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Motion om ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24 åringar
Inom ramen för Ungdomsparlamentet har elever i Stockholms stads gymnasieskolor på olika sätt varit
med och bestämt vilka frågor de anser är viktigast. Årets frågor har varit: "Vad kan vi göra åt
arbetslösheten bland 18-24-åringar?", "På vilka sätt kan vi bekämpa rasismen i samhället?", "Hur kan vi
få en bättre och billigare kollektivtrafik i Stockholm?", "Hur kan vi bidra till ett miljövänligt beteende
bland Stockholms invånare?" samt "Hur kan unga som studerar vidare efter gymnasiet få en bättre
ekonomisk situation?" Inom dessa områden har eleverna tagit fram fakta, arbetat fram förslag, debatterat
och beslutat om en motion per fråga.
Vad gäller ungdomsparlamentets motion om arbetslösheten bland 18-24 åringar, vet vi att den inte antogs
av en majoritet av ungdomsparlamentet. Vi väljer dock att lämna in den ändå, då vi vet hur mycket arbete
det ligger bakom motionen, och att det därför är viktigt att även den behandlas. När det gäller motionens
intentioner delar socialdemokraterna flera av de förslag som förs fram, dock inte alla förslag. Vi är också
medvetna om att några av de frågor som tas upp inte hör till kommunfullmäktige att besluta om. Trots
detta anser vi att det för stadens del är värdefullt att alla de förslag som ungdomsparlamentet för fram i sin
motion i sak kan prövas av kommunfullmäktige. En sådan prövning förutsätter att ungdomsparlamentets
motion bereds på samma som andra motioner till kommunfullmäktige.
För att få till stånd en sådan saklig beredning som ger fullmäktige möjlighet att ta ställning till samtliga
förslag som förs fram i ungdomsparlamentets motion väljer vi att lämna i en motion till
kommunfullmäktige som är likalydande med ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland
18-24 åringar.
Yrkande

att kommunfullmäktige efter sedvanlig beredning ges möj lighet att i sak ta ställning till de
förslag som framförs i motionen.
att man i samband med behandlingen av motionerna från Ungdomsparlamentet anordnar ett
kommunfullmäktige med inriktning mot att behandla frågor som rör ungdomar
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Bilaga:
Motion gällande arbetslösheten bland 18-24 åringar
Inledning/Bakgrund
I maj 2007 publicerade SCB en undersökning som visade att 8,8 % av svenska ungdomar mellan 18-24 år
är arbetslösa. I augusti 2007 var det 39 000 i åldern 18-24 år som var registrerade som arbetslösa hos
arbetsförmedlingen. Andelen arbetslösa ungdomar är dubbelt så hög som hos vuxna över 25 år.
Om vi tillåter detta att fortsätta får vi en hel generation där en knapp tiondel av befolkningen har en vana
av att vara arbetslösa. Det kan få allvarliga konsekvenser för vår välfärd om denna arbetslöshetssiffra biter
sig fast.
Orsaker
• Erfarenhet
Ungdomar saknar arbetslivserfarenhet och det leder oftast till att de inte får något arbete, vilket i sin tur
leder till att de inte får någon erfarenhet och det skapas en ond cirkel.
• Skola
Ungdomar utan gymnasiekompetens har mycket svårare att kunna få in foten i arbetsmarknaden och blir
inte lika konkurrenskraftiga som ungdomar som har gymnasiekompetens. Det är för få arbetsgivare som
anställer ungdomar som inte har genomfört sin gymnasieutbildning.
• Arbetsförmedlingen
Verksamheten är inte så effektiv som den skulle kunna vara. För få anställs via arbetsförmedlingen.
• Arbetsgivaravgiften
Det lönar sig mer att anställa en vuxen person med erfarenhet än en ungdom utan arbetserfarenheter,
eftersom arbetsgivaravgiften är lika hög för båda, men den äldre kan anses som ett säkrare kort då det
finns tidigare referenser.
Åtgärder
Erfarenhet:
Ett stort problem är att ungdomar inte anställs för att de har för lite erfarenhet. För att motverka det här
föreslår vi följande förslag:
• Vi vill ha fler lärlingsjobb, vilket innebär att man utbildas inom ett visst yrke inom en viss period, för att
sedan möjligtvis kunna anställas. Lärlingsjobb finns idag inom t ex byggbranschen.
• Man skulle kunna införa mer praktik på samtliga gymnasieprogram. Detta skulle skapa en bra insikt för
ungdomar i vad det innebär att arbeta. Dessutom kan detta ge goda referenser och man blir någorlunda
mer attraktiv för arbetsgivaren.
Detta går hand i hand med ett samarbete mellan gymnasieskolor och större företag. Genom ett samarbete
mellan skola och företag samt praktik vid sidan av, ger det eleven en möjlighet att etablera sig på
arbetsmarknaden. Både företaget, skolan och eleven vinner på detta då företaget far gratis arbetskraft,
eleven erfarenhet och skolan blir mer attraktiv och lockar fler elever.

Skola:
Kravet på utbildning ökar hela tiden. I och med att tekniken utvecklas måste det vara möjligt att kunna
komplettera sin utbildning eller att byta yrkesbana.
Därför föreslår vi följande:
• Vi vill kunna förändra och skapa mer motivation redan i grundskolan genom att varje elev får det stöd
och möjligheter som denne behöver. För att kunna ge eleven stöd och möjligheter krävs det att studie- och
yrkesvägledaren får en större roll, genom exempelvis mer regelbundna möten med syon.
Eleverna ska kunna få möjlighet att få mer insikt i yrkeslivet genom att införa en mer välorganiserad prao
som skolan håller i.
Dessa förslag skulle göra ungdomar mer nyfikna och motiverade till att fortsätta sina studier i gymnasiet.
• Gör gymnasieutbildningen mer flexibel. Eftersom gymnasiekompetens idag är ett krav för de flesta
arbeten måste alla få grundläggande behörighet. Man bör anställa fler stödlärare och införa mindre
grupper så att alla får de stöd de behöver. Genom mindre grupper får läraren en bättre kontakt med sina
elever samt en god överblick och kan därmed lättare få reda på när någon behöver extra hjälp. Där
kommer också stödlärare in i bilden. Dessa ska kunna underlätta för dem som har det lite hårdare på
gymnasiet av olika anledningar och på så sätt kanske fler väljer att fortsätta sina studier.
• Högskolor ska ha en närmare kontakt med näringslivet. Detta ska underlätta för ungdomar som har
studerat klart på högskolan, men inte har någon tidigare arbetslivserfarenhet, att kunna få ett jobb efter
avslutade studier. Exempel på liknande idag är KY-utbildningar (kvalificerad yrkesutbildning).
• Det är viktigt att man inte fäller undan benen för många genom att dra ned på det statliga stödet för
komvux. De som inte har någon högskolebehörighet pga. sina betyg ska kunna läsa upp sina ämnen. Alla
förtjänar en andra chans.
Arbetsförmedlingen:
För att förbättra arbetsförmedlingen föreslår vi följande:
• Resurser ska ges till Arbetsförmedlingen för att denna ska kunna bygga ut olika avdelningar som inriktar
sig på diverse yrkesområden. Detta ska underlätta för individen som söker arbete samt de som jobbar inom
de olika avdelningarna.
• Ca två veckor efter det att den sökande har registrerats hos Arbetsförmedlingen ska det ha utformats en
individuell handlingsplan. Planen ska vara en hjälp för de arbetssökande under den tid då de söker arbete.
Ungdomar ska dessutom ges extra handlednings tid.
Arbetsgivaravgiften:
För att göra det mer lönsamt för företagen att anställa ungdomar föreslår vi följande:
• Sank arbetsgivaravgiften för ungdomar i åldrarna 18-24 år.
Arbetsgivaravgiften är idag 32,42% om vi sänker den för ungdomar så blir de billigare och därmed mer
fördelaktigt för arbetsgivaren att anställa ungdomar.
Dessutom föreslår vi:

• Utjämna bidragen och A-kassan.
Om man är arbetslös får man socialbidrag, och om man har haft ett tidigare jobb, också A-kassa, om
chansen kommer till ett arbete som genererar mindre pengar än vad bidragen gör så ska man inte behöva
dra sig för att ta dessa arbeten. Med bidrags/A-kasseutjämning menar vi att man ska fylla ut de pengar
som går förlorat om man tar ett lägre betalt arbete. Man far då samma summa som man hade fått om man
hade tagit bidragen, och inte arbetet, det skulle staten tjäna på, eftersom de inte behöver betala ut hela
bidraget utan bara en liten del. De pengar staten tjänar in på dessa reducerade bidrag kan staten lägga på
annat.
Nya jobbtillfällen:
För att kunna skapa nya jobbtillfällen föreslår vi följande:
• Staten ska ge mer ekonomiskt stöd till företag samt vägledning till nyföretagande. Det är viktigt att det
blir mer lockande att starta upp sitt företag i Sverige. Detta skulle skapa nya jobbtillfällen.
• I Sverige måste vi satsa på högteknologi för att få exportera mer. Det kan vi göra genom att utöka
högskoleplatserna för högteknologisk forskning så att vi får en långsiktig utveckling med ökade
exportinkomster i Sverige. Om vi satsar på detta kommer vi att skapa arbeten som är mer specialiserade
för ungdomar. Länder som redan gör detta är bl.a. Japan och USA.
Med dessa förslag anser vi att arbetslösheten bland 18-24 åringar kan minskas.

