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Färre feriejobb är dåligt för hela området
Svar på skrivelse av Niklas Thorén m.fl. (V)
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
I en skrivelse till nämnden lyfter Niklas Thorén (V) att feriejobb för
unga är en bra erfarenhet inför det stundande arbetslivet och att
samtliga ungdomar som sökte feriejobb 2018 också erhöll en sådan
anställning. Utifrån ändringar i budget så befarar Thorén (V) att
förvaltningen nu kommer behöva avslå feriejobbsansökningar.
Frågan om feriearbete är prioriterad och Thorén ställer två frågor till
förvaltningen. 1. Hur stor andel feriejobbsansökningar räknar
förvaltningen med att behöva avslå utifrån de blågrönas budgets för
2019? 2. Finns några planer på att inkludera ungdomarna i
byggandet av våra områden eller skapande av offentlig konst?
Budgeten för feriearbete i verksamhetsplanen 2018 var 17,0 mkr,
och i årets verksamhetsplan är budgeten 16,9 mkr. För att ge ett
korrekt svar på frågan om hur många ungdomar som inte kommer
erbjudas ett feriejobb på grund av budgetskillnaderna så hänvisar
förvaltningen till det särskilda ärendet om feriearbete som redovisas
separat varje år. Den statliga tilldelningen av extra resurser för
feriearbeten under år 2018 gör att siffror i slutbudget för 2018 (19,3
mkr) och för verksamhetsplanen 2019 (16,9 mkr) skiljer sig åt
markant och bör således inte jämföras.
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Förvaltningen har tidigare erbjudit muralmålning och utsmyckning
av offentliga miljöer till feriearbetande ungdomar men har i år inga
planer på liknande arbetsuppgifter eller feriearbete som berör
byggnation av området. Förvaltningen erbjuder emellertid andra
arbetsuppgifter inom kulturområdet såsom dans och uppträdanden.
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Bakgrund
Niklas Thorén m.fl. (V) inkom med en skrivelse till
stadsdelsnämnden den 7:e mars 2019. Skrivelsen bifogas.
Ärendets beredning
Avdelningen förebyggande, fritid och medborgarservice har berett
ärendet.
Ärendet
I en skrivelse till nämnden lyfter Niklas Thorén (V) att feriejobb för
unga är en bra erfarenhet inför det stundande arbetslivet och att
samtliga ungdomar som sökte feriejobb 2018 också erhöll en sådan
anställning. Utifrån ändringar i budget så befarar Thorén (V) att
förvaltningen nu kommer behöva avslå feriejobbsansökningar.
Frågan om feriearbete är prioriterad och Thorén ställer två frågor till
förvaltningen.
1. Hur stor andel feriejobbsansökningar räknar förvaltningen
med att behöva avslå utifrån de blågrönas budget för 2019?
2. Finns några planer på att inkludera ungdomarna i byggandet
av våra områden eller skapande av offentlig konst?
Synpunkter
Nämndens verksamhetsplan har i år budgeterat 16,9 mkr för
feriearbete för att totalt kunna erbjuda 1300 ungdomar feriearbete.
Utifrån stadens anvisningar har detta reviderats till 1320 ungdomar
(Tertialredovisning 1 2019). Föregående år budgeterades 17,0 mkr
för att ge 1150 ungdomar möjligheten att kunna få feriearbete.
Det som bör förtydligas är att slutbudgeten för 2018 års
verksamhetsår motsvarade 19,3 mkr, detta till stor del på grund av
den statliga tilldelningen för feriearbetande ungdomar som erhölls
2018. Tilldelningen möjliggjorde att en större andel ungdomar
kunde erhålla feriearbete under helåret 2018 än vad som först
beräknats.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Förebyggande, fritid och medborgarservice
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
stockholm.se

Utöver ovanstående siffror och jämförelser visar tidigare års
erfarenheter när det gäller antalet erbjudna feriearbeten att
förutsättningarna kan ändras under året och att det därför är svårt att
i detta nu bedöma hur helåret kommer att summeras avseende
antalet feriearbetande ungdomar utifrån budgetskillnaden på 0,1
mkr mellan 2018 och 2019. Under föregående år så erhöll RinkebyKista exempelvis som nämnts, förstärkta resurser via statlig
tilldelning. För att få precisa svar på frågan om budgetskillnadens
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effekt hänvisar förvaltningen till det särskilda ärendet om
feriearbete som redovisas separat till nämnd under hösten varje år.
Förvaltningen har tidigare erbjudit muralmålning och utsmyckning
av väghinder som arbetsuppgifter till feriearbetare i projektupplägg.
Det finns emellertid ingen innevarande planering för den typen av
arbetsinsatser under 2019. Vidare finns inte någon planering i att
använda feriearbetare till att byggnadsmässigt utveckla området.
Förvaltningen erbjuder emellertid feriearbete inom ett stort antal
andra arbetsområden såsom äldreomsorg, barnomsorg och
parkskötsel. Även feriearbeten med kulturinriktning finns att tillgå
exempelvis via dans och uppträdanden. Feriemedverkan vid
”sommar på torget” veckorna samt dagkollo verksamheten är också
exempel på feriearbeten som går att erhålla.
Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
Titel
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