Till
Landstingsfullmäktige i Sörmland

INTERPELLATION
till personallandstingsråd Greger Tidlund (S)

Vilket ansvar tar landstinget för att minska arbetslösheten i Sörmland?
Sverige är ett litet och exportberoende land som inte står opåverkat från den ekonomiska oron vi
ser i vår omvärld. Till följd av den europeiska skuldkrisen beräkna regeringen att även den
svenska ekonomin bromsar in under 2012. Den svaga tillväxten får återverkningar även på
arbetsmarknaden. Arbetslösheten väntas stiga något under året, för att därefter minska successivt.
Att hamna i arbetslöshet är jobbigt. Att vara ung och arbetslös är förödande, både för den
enskilde men också för samhället. Sörmland har en hög andel ungdomar som är arbetslösa i
jämförelse med övriga landet.
Alliansregeringen har som mål att minska arbetslösheten bland unga mellan 18- 24 år och
personer med funktionsnedsättningar. Hos Arbetsförmedlingen finns avsatta medel i som riktar
sig till unga och personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Bland dem kan
nämnas särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, lönebidrag, utvecklingsanställning,
trygghetsanställning, etc.
De senaste åren har vi sett flera exempel på hur det privata näringslivet tagit ansvar för att
anställa såväl unga som personer med funktionsnedsättning, där storföretag som ICA och Max
hamburgerrestauranger gått före och visat vägen. Är det inte hög tid att även den offentliga
sektorn tar sitt ansvar för dessa personer? Vilket ansvar tar Landstinget Sörmland för att minska
arbetslösheten bland unga och personer med funktionsnedsättning?
Alla människor förtjänar en chans att arbeta 100 % av sin förmåga. Det blir en vinst både för den
enskilde men också för samhället på sikt. Arbetslöshet leder till ökad ohälsa i befolkningen.
Ska Landstinget Sörmland bli Sveriges friskaste landsting 2022 så handlar det om att ta sin del av
ansvaret för att minska arbetslösheten bland ungdomar och personer med funktionsnedsättning i
Sörmland.

Med anledning av ovanstående:
1.
2.
3.
4.

Hur många unga mellan 18-24 år anställde Landstinget Sörmland under 2011?
Vilket ansvar är du beredd att ta för att minska ungdomsarbetslösheten i Sörmland
under resten av mandatperioden?
Hur många anställdes i landstinget under 2011 som en följd av
Arbetsförmedlingens alla former av anställningsstöd/särskilda insatser för personer
med funktionsnedsättning?
Är du beredd att ta ansvar för att fler personer med funktionsnedsättningar anställs
i Landstinget Sörmland 2012-14?
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