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Svar på motion om att bekämpa
ungdomsarbetslösheten och skapa en ny
Tyresömodell
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige


Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en
utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om ”Tyresömodell”
för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att
motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har i en motion från i februari varit kreativt kring hur fler unga
ska kunna komma ut i jobb. Det är naturligtvis lovvärt att även Vänsterpartiet
i Tyresö, om än inte på nationell nivå, värnar om arbetslinjen. Arbetslinjen är
stark i Tyresö. Det är en följd av åtta år med Alliansen som regering och 17 år
med Alliansen vid rodret här i Tyresö.
I de svar som lämnats från Socialförvaltningen, Barn- och
Utbildningsförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen samt
Kommunledningskontoret visas tydligt vad Tyresö Kommun gör för att se till
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att ungdomar som saknar sysselsättning kommer i jobb. Även de viktiga
insatser som riktas till unga som befinner sig långt från arbetsmarknaden lyfts
fram. Det är en av de viktigaste insatser som vi som kommun kan göra. Att
bryta utanförskapet är prioriterat. Vi kommer att fortsätta jobba hårt och
brett för att fortsätta på den framgångsrika vägen som vi kan se i Tyresö trots
att den nuvarande regeringen bestående av Socialdemokraterna och
Miljöpartiet ivrigt påhejade av Vänsterpartiet med kirurgisk precision slår just
mot unga och deras möjligheter att få jobb. Chockhöjda arbetsgivaravgifter
för unga ger inte fler unga chansen på arbetsmarkanden.
Att Tyresö är en kommun som kommit en bra bit på väg i arbetet med att
minska antalet unga som står utan jobb syns tydligt i statistiken.
Ungdomsarbetslösheten i Tyresö är låg – lägre än i Stockholms län och
betydligt lägre än i Sverige. Det är därför trist att Vänsterpartiet i sin motion
väljer att presentera en felaktig siffra för ungdomsarbetslösheten i Tyresö. I
motionen påstås den vara 10 % något som alltså inte stämmer. Antalet
arbetslösa ungdomar (18-24 år) låg i juni på 2,3 % (om de som befinner sig i
olika åtgärder räknas in var siffran i juni 4,7 %)
De insatser som finns för att få fler unga i jobb handlar bland annat om de
stora insatser som görs inom ramen för Ung i Tyresö i samverkan mellan
kommunen, Samordningsförbundet Östra Södertörn och
Arbetsförmedlingen. Ung Tyresö är och har så långt varit en framgångsrik
verksamhet som kan visa upp goda resultat. Vi har alla anledning att
uppskatta Ung i Tyresö.
Det Vänsterpartiet mer konkret föreslår i sin motion är att unga ska anställas
inom olika kommunala verksamheter och på så sätt få lite utbildning och lite
erfarenhet och därmed stå starkare för att komma vidare på
arbetsmarknaden. Det är i sak ett förslag som är värt att överväga. Redan nu
finns liknande modeller där unga bland annat genom Ung i Tyresö får
möjlighet till praktik. Tyresö har också tecknat ett nytt avtal med
Arbetsförmedlingen om samverkan kring unga som är arbetslösa och ser
självfallet på olika lösningar och möjligheter. Kommunens HR-avdelning har
ett uppdrag från Kommunplanen att teckna avtal om så kallad
arbetslivsintroduktionsanställning och utbildnings- och
introduktionsanställning (BAL och BUI). Dessa avtal gör det möjligt att
anställa unga under ordnade former med kollektivavtal och med utbildning på
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arbetsplatsen. Framåt är det också möjligt att vi kan få se ett antal traineejobb.
Dessa insatser och former för arbete motsvarar i princip det Vänsterpartiet
beskriver i sin motion även om det som faktiskt görs tar hänsyn till de
relevanta invändningar som Barn- och Utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningen väcker kring handledning, kompetens, kontinuitet och
ekonomi. Det är nämligen inte så enkelt att bara gå ut och plocka in unga från
en dag till en annan. Med de jobb som skapas genom BAL och BUI är det
uppstyrt och reglerat hur det ska gå till och det är rimligen också fallet med de
traineejobb som kan komma. Det är viktigt för våra välfärdsverksamheter att
det är ordning och reda på vilka som kommer in på jobb och hur det går till.
Med hänvisning till de svar som respektive förvaltning lämnat föreslås därför
Att anse motionen besvarad.
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