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§9
Rapport feriejobb sommaren 2019
AMN 2019-0562-3.2.6
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens rapport.
Ärendet
Varje år anställer Stockholms stad feriearbetande ungdomar under
sommaren och 2019 anställde staden drygt 7750 ungdomar. Målet
för hela året inklusive höstlov och jullov är 9000 ungdomar. Stadens nämnder och bolag har enligt Stockholms stads budget ett gemensamt uppdrag att verka för att ungdomar får möjligheten till feriejobb.
Arbetsmarknadsförvaltningen har ett samordnande ansvar för stadens feriejobb. I det samordnande ansvaret ingår att ta fram de särskilda anvisningar som reglerar arbetet. Anvisningarna fastställs och
beslutas av stadsdirektören. I det samordnade ansvaret ingår också
att i samverkan med övriga nämnder och bolag utöka antalet kommunala feriejobb. För att feriejobbsperioden ska hålla hög kvalitet
har arbetsmarknadsförvaltningen även i uppdrag att utveckla handledarstöd till arbetsplatser samt vidareutveckla språkstöd i samband
med feriejobbet.
Varje år utarbetar förvaltningen en rapport gällande arbetet med feriejobben. De utvärderingar som ligger till grund för rapporten visar
över lag på positiva resultat för 2019. Av ungdomarna ger 78 procent sin arbetsplats betyget 4-5 på en femgradig skala där 5 är det
mest positiva och 84 procent av arbetsplatserna anser att sommarjobbarna tillför något positivt till verksamheten. De svårigheter som
framkommer gäller främst problem med att hitta lämpliga arbetsplatser och att ungdomarna inte har tillräckligt mycket att göra. Av
arbetsplatserna beskriver 25 procent svårigheter med att ta fram
lämpliga arbetsuppgifter. Något färre än 20 procent av ungdomarna
upplever att arbetsuppgifterna inte är meningsfulla.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
14 november 2019.
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Lindstål (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
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Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Den blågröna majoriteten går nu fram med en budget med minskade
ambitioner för antal feriearbeten som erbjuds unga i staden. Totalt
ska 9 000 feriejobb erbjudas under 2020, nästa års budget innebär
alltså ingen ökning i antal platser från föregående år. Detta trots att
intresset för feriejobb är fortsatt högt och att vi rapporten kan läsa
att hela 15 417 ungdomar sökte sommarjobb i år. Vi i den rödgrönrosa majoriteten höjde ambitionen för antal feriejobb under förra
mandatperioden och tycker därför att det är oroväckande att den
borgerliga majoriteten nu avbryter det arbetet. Särskilt med tanke på
att andelen sökande för feriejobb inom staden är unga från ytterstaden, områden som är generellt sett socioekonomiskt utsatta. Vi vet
att möjligheten till ett första arbete är en viktig del för att ha möjlighet att kunna leva ett självständigt liv som vuxen, det är därför av
stor vikt att prioritera att erbjuda unga just den möjligheten.

Ersättaryttrande
Ersättaren Maria Jansson (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Den blågröna majoriteten går nu fram med en budget med minskade
ambitioner för antal feriearbeten som erbjuds unga i staden. Totalt
ska 9 000 feriejobb erbjudas under 2020, nästa års budget innebär
alltså ingen ökning i antal platser från föregående år. Detta trots att
intresset för feriejobb är fortsatt högt och att vi rapporten kan läsa
att hela 15 417 ungdomar sökte sommarjobb i år. Vi i den rödgrönrosa majoriteten höjde ambitionen för antal feriejobb under förra
mandatperioden och tycker därför att det är oroväckande att den
borgerliga majoriteten nu avbryter det arbetet. Särskilt med tanke på
att andelen sökande för feriejobb inom staden är unga från ytterstaden, områden som är generellt sett socioekonomiskt utsatta. Vi vet
att möjligheten till ett första arbete är en viktig del för att ha möjlighet att kunna leva ett självständigt liv som vuxen, det är därför av
stor vikt att prioritera att erbjuda unga just den möjligheten.

