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Kommunfullmäktige

§234

Dnr KS 2020-1353

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från
Ulrika Falk (S) gällande åtgärder mot den stigande arbetslösheten i
Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
§186 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från Ulrika Falk (S)
gällande åtgärder mot den stigande arbetslösheten i Norrtälje kommun

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet på grund av Bino Drummonds (M)
frånvaro, och finner att kommunfullmäktige beslutar detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020-1353

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från
Ulrika Falk (S) gällande åtgärder mot den stigande arbetslösheten i
Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från Bino Drummond (M) till Ulrika Falk (S) gällande åtgärder mot den stigande
arbetslösheten i Norrtälje
§150 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från Ulrika Falk (S)
gällande åtgärder mot den stigande arbetslösheten i Norrtälje kommun

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet på grund av Bino Drummonds (M)
frånvaro, och finner att kommunfullmäktige beslutar detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation KS 2020-1353 från
Ulrika Falk (S): Åtgärder mot den stigande
arbetslösheten i Norrtälje kommun
Ulrika Falk (S) har i en interpellation ställt följande fråga till mig:
Vilka åtgärder tänker det moderatledda styret ta till för att bekämpa den stigande
arbetslösheten och skapa fler jobb i Norrtälje kommun?
Som svar vill jag anföra följande:
Till att börja med så är det viktigt att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat och
kommun. Det är staten som har det övergripande arbetet för arbetsmarknadspolitiken,
inte kommunen. Jag ser därför fram mot att Sverige som land har EUs lägsta arbetslöshet
2020, vilket statsminister Stefan Löfven utlovade i sin regeringsförklaring 2014. Jag
förutsätter också att omfattar Norrtälje kommun och välkomnar en dialog med regeringen
hur detta ska kunna nås.
När man då fastslagit att arbetsmarknadspolitiken primärt är en statlig fråga, där
Arbetsförmedlingen bär ett stort ansvar, så finns det dock så klart åtgärder som
kommuner kan vidta. Här bör man göra en uppdelning mellan generella insatser för ett
starkare näringslivsklimat och dels riktade insatser med anledning av corona, men också
vad gäller utbildningar i samarbete med det lokala näringslivet.
Generella insatser handlar om t.ex. om det arbete som pågår med regelförenkling,
snabbare handläggningstider, införande av tjänstegarantier och tillgången på
industrimark. Här visar till exempel Svenskt Näringsliv årliga rankingundersökning att det
finns en hel del jobb kvar att göra. Jag tolkar dock interpellationen som mer riktad mot
mer konkreta åtgärder och insatser och tänkte därför fokusera på de två senare delarna.
Med utbrottet av coronapandemin under våren 2020 har vi också sett en osedvanligt
snabb konjunkturförändring, där arbetslösheten stigit i snabb takt, även om Norrtälje
kommun klarar sig betydligt bättre än andra kommuner i länet.
Vad gäller tillfälliga insatser som en följd av coronapandemin så kommer vi under 20202021 att utöka antalet platser på den kommunala vuxenutbildningen så att fler får en
möjlighet till vidareutbildning och kompetensförstärkning. Detaljerna i det håller på
utarbetas just nu, men ambitionen är att skapa 50-55 nya platser.
Kommunen tar också del av det särskilda stöd för ungdomsjobb som staten beslutat om.
Det innebär att vi kan erbjuda 35-40 arbetstillfällen för ungdomar under hösten. Tyvärr har
söktrycket på dessa tjänster varit lågt, trots marknadsföring, så alla insatser för att sprida
kunskapen om dessa jobb välkomnas.
Utöver detta så arbetar Campus Roslagen tillsammans med det lokala näringslivet för att
ta fram utbildningar som matchar mot den lokala arbetsmarknaden. På så sätt matchar
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utbildningarna mot jobb som faktiskt kan skapas i kommunen. Utbildningar som håller tas
fram just nu är:
Produktionsledare i samarbete med bl.a. Credentia
Front end developer i samarbete med bl.a. Rely IT
.net developer i samarbete med bl.a. Rely IT
IOT developer i samarbete med bl.a. Rely IT
Solenergiprojektör i samarbete med bl.a. Solkraft
Behandlingspedagog i samarbete med bl.a. Norrtälje kommun
Stödpedagog i samarbete med bl.a. TioHundra
Akvaponiingenjör i samarbete med bl.a. Peckas odlingar
Tandsköterska i samarbete med bl.a. Folktandvården
Specialistutbildning för undersköterskor inom aktusjukvård och psykiatri i samarbete med
bl.a. TioHundra
Lönekonsult i samarbete med bl.a. Norrtälje kommun
En viktig del av i att bekämpa arbetslösheten är att det finns ett skyddsnät när
arbetslöshet inträffar. Därför har vi redan under våren anslagit 5 miljoner kronor mer till
socialnämnden för 2020 under våren, som bland annat ska täcka det ökade behovet av
försörjningsstöd som vi räknar med blir en följd av coronapandemin.
I övrigt så välkomnar jag goda idéer och tankar på hur vi kan mota arbetslösheten i
följden av coronapandemin och ser fram mot gott samarbetsklimat i likhet med det vi haft
under våren.

Bino Drummond (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från
Ulrika Falk (S) gällande åtgärder mot den stigande arbetslösheten i
Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ulrika Falk (S) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M)
gällande åtgärder mot den stigande arbetslösheten i Norrtälje kommun

Beslutsunderlag
Interpellation - Åtgärder mot den stigande arbetslösheten i Norrtälje kommun

Förslag
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen får ställas och besvaras
vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Norrtälje den 31 augusti 2020

Arbetslösheten stiger i Norrtälje kommun i spåren av Coronapandemin. Vi
socialdemokrater undrar därför vilka åtgärder det moderatledda styret
tänker ta till för att trycka ner arbetslösheten.
I juli 2019 var 1297 personer i Norrtälje kommun öppet arbetslösa och sökande,
enligt Arbetsförmedlingens statistik. Ett år senare, i juli 2020, så hade den siffran
stigit med 37,8 %, till hela 1787 arbetslösa. I åldersgruppen 18-24 år är siffrorna än
mer alarmerande – där ser vi en ökning med över 53% under samma tidsperiod.
Jobben är grunden för det starka samhället; det är när många arbetar och betalar skatt
som vi har råd med en god välfärd. Regeringen har också lanserat historiska
stimulans- och stödpaket under Coronapandemin för att rädda så många svenska
jobb som möjligt. Exempelvis så har den införda möjligheten till korttidspermittering
räddat hundratusentals svenskar från uppsägning.
Men nu ser vi att det behövs lokala satsningar, för att återstarta ekonomin och skapa
fler jobb. Därför undrar vi socialdemokrater:
-

Vilka åtgärder tänker det moderatledda styret ta till för att bekämpa den
stigande arbetslösheten och skapa fler jobb i Norrtälje kommun?

För Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige,
Ulrika Falk (S)

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun
https://socialdemokraternanorrtalje.se/
www.facebook.com/norrtaljesocialdemokrater
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