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§ 11
Motion (SD) om sommarlovsentreprenörer
- remiss från kommunstyrelsen, KS 106-873-2015
Dnr 1.5.1.244-2015
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Till remissinstansen överlämnas som bilaga även synpunkter från
funktionshinderrådet i ärendet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:32) inlämnad av Maria
Danielsson (SD) om sommarlovsentreprenörer för yttrande till Älvsjö,
Rinkeby-Kista och Skärholmens stadsdelsnämnder samt till
arbetsmarknadsnämnden och stadsledningskontoret.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
 Stockholms kommun inför konceptet ”Sommarlovsentreprenör”
och att detta erbjuds som ett alternativ för feriearbetande
ungdomar inom de kommunala sommarjobben.
Förvaltningen är positiv till projektet ”Sommarlovsentreprenörer”.
Denna form av sommarjobb innebär att marknaden blir bredare för
ungdomen, som då också kan göra ett mer personligt urval.
Det kräver dock administration och blir dessutom svårt att hantera.
Förvaltningen vill betona att vid ett eventuellt införande måste
administrationen förenklas så mycket som möjligt.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-10-02.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (V,S,MP)och ersättaryttrande (Fi)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt
nedan till vilket även Majvi Andersson m.fl.(S), Viktor Morawski
m.fl. (MP) anslöt sig. Anna Göthner (Fi) anslöt sig till uttalandet som
ett ersättaryttande.
Arbetet med att möjliggöra för unga stockholmare att driva
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sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb är ett arbete som pågått i
staden under en tid. I budgeten 2016 presenterar den rödgrönrosa
majoriteten ett bra sätt för hur detta ska både administreras och
genomföras. För att möjliggöra förutsättningarna för att feriejobben
främjar goda och jämlika uppväxtvillkor behöver särskild
uppmärksamhet riktas mot de socioekonomiska förhållandena i
stadens stadsdelsnämnder.
För att bredda utbudet av feriejobb och uppmuntra till entreprenörskap
ska Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med SBR (Stockholm
Business region), genom Start-up Stockholm, möjliggöra för unga
stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.
En första satsning på sommarlovsföretag ska testas under vår och
sommar 2016.
________________________
BILAGA
Funktionshinderrådet 2015-10-15
Rådet har tagit del av ärendet och instämmer i förvaltningens förslag.
Rådet anser att en eventuell verksamhet med
sommarlovsentreprenörer bör hanteras centralt och inte av de enskilda
stadsdelarna.
_______________________
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