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Bekämpa ungdomsarbetslösheten – skapa en ny  
Tyresömodell 

I Tyresö är ca 10% av ungdomarna i åldern 18-24 år arbetslösa. 

Många av dem saknar meningsfull sysselsättning. 

Personalen på skolor och inom äldrevården är hårt belastad. Många sjukskrivs av 
stressrelaterade orsaker. 

Vi i Vänsterpartiet tror att om vi utbildar ungdomar till assistenter inom skola, vård 
och omsorg skulle vi kunna ”slå två flugor i en smäll”. Minska ungdomars stress över 
att inte känna sig behövda och samtidigt göra så att kommunens personal hinner 
med att göra ett bra jobb utan att slita ut sig.  

På Strandskolan har man prövat en modell där personal från fritidsgården arbetar på 
skolan på dagtid. Kumla skola har samarbetat med Hassela Solidaritet och  en för-
äldraförening om att tillsätta en elevassistent. Det finns många andra modeller. 

Utbildningen kan utvecklas i samarbete med C3L, gymnasiet, Hassela Solidaritet el-
ler andra. Gärna ett samarbete. 

Anställningen bör ses som en ungdomsanställning som efter 2-3 år leder till att per-
sonen ifråga blir anställningsbar på en tillsvidareanställning eller går vidare till studier. 
Eventuellt kan anställningen kombineras med deltidsstudier. 

En lämplig modell för grundskolan kan vara att en elevassistent anställs för varje 
grupp om 30 elever i årskurs 4-9. En arvoderad fadder för verksamheten bör finnas 
på varje skola. Man kan förslagsvis börja med att utbilda 60 ungdomar i ett ”pilotpro-
jekt”. 

Lämpliga uppdrag för elevassistenter kan till exempel vara:  

 
          



- ”Rastvakt” inne och ute 

- Kontakt med vårdnadshavare när elever inte kommer till skolan 

- Närvaro på lektioner/läxläsning som assistent/provvakt/elevstödjare 

- Medföljande på utflykter/friluftsdagar mm 

Hur dessa ungdomar kan användas inom äldrevården varierar förstås mellan olika 
verksamheter, men de kan ge möjlighet till fler utomhuspromenader, mer samtal och 
uppläsning av tidningar/böcker, fler som kan hjälpa till vid måltider mm 

Tidigare erfarenheter av sådan verksamhet är goda. Till exempel i Sigtuna. Ungdo-
mar får motivation att satsa på utbildning och jobb. Personalen får också en högre 
livskvalitet. 

Extrakostnaderna för samhället för en mer aktiv ungdomsgrupp blir troligen mycket 
små om man räknar på lång sikt. Förhoppningsvis blir det en ren ekonomisk vinst 
förutom de uppenbara mänskliga vinsterna.  

Vi ska förstås fortsätta kampen för högre löner och helt andra arbetsförhållanden i 
omsorg, vård och skola så att många människor vill utbilda sig till sådana yrken. Det 
kommer att ta ett antal år innan statusen för ”människonära” yrken har återställts.  

Den föreslagna assistentverksamheten kan skapa intresse för framtida studier till yr-
ken inom dessa branscher. 

Förslag: 

- att Kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda för-
valtningar om en ”Tyresömodell” för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbil-
das och anställas. 
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