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Snabbutred möjligheten till fler feriearbeten för
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Svar på skrivelse från (M), (L), (MP) och (C)
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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Sammanfattning
Några ledamöter i stadsdelsnämnden vill att förvaltningen ska ordna
fler feriearbeten för ungdomar som bor i stadsdelsområdet.
Förvaltningen har haft som mål att erbjuda arbete till 800 ungdomar
men tror att det går att erbjuda arbete till 900 ungdomar, det vill
säga en ökning med ytterligare 100 platser.
Bakgrund
Ledamöter från majoriteten i stadsdelsnämnden; Gustav Johansson
med flera (M), Urban Rybrink (L), Ola Gabrielsson (MP) och
Christina Peterson (C) har inkommit med en skrivelse till
förvaltningen om att snabbutreda möjligheten till fler feriearbeten
för ungdomar som bor i stadsdelsområdet.
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Bakgrunden till skrivelsen är att fler ungdomar än förväntat sökt
feriearbete hos förvaltningen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Social omsorg vuxen.
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Ärendet
I skrivelsen betonas vikten av att så många personer som möjligt
har en egen försörjning. Det betonas också att staden har en
fantastisk möjlighet att introducera ungdomar till arbete och
tillhörighet på en arbetsplats, genom att erbjuda feriearbeten. Den
möjligheten ska ges till så många ungdomar som möjligt.
Utifrån att fler ungdomar än förväntat sökt feriearbete hos
förvaltningen ber de att förvaltningen ska snabbutreda möjligheten
till fler feriearbeten för ungdomar som bor i stadsdelsområdet.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen har möjlighet att erbjuda feriearbete till fler
ungdomar under 2021 genom att ha grupper som arbetar inom
förvaltningen med parkskötsel och med kulturprojekt inom
äldreomsorgen samt genom samarbete med bolag och
fackförvaltningar. Enligt förvaltningens beräkning skulle det
innebära att ytterligare 100 ungdomar kan få arbete under
sommarlovet och att sammanlagt 900 ungdomar kan få arbete under
året.
Förvaltningen kommer även att se över möjligheten att, under de
förutsättningar som kommer att råda under hösten, öka antalet
feriearbetare på höst och jullovet genom att bland annat uppmana
alla enheter i förvaltningshuset att ta emot feriearbetare.
Förvaltningen kommer i tertialrapport 1 att förtydliga denna ökade
ambition genom att lägga en årsprognos på att erbjuda feriearbete åt
900 ungdomar, att jämföra med det sedan tidigare fastställda
årsmålet på 800 ungdomar.
Bilaga
1. Skrivelse "Snabbutred möjligheten till fler ferieungdomar
för stadsdelsnämndens ungdomar".
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