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Feriearbetesgaranti för ungdomarna
Svar på skrivelse från Veronica Stiernborg m.fl. (V)
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Veronica Stiernborg m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse om
den minskade budgeten för feriejobb. Vänsterpartiet hade önskat en
sommarjobbsgaranti för ungdomarna och ställer bland annat frågan
om förvaltningen i år kan garantera att alla unga som söker
feriearbete erbjuds detta.
Nämnden har i verksamhetsplanen för 2021 angett ett mål om att
erbjuda 1100 ungdomar feriearbete. Förvaltningen har för avsikt att
uppnå målet och genomför en planering för detta. Särskilda
omständigheter i och med pågående pandemi gör att nya
feriearbeten bereds.
Tidigare års statliga resurstilldelningar avseende feriearbeten visar
att mycket förändras under sommarmånaderna och att det därför är
svårt att i detta nu bedöma hur året kommer att summeras.
Anpassningar utifrån covid-19 bör också beaktas i förväntningar
gällande resultat. För att få exakta svar på frågor som rör avslag
eller antal feriearbeten som erbjudits kommer detta att redovisas i
förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2021, och i den
särskilda ferieredovisningen som sker under hösten.
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Bakgrund
Veronica Stiernborg m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse om
den minskade budgeten för feriejobb. Skrivelsen bifogas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen stadsutveckling,
medborgarservice och fritid.
Ärendet
Veronica Stiernborg m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse om
den minskade budgeten för feriejobb.
Vänsterpartiet ser de olika behoven och möjligheter som finns i
stadsdelsområdet och hur detta skulle kunna mötas av
feriearbetande ungdomar. Skribenten menar att ungdomar skulle
kunna vara med och bygga stadsdelsområdet genom nya parklekar
som planeras. Ungdomar skulle vidare kunna skapa offentlig konst
och göra Husby till ett muralmålningscentrum. Veronica Stiernborg
m.fl. (V) pekar vidare på att i en tid där sociala medier är
avgörande, gynnas ett område av ökad offentlig konst gjord av
ungdomar som bor i området själva.
Skribenten menar avslutningsvis att behoven och önskemålen är
många och att målgruppen ungdomar som vill arbeta finns i stor
utsträckning. Vänsterpartiet hade utifrån detta önskat en
sommarjobbsgaranti för ungdomarna. Varje ungdom som vill ha ett
feriejobb ska få det anser skribenten.
Utifrån ovanstående ställer skribenten följande frågor.
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Med tanke på att man har minskat budgeten för feriearbete
med 0,6 mnkr, kan förvaltningen garantera att alla ungdomar
som söker feriearbete ska få ett?



Hur stor andel feriejobbsansökningar räknar förvaltningen
med att behöva avslå utifrån de blågrönas budget för 2021?

Synpunkter och förslag
Nämnden har för innevarande år (2021) budgeterat 15,6 mkr för
feriearbete för att totalt kunna erbjuda 1100 ungdomar feriearbete.
Föregående år (2020) budgeterades 16,2 mkr för att ge 1100
ungdomar möjligheten att få feriearbete. Förvaltningen har höga
ambitioner i år liksom tidigare år i arbetet med att anställa
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feriearbetande ungdomar. En planering pågår för att uppnå målet
med antalet erbjudna feriearbeten. Särskilda omständigheter i och
med pågående pandemi gör att nya feriearbeten bereds då till
exempel förskola och äldreomsorg inte kan ta emot feriearbetande
ungdomar i år.
Tidigare statliga resurstilldelningar avseende feriearbeten visar att
mycket förändras under sommarmånaderna och att det därför är
svårt att i detta nu bedöma hur året kommer att summeras.
Anpassningar utifrån covid-19 bör också beaktas i förväntningar
gällande resultat. För att få exakta svar på frågor som rör avslag
eller antal feriearbeten som erbjudits kommer dessa att redovisas i
förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2021 och i den
särskilda ferieredovisningen som sker under hösten.
Förvaltningen har tidigare erbjudit muralmålning och utsmyckning
av väghinder som arbetsuppgifter till feriearbetare i projektupplägg
och ser i enlighet med skribenten inga hinder i att erbjuda sådana
arbetsuppgifter. Under sommaren 2020 så genomförde exempelvis
ett antal ungdomar feriearbete med mosaikmålningar och offentlig
konst i en tunnel. Det pågår planering för liknande arbetsuppgifter
under 2021.
Förvaltningen erbjuder under normala omständigheter, utan
pandemi, feriearbeten inom ett stort antal andra arbetsområden
såsom äldreomsorg, barnomsorg och parkskötsel. Feriearbeten med
kulturinriktning brukar erbjudas, exempelvis via dans och teater
uppträdanden. Feriemedverkan vid ”Sommar på torget” veckorna,
samt dagkollo verksamheten är också exempel på feriearbeten som
går att erhålla under sommar-, höst- och jullov. Förvaltningen ser
alltid över arbetsmöjligheterna och har utifrån årets speciella
situation med anledning av pågående pandemi förberett en
planering som ska möjliggöra att årsmålet ska kunna uppnås.
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