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Medborgarförslag om feriearbete
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över
medborgarförslaget.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom Avdelningen för vuxna.
Ärendet
Invånaren föreslår i medborgarförslaget att ungdomar ska ges
feriejobb inom renhållning inom stadsdelsområdet då det nu är färre
feriejobb inom äldreomsorg, omsorgen om personer med
funktionsnedsättning och förskola. Invånaren menar att hela
Riddersvikstråket, på klipporna samt hela vägen fram till Kyrkhamn
belamras av avfall från människor som äter, grillar och dricker
under våren och fram till skolorna börjar. Området har blivit mycket
populärt och det lämnas mycket skräp.
Invånaren skriver i medborgarförslaget att även vid de
gemensamma allmänna baden, Kanaanbadet och Maltesholmsbadet,
lämnas skräp och det blir ett tråkigt inslag under sommarmånader.
Kommunens egna sopkorgar blir överfulla på en dag och fåglar tar
ut skräp och förvärrar situationen. Invånaren anser att sopkorgar och
tunnor skulle behöva tömmas två gånger per dag under dessa
månader.
Även området runt Åkermyntan har enligt invånaren blivit skräpigt.
Det är fullt av skräp på gångvägen och i buskarna. Miljöstationen
som ligger där är ofta överfull och det är skräpigt utanför den vilket
gör att skräp blåser iväg till närområdet. Sopkorgarna runt
Åkermyntan borde tömmas oftare. Invånaren föreslår att fler
ungdomar ska få sommarjobba med att hålla rent i Hässelby. Det
finns ett stort behov av renhållning och ungdomarna kan bidra till
en renare och tryggare stadsdel när miljön är tilltalande och fin.
Dessutom har en sådan insats ett uppfostrande inslag, då ungdomar
får perspektiv på vad det innebär att smutsa ner sin egen miljö.
Slutligen påtalar invånaren att unga i gymnasieåldern har suttit
hemma i ett år och är i stort behov av att få komma ut i samhället
och få möjlighet att göra något annat än att sitta hemma och tappa
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tron på framtiden. De borde vara en prioriterad grupp framför 15åringar som har mer tid framför sig.
Förvaltningens svar på medborgarförslaget
Förvaltningen kommer sannolikt kunna erbjuda 800 ungdomar
feriejobb i sommar trots att platser inom äldreomsorg eller förskola
inte kan erbjudas så som tidigare år. Vilka grupper ungdomar som
ska prioriteras till feriejobb beslutas av stadens
arbetsmarknadsförvaltning. Syftet med en gemensam
prioriteringsordning är att hanteringen av feriejobb ska vara lika i
hela staden. Förvaltningen samverkar med stadens förvaltningar och
med civilsamhället och kan erbjuda feriejobb inom olika film-,
teater- och konstprojekt samt renhållning. Sedan flera år erbjuds
ungdomar feriejobb i Riddersvik. Under 9 veckor kommer 32
ungdomar plocka skräp och utföra trädgårdsarbete.
Förvaltningen har avtal med en entreprenör, PEAB, som sköter
renhållningen vid strandbaden samt avtal med en annan entreprenör,
Svensk Markservice, som sköter renhållningen i övrigt.
Förvaltningen har matchat 64 ungdomar till feriejobb hos Svensk
Markservice. Ferieungdomarna kommer att arbeta med renhållning.
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