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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107
Svar på motion (S) sommarjobb till alla ungdomar (KS 2019.321)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019-10-14 en motion om att förvaltningen ska få i uppdrag att 
arbeta fram en sommarjobbsgaranti för Vallentuna kommuns ungdomar mellan 16 och 18 år 
inför sommaren 2020.
Motionärerna framhåller att det är viktigt att erbjuda ungdomarna en bra första 
arbetslivskontakt – att studiemotivationen kan förbättras såväl som kontaktnät skapas.

Motionen skickades på remiss till utbildningsnämnden som i ett yttrande föreslår att motionen 
avslås. Utbildningsnämnden konstaterar att fram till att ungdomen fyller 18 år ges 
arbetslivserfarenheter via grundskolans numera obligatoriska Prao samt via gymnasiet 
arbetsplats förlagda lärande. Kommunala feriejobb är ett bra komplement till dessa 
obligatoriska verksamheter. Vidare anser nämnden att det är en viktig del i lärandet att 
anställningsförfarandet i störst möjliga mån liknar andra tillsättningar av tjänster i kommunen. 
(Ansökan med CV och personligt brev, intervju och urval.) Om
sommarjobb erhålls enbart genom ett knapptryck av en vårdnadshavare eller
ungdomen själv finns inget större lärande.

Yrkanden
Gustav Elfström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
 
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), ställer Gustav Elfströms (S) yrkande och sitt eget yrkande 
mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa 
Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
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 Svar på motion (S) sommarjobb till alla ungdomar
 Motion (S) om sommarjobb till alla ungdomar
 Utbildningsnämndens yttrande, motion om sommarjobb för alla ungdomar
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) sommarjobb till alla 
ungdomar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna väckte 2019-10-14 en motion om att förvaltningen ska få i 
uppdrag att arbeta fram en sommarjobbsgaranti för Vallentuna kommuns ungdomar 
mellan 16 och 18 år inför sommaren 2020.
Motionärerna framhåller att det är viktigt att erbjuda ungdomarna en bra första 
arbetslivskontakt – att studiemotivationen kan förbättras såväl som kontaktnät 
skapas. 
Motionen skickades på remiss till utbildningsnämnden som i ett yttrande föreslår att 
motionen avslås. Utbildningsnämnden konstaterar att fram till att ungdomen fyller 18 
år ges arbetslivserfarenheter via grundskolans numera obligatoriska Prao samt via 
gymnasiet arbetsplats förlagda lärande. Kommunala feriejobb är ett bra komplement 
till dessa obligatoriska verksamheter. Vidare anser nämnden att det är en viktig del i 
lärandet att anställningsförfarandet i störst möjliga mån liknar andra tillsättningar av 
tjänster i kommunen. (Ansökan med CV och personligt brev, intervju och urval.) Om
sommarjobb erhålls enbart genom ett knapptryck av en vårdnadshavare eller
ungdomen själv finns inget större lärande.

Bakgrund
Inför sommaren 2020 fanns särskilda utmaningar att placera sommarjobbare, utifrån 
risker relaterade till covid-19. Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, 
AFS 2012:3 samt 2018:8 är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta 
minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör 
riskklass 3 (här inräknas Covid-19).

Utifrån besöksförbud och risk för smittspridning bland boende fanns inte möjlighet 
att erbjuda platser i de av socialförvaltningens verksamheter som vanligtvis tar emot 
feriearbetare.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion
3. Yttrande från utbildningsnämnden
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Till kommunfullmäktige i Vallentuna

Motion: Sommarjobb t¡ll alla ungdomar

Sedan 2015 har ungdomar som sökt sommarjobb i Vallentuna varit garanterade en plats.

Men förra årets kommunplan 2018 innebar besparingar och sommarjobbsgarantin
upphävdes. Därför fick bara 100 ungdomar sommarjobb, tre av fyra sökande blev utan.

Vi anser att det är fel sätt att spara och att det ingår i kommunens samhällsansvar att
erbjuda kommunens ungdomar en bra första arbetslivskontakt som ger oerhört viktiga
samhällsekonomiska effekter. Ekobrottsmyndigheten har till exempel bedömt kommuners
satsningar på sommarjobb och erfar att sommarjobb förebygger ekonomisk brottslighet då

ungdomar startar sin yrkesbana med ett riktigt "vitt" jobb och får kontakt med seriösa
arbetsgivare. Ungdomar lär sig genom sommarjobb också att arbete inte är exklusivt för
några få utvalda utan basen för vårt välstånd där alla ska kunna vara delaktiga och känna
meningsfullhet.
Dessutom kan studiemotivationen förbättras och viktiga kontakter med arbetsgivare
inledas.

Alla ungdomar har inte lärt sig i skolan eller från vårdnadshavare hur man navigerar
arbetsmarknaden, hur man marknadsför sig själv eller hur man jobbar upp ett
självförtroende starkt nog fór att våga ta kontakten med arbetsgivare. Alla ungdomar har
lreller inte vuxna i sin närhet som kan förmedla kontakter med arbetsgivare. Risken finns
att ungdomar istället sitter hemma hela sommaren.

På sikt leder låga ambitioner för det offentliga ofta till ökade samhällskostnader och till ett
hårdare och mer inhumant samhälle. Atstramningar riskerar att skapa merkostnader som i

sin tur leder till nya åtstramningar i en destruktiv ond cirkel. Kloka satsningar från det
offentliga kan däremot i många fall betala tillbaka sig själva ekonomiskt och medmänskligt.

Vallentunas ungdomar ska inte vara sämre rustade att möta arbetslivet än ungdomar från
andra kommuner. Det finns utmaningar men kommunen bör vara en föregångare när det
gäller att säkerställa tillgång till sommarjobb och positiva kontakter.

S oc i al d e m okrate rn a i V all e nt u n a y rkar d ärför:

. Att förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en sommariobbsgaranti för
Vallentuna kommuns ungdomar mellan l6 och 18 àr inför sommaren 2020

Vallentuna 2019-10-14
Socialdemokraterna i Vallentuna

S ra Rude Tilles
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§ 22
Remissvar, motion om sommarjobb för alla ungdomar (UN 2019.124)

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar om motion om sommarjobb för alla ungdomar.
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Reservationer
Agneta Westerberg och Hamdi Abazi (båda S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige angående sommarjobbsgaranti 
för ungdomar 16-19 år. Motionen har skickats som remiss till utbildningsnämnden som är den 
nämnd som har ansvaret för administration och fördelning av kommunens sommarjobb. Barn- 
och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Agneta Westerberg (S) yrkar att utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), föreslår att hon ställer sitt eget yrkande mot Agneta Westerbergs 
(S) yrkande. Utbildningsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Ylva Mozis (L), ställer sitt eget yrkande mot Agneta Westerbergs (S) yrkande. 
Ordförande finner att utbildningsnämnden beslutar enligt hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §14 UN AU Remissvar, motion om sommarjobb för alla ungdomar
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-28, Remissvar om motion om sommarjobb för alla 

ungdomar
 Remissvar, motion om sommarjobb för alla ungdomar
 Remiss, Motion (S) om sommarjobb till alla ungdomar
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Tjänsteskrivelse 

Remissvar, motion om sommarjobb för 
alla ungdomar 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
- anta föreslaget remissvar om motion om sommarjobb för alla ungdomar. 
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet i korthet 
Socialdemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige angående 
sommarjobbsgaranti för ungdomar 16-19 år. Motionen har skickats som remiss till 
utbildningsnämnden som är den nämnd som har ansvaret för administration och 
fördelning av kommunens sommarjobb. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit 
fram ett förslag till remissvar. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse, 2020-02-28, Remissvar om motion om sommarjobb för alla 

ungdomar 
2. Remissvar, motion om sommarjobb för alla ungdomar 
3. Remiss, motion (S) om sommarjobb för alla ungdomar 

Susanna Falk Linda Hallén 
Utbildningschef  Avd.chef Verksamhetsutveckling
  

______________________ 

Ska expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen 
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Remissvar 
Motion om sommarjobb till alla ungdomar  
 
Från 2015 har Vallentuna utifrån vallöfte erbjudit alla kommunens ungdomar 16-19 
sommarjobb. Som flest arbetade år 2018 ca 260 ungdomar. 
Inför sommaren 2019 infördes en minskning av antalet platser och urvalsmetoden var 
”först tillkvarn”. Antalet sökande landade strax över 400 personer (alla tillhörde dock 
inte målgruppen).  
Under sommaren 2019 erbjöds alla unga som inte fick ett av de 100 sommarjobben en 
starta eget utbildning. Under tre veckor fick de utbildning, stöd i form av ett 
startbidrag och kontinuerlig uppföljning av handledare.  
 
Dagens arbetsmarknad är i stort sett onåbar för den som inte fyllt 18 år detta gäller 
även i stor grad helgjobb och feriejobb. I och med att en ungdom fyllt 18 år öppnar 
arbetsmarknadsregler upp sig för den som ska anställa och således för den som vill bli 
anställd. Sommarjobben får inte underminera chanserna för de som inte tillhör 
målgruppen. Den som är 18år och arbetsvillig ska inte trängas undan från 
arbetsmarknaden. 
 
Fram till att ungdomen fyller 18 år ges arbetslivserfarenheter via grundskolans 
numera obligatoriska Prao samt via gymnasiet arbetsplats förlagda lärande. 
Kommunala feriejobb är ett bra komplement till dessa obligatoriska verksamheter. 
Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning har som mål att utveckla 
Prao så att alla unga får en väl utformad Prao där ska bli ett naturligt inslag i de flesta 
av skolans ämnen. En välfungerande Prao kan ge eleven vägledning i hens framtida 
yrkesval. Här har skolan ett tydligt lärandemål riktat gentemot eleven.  
 
Under våren 2019 erbjöds alla ungdomar söka-jobb-stöd. Stödet var individuellt, de 
flesta valde hjälp med att skriva CV och personligt brev. En del kom för att titta på 
vart de kan leta och hur de kan förfina sin sökning. Vissa var intresserade av 
intervjuförberedelser.  

Utbildningsnämnden strävar efter att alla unga i kommunen ska få en bra första 
kontakt med arbetslivet. Feriejobb för unga under 18år måste vara utformade utifrån 
mognad både fysiskt och psykiskt. Här fyller kommunen en viktig roll utan att ta bort 
arbetstillfällen för de som är över 18år och som inte behöver samma anpassade 
arbetsuppgifter.  
 
För att en ungdom ska få ett lärande i att söka och erhålla ett feriejobb bör 
anställningsförfarandet i störst möjliga mån likna alla andra tillsättningar av tjänster i 
kommunen. Ansökan med CV och personligt brev, intervju och urval. Om 
sommarjobb erhålls enbart genom ett knapptryck av en vårdnadshavare eller 
ungdomen själv finns inget större lärande. 



 SID 2/2 
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Om arbetsplatsen inte kan ge individen stimulerande arbetsuppgifter kommer inte 
sommarjobbet i sig att öka studiemotivationen eller leda till att viktiga kontakter 
knyts. Eftersom sommarjobbarna erhåller lön från kommunen bör arbetsuppgifterna 
också ha ett värde för kommunens verksamheter. 
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