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Stockholms roligaste sommarjobb
Ungas möjligheter till feriejobb är viktiga och behöver utökas. Feriejobb ger egna inkomster,
referenser, en första kontakt med arbetsmarknaden och betydelsefulla erfarenheter av vardagen i
arbetslivet – men också generellt en större delaktighet i samhället. Under Folkpartiets och
Alliansens år utökades antalet kommunala feriejobb kraftigt och vi har vi vårt budgetförslag
föreslagit fortsatta satsningar.
Kulturen är ett område där fler unga stockholmare borde kunna få pröva på arbetsmarknaden.
Feriejobb inom kulturen har samma fördelar som alla andra feriejobb som beskrivs ovan, men
naturligtvis en extra dimension i att få pröva att utöva sina kulturella färdigheter – i arbetslivet, mot
ersättning. Det kan bli livets roligaste sommarjobb för unga med kulturintresse som senare i livet
väljer andra banor, men det kan också bli en extra skjuts och en tidig viktig erfarenhet för unga
som vill söka sig en framtid i något kulturyrke. För vissa kan det kanske bli impulsen som avgör
yrkesvalet.
En viktig målgrupp för sommarjobb i kulturen, liksom för andra feriejobb, är också ungdomar från
mer utsatta sociala och ekonomiska förhållanden och/eller som har mindre erfarenheter av och
referenser till kulturella aktiveteter och uttrycksformer. Ett exempel från Uppsala är att ungdomar
från olika delar av staden har fått sommarjobba med att sätta upp teater. Andra exempel på
feriejobb i kulturen är att arbeta fram och sätta ihop en minikonsert eller ett musikprogram som
sedan framförs på olika offentliga platser runtom i staden. Landstinget har finansierat sommarjobb
på Stockholms konserthus, som resulterat i konserter i foajéerna som kan locka människor i det
centrala läget vid Hötorget.
Kulturnämnden erbjuder redan i dag sommarjobb, i samband med evenemang och på biblioteken
i samarbete med stadsdelsnämnden, men genom feriejobb med mer utpräglat kulturinnehåll kan
vi bidra ännu mer till ungas möjligheter och alternativ i livet. Därför har Folkpartiet i vårt
budgetalternativ förslag om att ”undersöka möjligheten att erbjuda unga inskrivna i Kulturskolan
möjlighet att feriaarbeta med utvecklande av sina kulturella färdigheter inom ramen för någon
av stadens kulturinstitutioner.” Vi vill nu ta upp detta förslag i kulturnämnden för att få utrett
förutsättningarna, möjligheterna och tidshorisonten.

I bästa fall kan Stockholms – och världens? – roligaste sommarjobb förverkligas redan i
sommar.
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