspakt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningarna individ och familj.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat motionen från Salad Rashid (S) om
att etablera en ungdomspakt. Synpunkter ska ha inkommit senast
den 24 december 2021. Motionen bifogas som bilaga.
Motionären redogör för att ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt
under pandemin och den även slagit hårt mot jobb i hela världen
samt att de som drabbas oftast är de unga. Vidare uppger motionären att ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka och sysselsättningsgraden fortsätter att gå ner bland ungdomar.
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Motionären anser att framtidens arbetsmarknad kräver mer och mer
kvalifikationer. Vidare anser motionären att för att kunna ta de eftergymnasiala utbildningar som krävs för att kunna ta dagens och
framtidens jobb måste unga kunna studera.
Motionären föreslår att Stockholms stad i samverkan med berörda
myndigheter, civilsamhället och näringslivet etablerar en ungdomspakt med målsättningen att ungdomsarbetslösheten ska halveras i
Stockholm.
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Synpunkter och förslag
För att stärka stadens arbete för att bland annat unga ska komma ut i
arbete eller studier har staden sedan i maj 2020 en strategi för arbetsmarknadsinsatser. Strategin är en del av stadens samlade arbetsmarknadsrelaterade åtgärder. Fokus för strategin är insatser och
aktiviteter riktade till den enskilde i syfte att främja etablering på
arbetsmarknaden. Det finns även en koppling till stadens näringslivspolicy vars fokus är på åtgärder som syftar till ett gott företagsklimat och hur det gynnar tillväxten av fler jobb. Vidare finns också en
nära koppling till stadens utbildningsinsatser som syftar till att främja
ett relevant och tillgängligt utbud av utbildningar som en väg till etablering på arbetsmarknaden och att bidra till arbetsgivares kompetensförsörjning.
Förvaltningen anser att de satsningar och samarbeten som motionären föreslår ryms inom stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser
och ser därför inget behov av en särskild ungdomspakt.
Toni Mellblom
stadsdelsdirektör
Bilaga
Motion av Salad Rashid (S)
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