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§3
Svar på remiss om utvärdering av feriejobb för unga
Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.
Ärendet
Remissen inkommer från arbetsmarknadsnämnden i uppdrag från
kommunfullmäktige, där syftet är att i årets budget utvärdera stadens
satsning på ferieerbete samt de effekter satsningen gett ungdomarna
och även stadens verksamheter. Utöver detta skulle även förslaget om
förmedling av sommarjobb inom näringslivet utvärderas och beslutas.
Förvaltningen har varit delaktig i tidigt skede med att lämna
synpunkter till arbetsmarknadsnämnden och stödjer de förslag som
har tagits fram.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 21 december 2015.
Dnr 1.5.1-776/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Bengt Porseby (L) lade fram ett särskilt uttalande enligt
följande:
”Särskilt uttalande
Jobb skapar framtidstro och jobb skapar integration. Det har varit bra
att Alliansen kraftigt har byggt ut antalet feriejobb med störst fokus på
de ungdomar som behöver det mest. Frågan är dock om majoriteten
har lyckats förvalta detta på bästa sätt. Man har byggt ut antalet jobb
kraftigt men kvaliteten har samtidigt blivit lidande. Tyvärr har också
utvidgningen av målgruppen gjort att många ungdomar i de lägre
åldrarna inte har fått jobb.
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När rapporten anmäldes för arbetsmarknadsnämnden skrev
arbetsmarknadsförvaltningen i sitt tjänsteutlåtande: ”För att klara högt
satta volymmål tar en del arbetsplatser emot ett så stort antal
ungdomar att det är svårt att hitta arbetsuppgifter och ungdomar blir
undersysselsatta. Det skapas även särskilda sysselsättningsprojekt där
arbetsuppgifterna inte alltid upplevs som meningsfulla.” För oss är
detta en tydlig kritik.
Risken är att detta skapar förvaring snarare än jobb. Det ger inte de
unga de erfarenheter som de behöver på arbetsmarknaden. Därför
måste arbetet intensifieras med att bredda utbudet av jobb. Vi vill att
staden ska kunna stödja privata arbetsgivare som tar sig an
feriejobbare med att i första hand kompensera dem för kostnaderna för
handledning och introduktion.
Att det enligt Swecos rapport finns vissa unga vuxna som får
feriejobb, som har påbörjat högskolestudier, visar vidare att man
vänder sig till fel målgrupp.
Samtidigt anser flera av handläggarna att det har blivit svårare för
ungdomar med funktionsnedsättning att hitta sommarjobb – just på
grund av de ökande volymkraven. Majoriteten har prioriterat unga
vuxna som är etablerade i sina studier och som inte kommer att ha
några problem att hitta jobb i framtiden framför ungdomar som
verkligen behöver hjälp med att få in en fot på arbetsmarknaden. Det
är inte en politik som utgår från de som är i mest behov av stöd.
Vi vill till sist understryka att en samlad politik för att göra det möjligt
för unga att få feriejobb naturligtvis först och främst måste utgå ifrån
insatser för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden i den privata
sektorn. Tyvärr gör majoritetens och regeringens skattehöjningar och
höjningar av arbetsgivaravgiften gör det svårare för ungdomar i
Stockholm att få jobb”.

