Faktablad – Jobb
Trots att arbetslösheten har ökat och ungdomsarbetslösheten har fördubblats sedan förra året
vägrar den borgerliga majoriteten att agera. Insatser, investeringar och politisk vilja krävs för
att vända utvecklingen. Vårt mål är att ungdomsarbetslösheten ska halveras.
Bakgrund och några av våra förslag
Arbetslösheten i Stockholm har legat på låga nivåer under många år men trenden bröts år
2019 då arbetslösheten började stiga. Den historiska trenden med minskat antal hushåll som
erhåller ekonomiskt bistånd har också brutits. Coronakrisen har lett till att arbetslösheten har
ökat inom vissa branscher och de många stockholmare som av olika anledningar stod utanför
arbetsmarknaden har fått det ännu svårare att ta sig in.
Staden har många verktyg att sätta in för att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden
ska ges möjlighet att få ett jobb och egen försörjning. För de som saknar utbildning ska staden
säkerställa att de får rätt kompetens för att kunna ta ett arbete. Vi vill att kvinnor och män ska
ha samma möjligheter till ekonomisk självständighet livet ut.
En vuxenutbildning som rustar för arbetslivet
 Språksatsning (+4 mnkr)
Särskild språksatsning ska göras på vårdutbildningar för att säkerställa att alla elever
talar god svenska. I de yrkesutbildningar som syftar till jobb inom vård- och omsorg
gör vi en särskild språksatsning. Med språksatsningen höjer vi kvaliteten i omsorgen
samtidigt som tryggheten och patientsäkerheten höjs.
 Snabbspår i yrkesutbildningar och fler utbildningsplatser (+7 mnkr)
Utbildningsplatser utökas för att möjliggöra omställning för de som förlorar sina
arbeten med anledning av coronakrisen. Snabbspår i fler yrkesutbildningar för de som
har gymnasieexamen ska erbjudas så att unga matchas mot bristyrken.
 Vi vill stärka och utveckla äldreomsorgen i Stockholm. Staden ska erbjuda
medarbetare inom vård och omsorg språkkurser i svenska. Vi vill även utveckla
förskolan och därför ska medarbetare inom stadens förskolor erbjudas
kompetensutveckling i svenska språket.
 Frivilliga som under våren har jobbat extra för att avlasta äldreomsorgen och
hemtjänsten ska erbjudas vidareutbildning och anställning.
 En jobbgaranti ska införas. De som studerar på stadens college riktade mot förskola
och äldreomsorg och som klarar utbildningen ska erbjudas ett jobb inom stadens
verksamheter.
 Information om arbetsmarknaden ska ges på yrkesutbildningar i samarbete med
fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Staden ska bidra till att
motverka svartarbete och att oseriösa arbetsgivare utnyttjar löntagare.
 Kompetensförsörjningen inom stadens egna verksamheter ska säkras. (+2 mnkr)
Arbetsmarknadsnämnden ska utveckla en rekryterings- och bemanningsfunktion för
att snabbt lotsa arbetslösa till studier och bristyrken inom stadens verksamheter.
Fler i arbete
Alla stockholmares kunskap, erfarenhet och kraft ska tas tillvara. Genom aktiva
arbetsmarknadsinsatser kan staden verka för att kostnader för försörjningsstöd minskar
samtidigt som skatteintäkter kan öka.







Jobbtorgen ska ges förutsättningar att stödja fler. Den närmaste tiden kommer
jobbtorgen att möta en större variation av aspiranter. Jobbtorgen förstärks för att möta
och stödja samtliga som behöver det och för att utöka det uppsökande arbete. Jobbtorg
ska ta emot aspiranter inom max en månad. (+8 mnkr)
Sociala krav ska ställas som ska-krav när staden upphandlar inom städ-, transport- och
byggentreprenader. Målet är att 700 jobb ska skapas när sociala krav tillämpas.
2 000 Stockholmsjobb ska beredas i stadens verksamheter vilket är en ökning med 1
100 nya jobb i jämförelse med borgarnas budget. (+40,5 mnkr)
Förstärkt vägledning till arbete och utbildning för de som erhåller ekonomiskt bistånd
(+4mnkr)

Ingen ung utan jobb
Ingen ung i Stockholm ska behöva börja vuxenlivet i arbetslöshet. I samverkan med
näringslivet och myndigheter ska Stockholm etablera en Ungdomspakt med målsättningen att
ungdomsarbetslösheten ska halveras i Stockholm.









En 90-dagarsgaranti införs så att unga ska ha arbete, praktik eller en utbildning inom
90 dagar (+8 mnkr).
Ung som varken arbetar eller studerar ska få ett uppsökande besök och ett elevteam
ska inrättas för målgruppen.
Ett nytt elevteam med kuratorer, studievägledare och studiehandledare inrättas för att
stödja unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). (+3mnkr)
Snabbspår i yrkesutbildningar för de som har gymnasieexamen ska erbjudas.
En jobbgaranti ska finnas för de som studerar på stadens college riktade mot förskola
och äldreomsorg och som klarar utbildningen.
Med sociala krav i stadens upphandlingar kan unga få praktik och anställningar.
Flera ska få arbetslivserfarenhet genom feriejobb och Stockholmsjobb. 11 500
feriearbeten varav 2000 under exempelvis höst- och vinterlov i stadens verksamheter,
civilsamhället och näringslivet. Med vår budget får 2 500 fler unga feriejobb (+27,5
mnkr)

Kritik mot borgerliga förslaget
 Trots hög arbetslöshet och god ekonomi i staden till följd av rekordhögt statsbidrag får
arbetsmarknadsnämnden effektiviseringskrav och få uppdrag.
 En plan och reformer/insatser saknas för att möta krisen och för att unga ska vara i arbete
eller studier.
 Ingen ökning av feriejobb som ska fortsätta ligga på 9 000. Inte heller väljer man att
höja ambitionerna för Stockholmsjobb. Endast 800 ska så möjlighet att närma sig
arbetsmarknaden.
 Inga insatser för att nyanlända ska snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.
Integrationspakten riktas också till unga

