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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden överlämnar som sitt svar på remissen förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
Omedelbar justering
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Dag Helin

Vera Josefsson

Sammanfattning
Ärendet är ett remissvar på en skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund
(m). Förvaltningen delar uppfattningen i skrivelsen att det är viktigt att staden
medverkar till insatser för att stötta unga arbetslösa in på arbetsmarknaden.
Förvaltningens bedömning är att arbetet kräver en effektiv samverkan mellan stadens
stadsdelsförvaltningar, arbetsförmedlingen och näringslivet men också med
utbildningsförvaltningen. Det är viktigt att staden i det fortsatta arbetet satsar
på att ta tillvara befintlig kunskap om framgångsrika metoder och förhållningssätt
från de senaste årens satsningar i staden.
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Ärendets beredning
Ärendet har handlagts inom staben för utredning och projekt. Ärendet föreläggs
socialtjänstnämnden 2004-03-23.

Bakgrund
Mot bakgrund av den ökande arbetslösheten bland stadens ungdomar föreslår
Mikael Söderlund (m) i skrivelse 2004-01-14 att kommunstyrelsen beslutar:
1. att erfarenheterna från Skärholmens Jobbcentrum tas tillvara och används
stadsövergripande i ett arbete för att minska arbetslösheten och
bidragsberoendet bland unga stockholmare.
2. att staden uppvaktar regeringen i syfte att åstadkomma en nedläggning av AMS
samt en ny arbetsmarknadspolitik som bättre tar tillvara det lokala näringslivet
och bemanningsföretagen i arbetet med att bekämpa arbetslösheten, inte minst
bland ungdomar.
Socialtjänstnämnden har fått skrivelsen för yttrande till kommunstyrelsen senast
2004-04-02.

Socialtjänstförvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar uppfattningen i skrivelsen att det är viktigt att staden medverkar till
insatser för att stötta unga arbetslösa in på arbetsmarknaden. Att tidigt i livet hamna
utanför arbetsmarknaden kan få långsiktiga konsekvenser för både samhället och den
enskilde individen som riskerar ett livslångt utanförskap. En växande andel ungdomar
mellan 16 och 24 år står utanför samhället genom att varken arbeta, studera eller vara
registrerade som arbetssökande.
När det gäller unga arbetslösa är det särskilt viktigt att skapa motivation, egen
handlingskraft och framtidstro och det krävs en utvecklad samverkan mellan olika
samhällsaktörer för att tillsammans nå framgång i fånga att upp unga som står utanför
arbetsmarknaden. Framförallt krävs en effektivare samverkan mellan stadens
stadsdelsförvaltningar, arbetsförmedlingen och näringslivet men också med
utbildningsförvaltningen.
Grundläggande i arbetet med att förebygga ungdomsarbetslöshet är sannolikt att redan
på ett tidigt stadium motivera skoltrötta elever att satsa på någon form av utbildning för
att skapa möjligheter till framtida arbete. För att lyckas med detta behövs troligen
insatser i form av adekvat studie- och yrkesvägledning samt alternativa utbildningsvägar

ABCDE
SID 4 (4)

och flexiblare intagningsregler för gymnasieskolan. Det är exempelvis olyckligt att
elever som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig teoretiska studier blir utestängda
från mer praktiskt inriktade yrkesutbildningar som de har fallenhet för på grund av
otillräckliga betyg. Vidare bör skolan ha ett uppföljningsansvar efter grundskolan och
bedriva ett aktivt uppsökande arbete för att förebygga att ungdomar i gymnasieåldern
bli utan meningsfull sysselsättning. Dessutom behövs ett nära samarbete mellan
arbetsliv och utbildningssystem, exempelvis med näringslivet för att hitta meningsfulla
praktik- och lärlingsplatser som kan leda till varaktig anställning.
Det är också viktigt att särskilt uppmärksamma unga med psykisk ohälsa och
neuropsykiatriska funktionshinder för att på bästa sätt kunna stötta dessa till en ingång
på arbetsmarknaden. Av de cirka 2 000 personer under 25 år som var aktuella för
ekonomiskt bistånd i december 2003 hade så många som drygt 30 procent sociala/
medicinska försörjningshinder eller var sjukskrivna vilket kan jämföras med att
45 procent var arbetssökande.
Förutom kommunen är den statliga arbetsmarknadsmyndigheten en viktig aktör när det
gäller att stärka ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Det finns goda exempel och
erfarenheter från lokala verksamheter där kommun och arbetsförmedling framgångsrikt
arbetar tillsammans för att hjälpa unga att finna och behålla jobbet. Eftersom
arbetsförmedlingen är så regelstyrd och inte har mandat att arbeta gränsöverskridande
vore det dock önskvärt om arbetsförmedlingen kunde ges större frihet för att exempelvis
även kunna arbeta motiverande.
Jobbcentrum i Skärholmen är ett av flera bra exempel på verksamheter som utvecklats
i staden under senare år med syfte att motivera och stötta arbetslösa till arbete. Det
finns också en rad andra verksamheter i stadsdelarna där man antingen av egen kraft
eller inom ramen för halveringsuppdraget, storstadssatsningen eller i projekt med EUfinansiering har utvecklat och testat arbetsmetoder, samverkan och förhållningssätt.
Flera av dessa har visat sig vara framgångsrika. Relativt få av projekten har dock
implementerats och spridits till andra. Förvaltningens bedömning är därför att det är
viktigt att staden i det fortsatta arbetet satsar på att bättre förvalta befintlig kunskap så
att framgångsrika metoder och förhållningssätt kommer till användning på
stadsdelarna samt att socialtjänstnämnden för egen del bör medverka till att ta tillvara,
vidareutveckla och sprida resultaten av de senaste årens satsningar i staden.

Bilaga:
Skrivelse till kommunstyrelsen, Krafttag mot den skenande ungdomsarbetslösheten,
Mikael Söderlund (m), 2004-01-14.

