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Sammanfattning
Rana Nasrindotter m.fl. (S) och Lisa Palm (Fi) har lämnat en
skrivelse till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med frågor om
sommarjobb för ungdomar i stadsdelen. Skribenterna undrar hur
många ungdomar som ansökt om sommarjobb, hur många som
beräknas kunna få ett sommarjobb samt om nämndens mål om 1600
sommarjobb för 2019 kommer att nås.
Förvaltningen bedömer att målet om 1600 feriejobb kommer att nås
under 2019. 1826 ansökningar har kommit in och förvaltningen
räknar med att kunna erbjuda 1 112 feriejobb under sommaren.
Resterande platser kommer att kunna erbjudas under höst- och
vinterlov.
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Bakgrund/Ärendet
Rana Nasrindotter m.fl. (S) och Lisa Palm (Fi) har den 25 april
2019 lämnat en skrivelse med frågor om sommarjobb för ungdomar
i stadsdelen.
 Hur många ungdomar från EÅV har sökt sommarjobb?
 Hur många av dessa kommer att få ett sommarjobb?
 Beräknar EÅV att nå upp till det i VP satta målet om 1600
sommarjobb?
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I enlighet med stadens budget ska nämnder och bolag erbjuda
meningsfulla feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden
och för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor.
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda feriejobb under sommar-, höstoch vinterlov. Feriejobb genererar kontakter, ökad motivation och
viktiga meriter för ungdomar. Dessa första steg in på
arbetsmarknaden behöver bestå av meningsfulla arbetsuppgifter
som förhoppningsvis väcker intresse för staden som arbetsgivare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen Kultur, fritid och demokrati.
Förvaltningens synpunkter och förslag
1826 personer har sökt feriejobb till sommaren. Alla avdelningar
har anmält hur många platser som kan erbjudas på respektive
avdelning. Förvaltningen räknar med att kunna erbjuda 1 112
feriejobb under sommaren. Resterande platser kommer att erbjudas
under höst- och vinterlov. Förvaltningen erbjuder feriejobb inom
alla verksamhetsavdelningar och bedömer att målet om 1600
feriejobb kommer att nås under 2019.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

