Utlåtande 2016:165 RIII (Dnr 106-229/2016)

Feriejobb för ungdomar
Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L) om feriejobb för
ungdomar anses vara besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.
Ärendet
Lotta Edholm m.fl. (alla L) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit
att sommarjobben ska ges till ungdomar i gymnasieåldern, och att
feriejobbsmedlen ska användas för att öka kvaliteten. Motionärerna menar att
stadens satsning på feriejobb i större utsträckning bör inriktas på prioriterade
målgrupper och att feriejobben i första hand bör ges till ungdomar med
funktionsnedsättning eftersom dessa kan behöva hjälp att komma in på
arbetsmarknaden.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, arbetsmarknadsnämnden,
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Älvsjö
stadsdelsnämnd, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, Förbundet
för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), Lika Unika och

Handikappförbunden. DHR, Lika Unika och Handikappförbunden har ej
inkommit med svar.
Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att kvaliteten prioriteras och
menar att det finns skäl att prioritera ungdomar under 18 år samt delar
bedömningen att ungdomar med funktionsnedsättning bör fortsätta att
prioriteras vid fördelning av sommarjobb.
Arbetsmarknadsnämnden anser att andelen prioriterade ungdomar som
erbjudits jobb inte har sjunkit trots ett ökat antal sökande. Att erbjuda
sommarjobb till de äldre ungdomarna anses extra viktigt i stadsdelar med hög
ungdomsarbetslöshet där ungdomarnas familjer inte har stora nätverk som
underlättar för de unga att få sommarjobb.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ställer sig positiva till att ungdomar får
feriejobb utanför det egna stadsdelsområdet. Stadens satsning på feriejobb ska
främja goda och jämlika uppväxtvillkor. Att kunna erbjuda alla ungdomar i en
omfångsrik målgrupp meningsfulla arbetsuppgifter är dock förenat med
svårigheter.
Skärholmens stadsdelsnämnd instämmer i att fler ungdomar med
funktionsnedsättning bör kunna erbjudas feriejobb. Det är dock problematiskt
att söka rätt på dessa ungdomar i den feriejobbsdatabas som används idag.
Nämnden stödjer tanken om att feriearbetande ungdomar ska få ett arbete
utanför den egna stadsdelen.
Älvsjö stadsdelsnämnd har så långt det varit möjligt prioriterat ungdomar
med funktionsnedsättning. De anser dock att det är svårt att finna dessa
ungdomar och alla vill inte heller vara öppna med sina funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor anser att det är positivt att
frågan om feriearbete och hur dessa prioriteras för personer med
funktionsnedsättning lyfts. Samtidigt ser kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor inte att det går att dra riktigt så långtgående slutsatser
som motionen anför. Rådet vill särskilt betona vikten av att staden prioriterar
ungdomar med funktionsnedsättning i det fortsatta arbetet med att erbjuda
feriearbeten till stadens ungdomar.
Mina synpunkter
En aktiv arbetsmarknadspolitik ger resultat. Att tidigt ge människor
möjligheten att komma i kontakt med arbetsmarknaden är ett viktigt inslag i en
aktiv arbetsmarknadspolitik. Sommarjobbet är många ungdomars första
kontakt med arbetslivet. Det ger en inblick i vuxenvärlden och i stoltheten och
självständigheten som kommer med att tjäna egna pengar och få ta ansvar.

Men framförallt ger sommarjobbet värdefulla arbetslivserfarenheter, kontakter
och referenser inför framtida jobbsökande.
Stockholm har en ung befolkning där fler unga behöver få chansen till den
så viktiga första raden i CV:et och för några av de 19-åringar som går ut
gymnasiet och numer får söka sommarjobb kan feriearbetet vara avgörande för
deras chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vet att det är otroligt svårt
för ungdomar som tar studenten att utan tidigare arbetslivserfarenhet gå direkt
från skola till jobb. Vi vet också att det behövs ett samarbete mellan våra
stadsdelar för att vi ska uppnå våra mål varpå vi redan möjliggjort för
ungdomar att sommarjobba i andra stadsdelar än där de är skrivna.
I riktlinjerna för sommarjobben framgår tydligt att ungdomar med
funktionsnedsättning är en prioriterad grupp vid förmedlingen av sommarjobb.
Vi arbetar på flera fronter för att ge ungdomar med funktionsnedsättning och
andra prioriterade grupper chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi har
ökat anslaget till feriearbeten och har på så sätt gett rekordmånga unga sina
första viktiga arbetslivserfarenheter. Detta även för att säkerställa att fler
arbetsplatser tar emot ungdomar med behov av extra stöd, samt tydliggjort att
dessa medel kan användas för handledning.
Att anpassa sommarjobben efter ungdomars förutsättning är en viktig fråga
som möjliggör för fler att få in en fot på arbetsmarknaden. Därför har vi även
infört sommarjobb med språkstöd.
Fler samarbeten uppmuntras och för att kunna skapa möjligheter för fler av
stadens unga att få ett sommarjobb är det viktigt med samverkan, både med det
privata näringslivet och ideella organisationer.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L) om feriejobb för
ungdomar.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Joakim Larsson och Cecilia Brinck (M)
och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtliga
L) om feriejobb för ungdomar bifalls.

2. Därutöver anförs följande.
Att få möjlighet att få ett feriejobb ger ungdomar viktiga erfarenheter, referenser och
kontaktnät som gör dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Att anstränga
sig för att hitta relevanta ferieanställningar är därför en prioritering staden bör göra för
att ge fler chansen till relevant arbetslivserfarenhet.
Särskilt prioriterat måste det vara att staden gör en sådan insats för de ungdomar
som har svårare att hitta ett feriejobb utan hjälp och stöd. Till den gruppen hör
ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning. Därför är det väldigt oroande att ta
del av tecken som tyder på att det blivit svårare att hitta högkvalitativa anställningar
för ungdomar i denna grupp, då man istället valt att prioritera att utöka åldersspannet
för ungdomarna liksom antalet anställningar.
Det är enligt vår mening inte rimligt att stadens skattebetalare ska finansiera
specifika ferieanställningar för ungdomar som redan påbörjat högskolestudier och
således inträtt i vuxenvärlden, när pengarna istället kunde läggas på att hjälpa de yngre
ungdomar som är i störst behov av hjälp för att få den första, eftertraktade
jobberfarenheten. När man prioriterar antalet jobb snarare än innehållet i dem kan det
dessutom få som konsekvens att erfarenheterna som ungdomarna tar med sig därifrån
inte är de önskvärda, utan kanske snarare att jobbet kändes tråkigt eller onödigt, eller
att man inte lärde sig eller behövde göra något. Det är inte intrycket vi vill att
ungdomar ska få av arbetslivet.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L) om feriejobb för
ungdomar anses vara besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.

Stockholm den 19 oktober 2016
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Emilia Bjuggren
Kerstin Tillkvist
Reservation anfördes av Joakim Larsson, Cecilia Brinck, Dennis Wedin,
Markus Nordström och Jonas Nilsson (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.

Ersättaryttrande gjordes av Erik Slottner (KD) med hänvisning till
Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.

Remissammanställning
Ärendet
Lotta Edholm m.fl. (alla L) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit
att sommarjobben ska ges till ungdomar i gymnasieåldern, och att
feriejobbsmedlen ska användas för att öka kvaliteten.
Motionärerna menar att stadens satsning på feriejobb i större utsträckning
bör inriktas på prioriterade målgrupper och att feriejobben i första hand bör
ges till ungdomar med funktionsnedsättning eftersom dessa kan behöva hjälp
att komma in på arbetsmarknaden.
I motionen föreslås att:
1. De feriejobb som staden tillhandahåller ska tillfalla ungdomar i
gymnasieåldern.
2. De medel som tillförts stadsdelsnämnderna för den utvidgade
målgruppen istället används för att höja kvaliteten i feriejobben och att
ge fler ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till feriejobb.
3. Att det blir möjligt för feriearbetande ungdomar att få arbete utanför
den egna stadsdelen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, arbetsmarknadsnämnden,
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Älvsjö
stadsdelsnämnd, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, DHR, Lika
Unika och Handikappförbunden. DHR, Lika Unika och Handikappförbunden
har ej inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
2015 höjde staden den övre åldersgränsen för att söka sommarjobb från 17 år till 19 år.
Den utvidgade målgruppen har inneburit fler sökande ungdomar till stadens
sommarjobb, och även att antalet prioriterade ungdomar har ökat. Andelen prioriterade
ungdomar som erbjudits jobb har dock inte sjunkit. Stadsledningskontoret anser att det
är viktigt att kvaliteten prioriteras och att de övergripande målsättningarna för volym
och åldersspann ger rimliga förutsättningar för att upprätthålla god kvalitet. Kontoret

anser att det finns skäl att prioritera ungdomar under 18 år samt delar bedömningen att
ungdomar med funktionsnedsättning bör fortsätta att prioriteras vid fördelning av
sommarjobb.

Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 augusti
2016 att hänvisa till förvaltningens svar till beslut.
Reservation anfördes av Johanna Sjö m.fl. (alla M) samt Gulan Avci (L)
bilaga 1.
Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2016
har i huvudsak följande lydelse.
Förutom en utvidgad målgrupp har ambitionsnivån gällande antal ungdomar som
erbjuds sommarjobb höjts markant senaste åren. Den utvidgade målgruppen har
inneburit fler sökande ungdomar till stadens sommarjobb. Även antalet prioriterade
ungdomar har ökat.
Trots ett ökat antal sökande har inte andelen prioriterade ungdomar som erbjudits
jobb sjunkit. Bristande kvalitet inom vissa arbetstillfällen och svårigheten att hitta
lämpliga arbetstillfällen för ungdomar med funktionsnedsättning kan inte anses vara
kopplat till den utvidgade målgruppen utan till volymmålen. Genom att erbjuda
sommarjobb till de äldre ungdomarna ger staden dem en möjlighet att skapa kontakter
och erfarenheter, detta kan anses extra viktigt i stadsdelar med hög
ungdomsarbetslöshet och där ungdomarnas familjer inte har stora nätverk som
underlättar för de unga att få sommarjobb. För att sommarjobben inte ska skapa
undanträngningseffekt kan det finnas skäl att prioritera ungdomar under 18 år.
Idag förekommer det att ungdomar jobbar utanför den egna stadsdelen. Det sker
främst genom att stadsdelsnämnder med ett överskott av arbetstillfällen tilldelar
arbetstillfällen till stadsdelsnämnder med höga volymmål och behov av extra
arbetstillfällen.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 25
augusti 2016 att hänvisa till förvaltningens svar till beslut.
Reservation anfördes av Amela de la Cruz (L) och Benjamin Dousa (M),
bilaga 1.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti
2016 har i huvudsak följande lydelse.
Stadens satsning på feriejobb ska främja goda och jämlika uppväxtvillkor. Det innebär
enligt stadens anvisningar för feriejobb ”att särskild uppmärksamhet behöver riktas
mot de socioekonomiska förhållandena i stadens stadsdelsområden”. Att kunna
erbjuda alla ungdomar i en omfångsrik målgrupp meningsfulla arbetsuppgifter är
förenat med svårigheter. Samtidigt går det enligt förvaltningen inte att bortse från att
feriejobb även kan utgöra en av olika insatser i syfte att underlätta för äldre ungdomar
att skaffa sig arbetslivserfarenhet och framtida referenser. Förvaltningen arbetar
långsiktigt med att underlätta för ungdomar med funktionsnedsättning att feriejobba.
Detsamma gäller arbetet med att trygga feriejobbens kvalitet.
Förvaltningen ställer sig positiv till att ungdomar får feriejobb utanför det egna
stadsdelsområdet och ungdomar som anställs av förvaltningen ges redan idag i viss
utsträckning möjlighet att feriejobba utanför det egna stadsdelsområdet.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 18 augusti
2016 att hänvisa till förvaltningens svar till beslut.
Reservation anfördes av Jan Jönsson (L) med stöd av Moderaterna och
ersättare Centerpartiet och ersättare Kristdemokraterna, bilaga 1.
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2016
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen instämmer i att flera ungdomar med funktionsnedsättning bör kunna
erbjudas feriejobb. Det är dock problematiskt att söka rätt på dessa ungdomar i den
feriejobbsdatabas som används idag. Andra kommuner har valt att enbart anställa
ungdomar med funktionssnedsättning vilket förvaltningen anser är ett utpekande av
funktionsnedsatta unga för kommuninvånare. I sammanhanget är det viktigt att lyfta

fram att alla personer inte önskar vara öppna med sina funktionsnedsättningar samt att
vissa funktionsnedsättningar är osynliga.
Förvaltningen har försökt placera ungdomarna utanför den egna stadsdelen och
stödjer tanken om att feriearbetande ungdomar ska få ett arbete utanför den egna
stadsdelen. Det har dock funnits en viss konkurrenssituation mellan de olika
stadsdelarna.
Möjligheterna att erbjuda feriejobb i andra stadsdelar är på så sätt begränsad och
förvaltningens förslag är att hanteringen av feriejobben centraliseras till AMF som har
möjlighet att arbeta stadsdelsoberoende och/eller stadsdelsövergripande för hela
Stockholms kommun. Detta tillvägagångssätt bedöms även kunna möjliggöra för fler
ungdomar med funktionsnedsättning att få feriejobb.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 1 september 2016
att hänvisa till förvaltningens svar till beslut.
Reservation anfördes av Jan Bressler (L), bilaga 1.
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen har så långt det varit möjligt prioriterat ungdomar med
funktionsnedsättning även av sociala skäl. I den databas som handläggarna använder
är det dock svårt att finna dessa ungdomar och alla vill inte heller vara öppna med sina
funktionsnedsättningar. Inom stadsdelen är det framförallt förskolan och
äldreomsorgen som tillhandahållit feriejobb. Förvaltningen har försökt placera
ungdomarna utanför den egna stadsdelen och stödjer tanken om att feriearbetande
ungdomar ska kunna få ett feriejobb utanför det egna stadsdelsområdet.

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors yttrande daterat den 30
maj 2016 har i huvudsak följande lydelse.
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor tycker att det är positivt att frågan
om feriearbete och hur dessa prioriteras för personer med funktionsnedsättning lyfts
för diskussion. Det är dock idag svårt att säga så mycket om hur det faktiskt ser ut för
personer med funktionsnedsättning pga. att det inte går att få fram siffror i
stadensverksamhetssystem på hur många ungdomar med funktionsnedsättning som
söker sommarjobb inom staden. Stadsdelarnas sommarjobbshandläggare markerar

vilka ungdomar som ska prioriteras till sommarjobb, men de får inte i systemet
närmare ange anledning till prioritering. Samtidigt ser kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor inte att det går att dra riktigt så långtgående slutsatser som
motionen anför. Rådet vill särskilt betona vikten av att staden prioriterar ungdomar
med funktionsnedsättning i det fortsatta arbetet med att erbjuda feriearbeten till
stadens ungdomar. Det finns därför skäl att förtydliga denna prioritering i kommande
års riktlinjer.

Bilaga 1

Reservationer m.m.
Arbetsmarknadsnämnden
Reservation anfördes av Johanna Sjö m.fl. (alla M) samt Gulan Avci (L) enligt
följande.
Förslag till beslut
1. Att rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
2. Att därutöver anföra följande:
Jobb skapar framtidstro och jobb skapar integration. Det var bra av Alliansen att
kraftigt bygga ut antalet feriejobb med störst fokus på de ungdomar som behöver det
mest. Men hur har den rödgrönrosa majoriteten egentligen förvaltat arvet?
Sweco har analyserat arbetet med feriejobb under 2015. Man konstaterar att flera
handläggare i stadsdelsnämnderna anser att det har blivit svårare för ungdomar med
funktionsnedsättning att hitta sommarjobb. Anledningen är de ökande volymkraven.
Sweco konstaterar också att medan många sommarjobb har hållit hög kvalitet, finns
det också ”starka indikationer på att stora grupper ungdomar haft sommarjobb som
inte ger dem en rättvisande bild av vilka krav och förväntningar som finns i arbeten de
kommer att söka i framtiden”.
Denna utveckling är oroväckande. För att de omfattande satsningar staden gör på
feriejobb ska vara motiverade, krävs att de arbetsuppgifter som erbjuds är
meningsfulla. Majoriteten har dessvärre prioriterat kvantitet före kvalitet. Man har
prioriterat unga vuxna som har gått vidare till högre utbildning och som inte kommer
att ha några problem att hitta jobb i framtiden framför ungdomar med
funktionsnedsättning som verkligen behöver hjälp med att få in en fot på
arbetsmarknaden.
Kommunala feriejobb ska vara öppna för ungdomar från samtliga delar av staden,
även om tilldelningen av medel kan ta hänsyn till de sociala behoven i de olika
stadsdelarna. Det finns ett värde i att ungdomar av olika bakgrund och från olika delar
av staden träffas och upplever miljöer de annars inte skulle besök

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Amela de la Cruz (L) och Benjamin Dousa (M) enligt
följande.
1.

Att rekommendera kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

2.

Att därutöver anföra följande:

Att få möjlighet att få ett feriejobb ger ungdomar viktiga erfarenheter, referenser och
kontaktnät som gör dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Att anstränga
sig för att hitta relevanta ferieanställningar är därför en prioritering staden bör göra för
att ge fler chansen till relevant arbetslivserfarenhet.
Särskilt prioriterat måste det vara att staden gör en sådan insats för de ungdomar
som har svårare att hitta ett feriejobb utan hjälp och stöd. Till den gruppen hör
ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning. Därför är det väldigt oroande att ta
del av tecken som tyder på att det blivit svårare att hitta högkvalitativa anställningar
för ungdomar i denna grupp, då man istället valt att prioritera att utöka åldersspannet
för ungdomarna liksom antalet anställningar.
Det är enligt vår mening inte rimligt att stadens skattebetalare ska finansiera
specifika ferieanställningar för ungdomar som redan påbörjat högskolestudier och
således inträtt i vuxenvärlden, när pengarna istället kunde läggas på att hjälpa de yngre
ungdomar som är i störst behov av hjälp för att få den första, eftertraktade
jobberfarenheten.
När man prioriterar antalet jobb snarare än innehållet i dem kan det dessutom få
som konsekvens att erfarenheterna som ungdomarna tar med sig därifrån inte är de
önskvärda, utan kanske snarare att jobbet kändes tråkigt eller onödigt, eller att man
inte lärde sig eller behövde göra något. Det är inte intrycket vi vill att ungdomar ska få
av arbetslivet.
Mot bakgrund av detta föreslår vi att motionen tillstyrks.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Jan Jönsson (L) med stöd av Moderaterna och
ersättare Centerpartiet och ersättare Kristdemokraterna enligt följande.
1. Att rekommendera kommunfullmäktige att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra följande:
Att få ta del av feriejobb ger ungdomar viktiga erfarenheter, referenser och kontaktnät
som gör dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Att anstränga sig för att
hitta relevanta ferieanställningar är därför en prioritering staden bör göra för att ge fler
chansen till relevant arbetslivserfarenhet.
Särskilt prioriterat måste det vara att staden gör en sådan insats för de ungdomar
som, utan stöd, har svårare att hitta ett feriejobb utan hjälp. Till den gruppen hör
ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning. Därför är det väldigt oroande att ta
del av tecken som tyder på att det blivit svårare att hitta högkvalitativa anställningar
för ungdomar i denna grupp, då man istället valt att prioritera att utöka åldersspannet
för ungdomarna liksom antalet anställningar.

Det är enligt vår mening inte rimligt att stadens skattebetalare ska finansiera
specifika ferieanställningar för ungdomar som redan påbörjat högskolestudier och
således inträtt i vuxenvärlden, när pengarna istället kunde läggas på att hjälpa de yngre
ungdomar i störst behov av hjälp för att få den första, eftertraktade jobberfarenhet.
När man prioriterar antalet jobb snarare än innehållet i dem kan det dessutom få
som konsekvens att erfarenheterna som ungdomarna tar med sig därifrån inte är de
önskvärda, utan kanske snarare att jobbet kändes tråkigt eller onödigt, eller att man
inte lärde sig eller behövde göra något. Det är inte intrycket vi vill att ungdomar ska få
av arbetslivet.
Mot bakgrund av detta föreslår vi att motionen tillstyrks.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Jan Bressler (L) enligt följande.
1.
2.

Att rekommendera kommunfullmäktige att tillstyrka motionen
Att därutöver anföra följande:

Att få möjlighet att få ett feriejobb ger ungdomar viktiga erfarenheter, referenser och
kontaktnät som gör dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Att anstränga
sig för att hitta relevanta ferieanställningar är därför en prioritering staden bör göra för
att ge fler chansen till relevant arbetslivserfarenhet.
Särskilt prioriterat måste det vara att staden gör en sådan insats för de ungdomar
som har svårare att hitta ett feriejobb utan hjälp och stöd. Till den gruppen hör
ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning. Därför är det väldigt oroande att ta
del av tecken som tyder på att det blivit svårare att hitta högkvalitativa anställningar
för ungdomar i denna grupp, då man istället valt att prioritera att utöka åldersspannet
för ungdomarna liksom antalet anställningar.
Det är enligt vår mening inte rimligt att stadens skattebetalare ska finansiera
specifika ferieanställningar för ungdomar som redan påbörjat högskolestudier och
således inträtt i vuxenvärlden, när pengarna istället kunde läggas på att hjälpa de yngre
ungdomar som är i störst behov av hjälp för att få den första, eftertraktade
jobberfarenheten.
När man prioriterar antalet jobb snarare än innehållet i dem kan det dessutom få
som konsekvens att erfarenheterna som ungdomarna tar med sig därifrån inte är de
önskvärda, utan kanske snarare att jobbet kändes tråkigt eller onödigt, eller att man
inte lärde sig eller behövde göra något. Det är inte intrycket vi vill att ungdomar ska få
av arbetslivet.
Mot bakgrund av detta föreslår vi att motionen tillstyrks.

