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§ 13
Sommarjobb i Enskede-Årsta-Vantör
Svar på skrivelse från (S) och (Fi)
Stadsdelsnämndens beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Ärendet
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 1 600 sommarbb för 2019 kommer att nås.
Förvaltningen bedömer att målet om 1 600 feriejobb kommer att nås
under 2019. 1 826 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.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 14 maj 2019.
Dnr EÅV 2019/186
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Rana Nasrindotter m.fl. (S) och ledamoten Hassan
Jama m.fl. (V) lämnade ett särskilt uttalande:
Sommarjobb är en viktig väg in till arbetslivet för många unga i vår
stadsdel. Syftet med sommarjobb är att erbjuda unga ett första möte
med arbetsmarknaden, att väcka intresse för Stockholms stad som
arbetsgivare, att erbjuda ungdomar med särskilda behov en
meningsfull sysselsättning samt ge värdefulla erfarenheter och
referenser inför arbetslivet.
Det var glädjande att den ny blågröna majoriteten hade satt upp lika
höga ambitioner i frågan som rödgrönrosa majoriteten med 1600
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sommarjobb i budgeten. Men vi ser nu att förvaltningen räknar bara
med att kunna erbjuda 1 112 feriejobb under sommaren av de 1 824
ungdomar som har sökt. Det betyder att 714 ungdomar inte kommer
att få sommarjobba och att 224 ungdomarna inte alls kommer få något
feriejobb under 2019.
Vi finnar detta väldigt oroande och undrar om förvaltningen behöver
göra besparingar på feriejobb för att täcka upp för majoritetens
skattesänkningar. Många av de här ungdomarna missar chansen att
tjäna sina egna pengar för första gången och chansen att introduceras
in i arbetslivet. För många av våra ungdomar som inte får sommarjobb
och för deras familjer innebär detta dessutom ett hårt ekonomiskt
bakslag.
Ersättaryttrande
Ersättaren Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
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