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Redovisning av beredd motion: 0-vision- Ingen ung utan arbete, 
motionärer: Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad 
Hodzic (C) 

Sammanfattning 

Av motionen framgår bland annat följande: Unga in – Ungas väg till arbete 

är ett metodutvecklingsprojekt, drivet av Arbetsförmedlingen i samarbete 

med Europeiska socialfonden och kommuner, som vänder sig till unga 16-

24 år som inte arbetar, studerar eller har någon känd planering. 
 

I Håbo kommun har vi ca 100 ungdomar 16-19 som inte fullföljer studier 

eller arbetar. 

I Håbo skulle både elever på Kämpe och elever i gymnasiet som riskerar att 

ej få godkända slutbetyg erbjudas att delta. Uppsökande verksamhet skulle 

ingå. Sådan finns redan idag på Kämpeenheten men skulle också kunna 

kompletteras med Arbetsförmedlingens insatser.  

Arbetsförmedlingen kommer att ansöka om medel för Unga In 2.0 i 

programperioden ESF 2014-2020. Kommunen har då möjlighet att anmäla 

sitt intresse att delta. 

Motionärerna yrkar:  

att Håbo kommun uttalar sig för en 0-vision Ingen ung utan arbete 

att ekonomiska och praktiska förutsättningar skapas för att uppnå 0-

visionen. 

Beredning 

Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande. Av nämndernas yttrande framgår att det 

idag finns ett förvaltnings- och nämndsövergripande samarbete riktat mot 

elever i grundskolan som påvisat positiva resultat. I övrigt har 

socialförvaltningen deltagit i en ESF-finansierad förstudie, tillsammans med 

andra offentliga aktörer, med syfte att kartlägga vilka hinder och svårigheter 

som finns för att nå arbetsmarknaden i Uppsala län. En prioriterad grupp i 

den studien har varit ungdomar. Under våren 2015 kommer det att finnas 

möjlighet till att söka ytterligare finansiering för lokala projekt inom 

området. 

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 

tillsammans för att ta fram en projektansökan för ett gemensamt projekt med 

syfte att motverka skolavhopp och social utslagning.  
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Nämnderna framhåller att fullmäktigemålen och nämndsmålen inrymmer 

den nödvändiga inriktning som behövs för att arbetet ska anses som 

prioriterat. Därav föreligger inga behov om ytterligare mål eller visioner. 

Nämnderna föreslår att motionen ska anses färdigbehandlad med hänvisning 

till det som framkommit under beredningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att den fråga som motionärerna 

lyfter fram redan idag hanteras som del av den ordinarie verksamheten i 

både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samarbetet 

nämnderna emellan. Förvaltningen konstaterar också att det finns relativt 

långtgående planer på att utöka det samarbetet i linje med det som 

motionärerna efterfrågar.  

Motbakgrund av detta föreslår kommunstyrelsens förvaltning, i likhet med 

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, att motionen ska anses 

färdigbehandlad med hänvisning till det som framkommit under 

beredningen 

Beslutsunderlag 

– SN 2015-02-25, § 20 

– BOU 2015-02-25, § 25 

– Motion daterad 2014-06-04 

– Tjänsteskrivesle 2015-04-15 

– Arbetsskottets förslag till beslut 2015-05-12 § 76 

– Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-05-25 § 109. 

 

Styrelsen tillstyrker att motionen ska avslås. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Fullmäktige beslutar att motionen avslås. 

__________ 

Beslutsexpediering 

Vård- och omsorgsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 


