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§4
Redovisning av analys med syftet att stärka insatserna för unga
att komma ut i studier eller arbete.
AMN 2018-0389-1.3
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna
redovisningen i bilagd rapport.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att överlämna
redovisningen till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att överlämna redovisningen
till socialnämnden och utbildningsnämnden för kännedom.
Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden fick i kommunalfullmäktiges budget för år
2018 uppdraget: Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med
utbildningsnämnden och socialnämnden göra en samlad analys med
syfte att förstärka insatserna för att samtliga unga ska studera eller
arbeta.
Den bilagda rapporten ”Stockholm stads insatser och åtgärder för att
unga inte ska lämnas utanför” innehåller en beskrivning av
situationen för gruppen unga utanför arbete och studier (UVAS),
stadens insatser och arbete samt utvecklingsmöjligheter framåt.
Rapporten är indelad i avsnitten ”förebyggande arbete”, ”uppsökande
arbete”, ”stadens insatser”, ”samverkan” och ”det fortsatta arbetet”.
Utifrån det som presenteras i rapporten, inriktningen i stadens budget
för 2019, samt förvaltningens samlade bedömning mynnar rapporten
ut i ett antal förslag för fortsatt arbete.
Förvaltningen anser att en fortsatt jämställdhetsanalys av arbetet är
viktigt, för att synliggöra skillnader och möjliggöra bättre stöd till
både killar och tjejer, utifrån deras behov.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
17 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C), föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) samt ledamoten Rashid
Mohammed m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.
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Arbetsmarknadsnämnden fick i uppdrag i samarbete med
utbildningsnämnden och socialnämnden göra en samlad analys med
syfte att förstärka insatserna för att samtliga unga ska studera eller
arbeta. Rapporten är indelad i avsnitten ”förebyggande arbete”,
”uppsökande arbete”, ”stadens insatser”, ”samverkan” och ”det
fortsatta arbetet”. Vi välkomnar nu denna redovisning och denna
samlade analys. Ungdomsarbetslösheten är ett av vår tids
allvarligaste samhällsproblem. Ingen ung ska behöva börja livet som
långtidsarbetslös.
Under den rödgrönrosa mandatperioden ökade sysselsättningen
konstant i Stockholm och behovet av ekonomiskt bistånd är den
lägsta sedan mätningarna startade år 1965. I den borgerliga
majoritetens budget för 2019 har 90-dagars garantin tagits bort.
Tidigare har arbetsmarknadsnämnden haft en samverkan med
arbetsförmedlingen för att uppnå 90- dagarsgarantin. Ungdomar har
erbjudits en individuellt anpassad insats inom 90 dagar. Vilket
tidigare även också varit målsättningen i stadens
samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen. 90dagarsgaratin föranledde att en väldigt hög andel av ungdomar
lämnade jobbtorgen inom tre månader för att börja arbeta eller
studera. Ett år efter införandet av 90-dagarsgarantin, år 2015, nåddes
det målet i Stockholm.
Även de som blev kvar efter tre månader, så har samtliga erbjudits
möjlighet att gå ut i praktik, studier eller delta i någon individuellt
anpassad insats genom arbetsmarknadsnämnden eller
arbetsförmedlingen. Tidsgränser med utformade garantier är viktiga
för att säkerställa att ingen ska gå utan arbete eller studier en längre
tid. Idag har inga sådana löften utlovas eller historiskt införlivats av
högermajoriteten i Stockholm stad.
För ungdomar som behöver mer stöd är insatser som förberedande
kurser och självstärkande program ett viktigt led i en kedja av
insatser som kan leda till hållbara långsiktiga lösningar. Inte minst
har dessa insatser varit viktiga för: Unga med funktionsvariationer,
unga med psykisk ohälsa (särskilt flickor), unga med kriminell
livsstil, unga med missbruksproblematik samt unga med diffus
problematik.
Ersättaryttrande
Ersättaren Maria Jansson (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Arbetsmarknadsnämnden fick i uppdrag i samarbete med
utbildningsnämnden och socialnämnden göra en samlad analys med
syfte att förstärka insatserna för att samtliga unga ska studera eller
arbeta. Rapporten är indelad i avsnitten ”förebyggande arbete”,
”uppsökande arbete”, ”stadens insatser”, ”samverkan” och ”det
fortsatta arbetet”. Vi välkomnar nu denna redovisning och denna
samlade analys. Ungdomsarbetslösheten är ett av vår tids
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allvarligaste samhällsproblem. Ingen ung ska behöva börja livet som
långtidsarbetslös.
Under den rödgrönrosa mandatperioden ökade sysselsättningen
konstant i Stockholm och behovet av ekonomiskt bistånd är den
lägsta sedan mätningarna startade år 1965. I den borgerliga
majoritetens budget för 2019 har 90-dagars garantin tagits bort.
Tidigare har arbetsmarknadsnämnden haft en samverkan med
arbetsförmedlingen för att uppnå 90- dagarsgarantin. Ungdomar har
erbjudits en individuellt anpassad insats inom 90 dagar. Vilket
tidigare även också varit målsättningen i stadens
samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen. 90dagarsgaratin föranledde att en väldigt hög andel av ungdomar
lämnade jobbtorgen inom tre månader för att börja arbeta eller
studera. Ett år efter införandet av 90-dagarsgarantin, år 2015, nåddes
det målet i Stockholm.
Även de som blev kvar efter tre månader, så har samtliga erbjudits
möjlighet att gå ut i praktik, studier eller delta i någon individuellt
anpassad insats genom arbetsmarknadsnämnden eller
arbetsförmedlingen. Tidsgränser med utformade garantier är viktiga
för att säkerställa att ingen ska gå utan arbete eller studier en längre
tid. Idag har inga sådana löften utlovas eller historiskt införlivats av
högermajoriteten i Stockholm stad.
För ungdomar som behöver mer stöd är insatser som förberedande
kurser och självstärkande program ett viktigt led i en kedja av
insatser som kan leda till hållbara långsiktiga lösningar. Inte minst
har dessa insatser varit viktiga för: Unga med funktionsvariationer,
unga med psykisk ohälsa (särskilt flickor), unga med kriminell
livsstil, unga med missbruksproblematik samt unga med diffus
problematik.

