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Sammanfattning
Staden har prioriterat sommarjobb de senaste åren, vilket medfört att antalet har
ökat. I Farsta kunde 243 ungdomar få sommarjobb under sommaren 2011. De
flesta jobben var med barn och äldre.
Både staden centralt och stadsdelsförvaltningen har följt upp sommarjobben med
enkäter till ungdomarna och till de arbetsplatser där jobben fanns. En stor andel av
ungdomarna är nöjda med sina sommarjobb. De har trivts, blivit väl
omhändertagna och tyckt det var meningsfullt. På de arbetsplatser som erbjudit
sommarjobb har man varit mycket nöjda och tyckt att det har varit kul att ha
ungdomarna hos sig.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för vuxna.
Bakgrund
Staden har prioriterat sommarjobb de senaste åren, vilket medfört att medel
tillförts så att antalet har kunnat öka. I Farsta kunde 243 ungdomar få sommarjobb
2011.
Vanligaste sommarjobb var med barn eller med äldre. Andra jobb var med funktionsnedsatta, städning av parker eller kontorsarbete. Alla som ansökte om
sommarjobb i staden har fått svara på en centralt utformad enkät. Stadsdelsförvaltningen gjorde också en egen enkät till dem som fått sommarjobb och till de
arbetsplatser som tagit emot ungdomar.
Resultat av enkäterna
Stadens centrala enkät
I Farsta var det 204 som svarade. 86 av dessa hade fått sommarjobb i Farsta. De
övriga hade ordnat sommarjobb på annat sätt eller inte fått något sommarjobb. Av de
svarande från Farsta var 66 % flickor och 34 % pojkar.
10 % tyckte att det hade varit svårt att ansöka. 69 % tyckte det var enkelt. 79 % fick
det jobb de hade ansökt om, 84 % hade blivit bra omhändertagna, 71 % trivdes med
sitt sommarjobb, 73 % tyckte det var meningsfullt, 82 % tyckte att handledningen
hade fungerat.
I enkäten ställs också frågor till ungdomarna om de är nöjda med utbudet av
aktiviteter i staden – kulturaktiviteter, idrott med mera. Svaren varierade, men var i
huvudsak positiva.
Stadsdelsförvaltningens enkät
116 av de 243 som fått sommarjobb svarade. 94 % tyckte att informationen varit bra.
Hela 97 % av de svarande uppgav att de hade blivit bra bemötta och hade trivts på sitt
sommarjobb. Kommentarer som lämnades var till exempel ”Det var superkul” eller
"De var jättesnälla och duktiga på att förklara hur man skulle göra".
90 % var nöjda med handledningen. 87 % tyckte att jobbet hade varit meningsfullt.
Många kunde tänka sig att arbeta med samma jobb i framtiden. Andra såg det här bara
som ett första jobb och tänkte sig andra jobb som vuxna.
Förvaltningen skickade också ut en enkät till 35 arbetsplatser som tagit emot ungdomar.
21 svarade. De flesta var nöjda med informationens innehåll, men en tredjedel hade
gärna velat ha mer av administrativt stöd vilket enheterna kommer att få 2012. Samtliga
var mycket nöjda med ungdomarna. En kommentar kunde till exempel vara: ”Det har
varit kul att ha ungdomarna här i sommar samtliga har bidragit till verksamheten”.
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Förvaltningens synpunkter
Både stadens centrala enkät och förvaltningens egen visar att sommarjobben även
detta år har fungerat mycket bra. Sommarjobb är för de flesta en första erfarenhet
och en viktig förberedelse för det kommande arbetslivet. Genom sommarjobben
får förvaltningen en möjlighet att visa sina verksamheter för ungdomar som
därigenom kan lockas att i framtiden välja vård- och omsorgsarbete.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
enkäter om sommarjobben i Farsta 2011.
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