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§ 10
Feriejobbsrapport 2020
AMN 2020-1036-3.2.6
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens rapport.
Ärendet
Stockholms stad anställer varje år ungdomar i feriejobb på sommarlov, höstlov och jullov. Stadens volymmål för feriejobben under
2020 är 9 000 ungdomar. Under året har feriejobben i många avseenden påverkats av det rådande samhällsläget med Covid-19 och en
rad åtgärder har vidtagits, bland annat har inga ungdomar i år placerats inom vård och omsorg eller förskola. Detta har medfört att cirka
3 500 arbetstillfällen som vanligen finns inom dessa verksamheter
inte kunnat användas. Trots detta kom ändå 6 832 ungdomar ut i feriejobb under sommaren. Totalt för 2020 beräknas 7 500 ungdomar
få ett feriejobb, inräknat även höst- och jullovsjobb. Detta är 1 500
färre ungdomar än angett volymmål, men betydligt fler än vad som
förväntades när pandemin kom.
Stadens samtliga nämnder och bolag har enligt Stockholms stads
budget ett gemensamt uppdrag i att verka för att ungdomar ska få
möjlighet till feriejobb. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att rekrytera och anställa ungdomar och har arbetsgivaransvar. Arbetsmarknadsförvaltningen har ett samordnande ansvar för stadens feriejobb. I det uppdraget ingår att leda stadens styrgrupp för feriejobb
och att förbereda anvisningar som reglerar feriejobben för fastställande och beslut av stadsdirektören. Vidare ingår det i uppdraget att
samverka med övriga nämnder och bolag för att utöka antalet kommunala feriejobb och att verka för att fler feriejobb ska hålla hög
kvalitet bland annat genom att erbjuda handledarstöd och vissa
stödinsatser i samband med feriejobb. Förvaltningen samordnar
även stadens feriehandläggarnätverk och chefsnätverk samt verkar
för att upprätta och sprida gemensamma handläggningsrutiner,
kommunikationskampanjer och IT-system för feriejobb. De senaste
åren har även central anskaffning av fler feriejobb hos externa leverantörer på uppdrag av stadsdelarna tillkommit.
Varje år utarbetar arbetsmarknadsförvaltningen en rapport gällande
arbetet med feriejobben. De utvärderingar för sommaren som ligger
till grund för denna rapport visar trots rådande läge med Covid-19
överlag på fortsatt positiva resultat. Merparten av alla ungdomar ger
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sina arbetsplatser ett högt betyg och över 85 procent av arbetsplatserna anser att ferieungdomarna tillför något positivt till verksamheten. I år anser över 90 procent av arbetsplatserna att ungdomarna
fått utföra meningsfulla arbetsuppgifter som håller hög kvalité och
över 90 procent av ungdomarna trivdes med arbetsuppgifterna. Det
är även färre ungdomar än tidigare år som anser att de inte upplevt
sina arbetstillfällen som meningsfulla, 13 procent.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
26 november 2020.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Vi vill inledningsvis börja med att tacka förvaltningen för det arbete
som har gjorts under året. Trots ett exceptionellt utmanade år med
en coronapandemi lyckades förvaltningen att få fram sommarjobb
när feriejobb som tidigare år har varit förlagt i huvudsak inom vårdoch omsorgsverksamheter och förskola ställdes in. Det underlättades inte av att den borgerliga majoriteten först gick ut med att antal
feriejobb skulle minskas och att löner skulle betalas ut till ungdomar
även fast sommarjobbet uteblev. När väl majoriteten backade fick
förvaltningen slita hårt för att med kort varsel få fram feriejobb. I
samarbete med andra förvaltningar och civilsamhället fick 6 832
ungdomar möjlighet att jobba. Vi kan konstatera att om vi inom oppositionen inte sökt ett samarbete i denna fråga, så hade ett stor antal av feriejobben inte blivit av. Även om staden missar årsmålet
med 1500 feriejobb, så är lärdomen att trots utmaningar som pandemin har fört med sig så kan fler unga få feriejobb om medel avsätts
och förvaltningen ges förutsättningar.
Tyvärr så väljer majoriteten återigen att gå fram med minskade ambitioner för antal feriejobb som ska erbjudas unga i staden. Totalt
ska 9 000 feriejobb erbjudas under 2021. Trots att det var 13 996
ungdomar som sökte sommarjobb i år. Nästa årsbudget innebär med
andra ord återigen sänkta ambitioner och ovilja att stödja unga för
att de ska få en första kontakt med arbetslivet.
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I rapporten framgår det vilka som är i störst behov av staden inte
minskar antal feriejobb. Två tredjedelar (64 procent) av andelen
unga i Rinkeby-Kista sökte sommarjobb medan på Östermalm ansökte var femte ungdom (20 procent). Feriejobb är viktiga särskilt
med tanke på att andelen sökande för feriejobb inom staden är unga
från ytterstaden, områden som är generellt sett socioekonomiskt utsatta. Därför väljer vi att öka feriejobb i våra budgetförslag. 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 Farida Al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Vi vill inledningsvis börja med att tacka förvaltningen för det arbete
som har gjorts under året. Trots ett exceptionellt utmanade år med
en coronapandemi lyckades förvaltningen att få fram sommarjobb
när feriejobb som tidigare år har varit förlagt i huvudsak inom vårdoch omsorgsverksamheter och förskola ställdes in. Det underlättades inte av att den borgerliga majoriteten först gick ut med att antal
feriejobb skulle minskas och att löner skulle betalas ut till ungdomar
även fast sommarjobbet uteblev. När väl majoriteten backade fick
förvaltningen slita hårt för att med kort varsel få fram feriejobb. I
samarbete med andra förvaltningar och civilsamhället fick 6 832
ungdomar möjlighet att jobba. Vi kan konstatera att om vi inom oppositionen inte sökt ett samarbete i denna fråga, så hade ett stor antal av feriejobben inte blivit av. Även om staden missar årsmålet
med 1500 feriejobb, så är lärdomen att trots utmaningar som pandemin har fört med sig så kan fler unga få feriejobb om medel avsätts
och förvaltningen ges förutsättningar.
Tyvärr så väljer majoriteten återigen att gå fram med minskade ambitioner för antal feriejobb som ska erbjudas unga i staden. Totalt
ska 9 000 feriejobb erbjudas under 2021. Trots att det var 13 996
ungdomar som sökte sommarjobb i år. Nästa årsbudget innebär med
andra ord återigen sänkta ambitioner och ovilja att stödja unga för
att de ska få en första kontakt med arbetslivet.
I rapporten framgår det vilka som är i störst behov av staden inte
minskar antal feriejobb. Två tredjedelar (64 procent) av andelen
unga i Rinkeby-Kista sökte sommarjobb medan på Östermalm ansökte var femte ungdom (20 procent). Feriejobb är viktiga särskilt
med tanke på att andelen sökande för feriejobb inom staden är unga
från ytterstaden, områden som är generellt sett socioekonomiskt utsatta. Därför väljer vi att öka feriejobb i våra budgetförslag. Vi vet
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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.

