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INTERPELLATION

Till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Hans
Lindberg angående stigande arbetslöshet i Tyresö
Arbetslösheten bland våra kommuninvånare har under hela 2007 legat på en i
stort sett oförändrad nivå, några tiondelar över 2 %. Siffran anger arbetslösheten
hos hela befolkningen från 16 till 64 år.
I Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisas också arbetslöshetssiffror
för grupperna 18-24 år och för utrikes födda i Tyresö. Dessa siffror visar på en
klart avvikande och mycket oroande utveckling.
I gruppen 18-24 år har arbetslösheten under hösten stigit från 2,9 % till 4,2 %.
Från lägsta nivån i april är ökningen ännu kraftigare. Antalet arbetslösa
ungdomar i Tyresö har under året ökat från 68 till 129, en ökning med nästan
90 %,
Bland utrikes födda i Tyresö är arbetslösheten i sig mer än dubbelt så hög som
totalsiffran i kommunen (5,6 % mot 2,2 %) och gapet har dessutom ökat under
hösten. Antalet utrikes födda arbetslösa har stigit från 183 till 235, en ökning
med nästan 30 %.
Regeringens upprepade budskap om satsningar på fler och nya jobb tycks inte
bidra till att våra ungdomar eller utrikes födda i Tyresö kan få några nya jobb.
Frågan är om den moderatledda majoriteten i vår kommun har några svar på hur
den stigande arbetslösheten bland unga och utrikes födda ska hanteras här i
Tyresö?
I Nynäshamn har kommunen lovat alla ungdomar mellan 16-19 år jobb den
kommande sommaren och har också avsatt 3 miljoner för att garantera jobben.
Anledningen är att man sett att ungdomar mår allt sämre och har svårt att komma
i kontakt med arbetslivet. Jobben kommer att finnas både inom den privata och
inom den kommunala sektorn och en jobb-jägare har anlitats för att hitta jobb
inom näringslivet.
Utifrån redovisade fakta vill vi ställa följande frågor:
• Vilka konkreta åtgärder ska den moderatledda majoriteten vidta för att
den mycket oroande utvecklingen av ökad arbetslöshet bland våra unga
och utrikes födda här i Tyresö ska vändas?
• Har kommunen några tankar på att följa Nynäshamns goda exempel på
en jobbgaranti för alla våra ungdomar här i Tyresö?
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