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Rubrik: Feriejobb ungdomar
Förslag:
Stadsdelen har meddelat att man inte kommer kunna erbjuda arbete till ungdomar inom
äldre, LSS och förskola. Detta innebär att många ungdomar inte får sommarjobb.
Mitt förslag är att ungdomar ges jobb inom renhållning i vår stadsdel. Hela
Riddersvikstråket, på klipporna samt hela vägen fram till Kyrkhamn belamras av avfall
från människor som äter, grillar, dricker mm under våren och fram till skolorna börjar.
Området har blivit mycket populärt och det lämnas mycket skräp. Även i alla våra
gemensamma bad, allmänna, strandbad, maltes och kaananbadet lämnas skräp och det blir
ett tråkigt inslag under sommarmånader. Även kommunens egna sopkorgar blir överfulla
på en dag och fåglar tar ut skräp och förvärrar situationen. Sopkorgar och tunnor skulle
behövas tömmas två gånger per dag under dessa månader. Och även plockas runt när skräp
hamnat utanför tunnan. Även området vid Åkermyntan har blivit skräpigt. Från halva
vägen på Edelundavägen ner till äldreboendet, förbi gångvägen fram till Villa stans skola
och fotbollsplan. Det är fullt av skräp på gångvägen och buskarna. Miljöstationen som
ligger där är ofta överfullt och skräpigt utanför den vilket gör att skräp blåser iväg till
närområdet. Sopkorgarna runt Åkermyntan är fulla och fåglar drar ut skräp och bidrar tilt
att skräpet sprids. Sedan har vi damen som kommer med bröd till fiskmåsarna i
Åkermyntan. Dessa fåglar bidrar till ämne mer smuts och spridning av skräp. Denna dam
står också på plantskolan och kommer med bil och matar alla fiskmåsar. Hon är känd och
alla vet vem hon är men ingen kan stoppa det hon gör. Jag vill lämna förslag att fler
ungdomar får sommarjobb och att de får jobb att hålla rent vårt Hässelby. Det finns ett
stort behov av renhållning som inte fungerar och ungdomarna kan bidra att vi får att renare
och tryggare stadsdel när miljön är tilltalande och fin. Dessutom har en sådan insats ett
uppfostrade inslag då ungdomar får perspektiv på vad det innebär att smutsa ner sin egen
miljö.
Sedan vill jag påtala att ungdomar i gymnasieåldern har suttit hemma i ett år pga
distansutbildning och de har ingen chans som tidigare att gå jobb om man är under 18 men
även om man är 18 då man konkurrerar med pandemins arbetslösa vuxna som kommer
före i rekryteringen till enkla jobb inom restaurant.
Dessa ungdomar är i stort behov av att få komma ut i samhället och få möjlighet att göra
något annat än att sitta hemma och tappa tron på framtiden. De borde vara en prioriterad
grupp före 15 åringar som har mer tid framför sig.
Att skapa renhållningsjobb till ungdomar torde inte kräva en sådan stor insats från
kommunen då detta görs redan och det handlar om att lägga till fler arbetstagare till redan
befintligt personal. Introduktion torde också vara minimal då det endast krävs arbetskläder
och en säck och plockpinne. Det torde inte heller krävas särskilde Corona restriktioner då
arbetet görs utomhus och långt ifrån riskgrupper. Samt att det torde inte heller krävas
särskild mycket arbetsledning för att utföra ett sådant uppdrag. Mitt förslag är att
kommunen skapar en särskilt insats utöver den vanliga feriejobbsuppdraget och ger
pandemins ungdomar jobb ute i naturen. Pandemins ungdomar har suttit inne med
distansutbildning i ett år och är dom som på ett sätt bidragit bäst att minska trängsel i
trafiken och smittspridning. Dessa ungdomar borde premieras med ett sommarjobb om en
för bara en vecka eller två. Dessa ungdomar behöver känna sig behövda av samhället. Just
nu går de från distans hemma till sommarlov och hemma.
Jobb finns och vi vuxna behöver bara organisera detta för att ge ungdomarna en möjlighet
att bidra till vårt samhälle.
Vänliga hälsningar

