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Arbetsmarknadsnämnden

Nämndinitiativ (-) Erbjud sommarjobb till barn från
familjer med försörjningsstöd (mars -21).docx
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Nämndinitiativet avslås med hänvisning till att kommunen enligt
kommunallagen inte får stödja enskild näringsidkare med arbetskraft
och att det enligt socialtjänstlagen är sekretess gällande att plocka ut
gruppen ungdomar som lever i familjer med försörjningsstöd.
2. Då bildningsnämnden är den nämnd som har ansvaret för att
administrera kommunens feriearbeten för ungdomar skickas
nämndinitiativet för kännedom till bildningsnämnden.
3. Arbetsmarknadsnämnden får på sammanträdet i maj ta del av
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens planerade utredning
kring feriearbeten.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Michael Cocozza lämnade in ett nämndinitiativ angående att erbjuda
sommarjobb till barn från familjer med försörjningsstöd, till
arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 februari 2021, för behandling.
Enligt nämndinitiativet ska kommunen utöver ordinarie feriearbeten erbjuda
samtliga barn mellan 14 – 18 år i familjer med försörjningsstöd sommarjobb
2021. Det rör sig om cirka 300 – 400 barn. Detta skulle vara jobb utanför den
kommunala sektorn och genomföras med en upphandling modell Stockholms
stad sommaren 2020. Kommunen står får lönekostnaden i detta upplägg.
Erbjudandet går ut via föräldrar som får försörjningsstöd och barnens lön ska
inte påverka försörjningsstödet. Det rör sig om en extrakostnad för kommunen
om 4 miljoner kronor. Med anledning av detta yrkar Michael Cocozza att:
Arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslag och begär tilläggsanslag
från kommunstyrelsen för att täcka kostnad för insatsen.
Till arbetsmarknadsnämndensnämndens sammanträde den 17 mars 2021 har
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen utrett frågan.
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Stockholms stad 2020
I nämndinitiativet hänvisas till att Stockholms stad 2020 gjorde upphandling av
platser utanför den kommunala sektorn. Som en åtgärd för att få fram fler
arbetsställen publicerade Stockholms stad 2020 en upphandling för att ge
privata företag och civilsamhälle möjlighet att vara med och bidra. Inga
specifika företag anlitades, utan det var organisationer som upphandlades.
Sammanställning av feriearbetsplatser Stockholm 2020:
Kommunal verksamhet, 4 946 platser
MISA (arbetsinriktad daglig verksamhet), 47 platser.
Barnens Ö, Ungdomscrew, 45 platser
Stockholm Open kommunikation, 200 platser
Rookie StartUps entreprenörskap, 140 platser.
Novare Entreprenörskap, 150 platser,
Stockholm Open entreprenörskap, 390 platser,
Fryhushuset – Novare, 902 platser
Målgruppen försörjningstagare
Kommunen har ett stort ansvar för det arbetsmarknadspolitiska området och för
att ge alla ungdomar en meningsfull tillvaro. Alla ungdomar ska ha samma
förutsättningar att söka kommunala feriearbetsplatser. Det är dock
integritetskränkande om kommunen bara väljer ut ungdomar till föräldrar med
försörjningsstöd. I socialtjänstlagen framgår att det är sekretess gällande att
plocka ut gruppen ungdomar som lever i familjer med försörjningsstöd. I
kommunen kan det finnas ungdomar med större behov av en feriearbetsplats än
just ungdomar vars föräldrar har försörjningsstöd.
Beslut om policy och riktlinjer för anställning är kommunstyrelsens ansvar som
anställningsmyndighet och detta är vidaredelegerat till kommundirektören.
Under hösten 2018 arbetades en tillämpningsanvisning fram som reglerar hur
anställningsförfarandet av ferieungdomar ska genomföras. Denna beslutades av
kommundirektören den 22 januari 2019.
Kommunens erfarenhet är att ungdomar från socioekonomiska, eller på annat
sätt, missgynnade förhållanden, i praktiken, inte har likvärdiga möjligheter att
erhålla feriearbete om inte aktiva åtgärder från kommunens sida vidtas.
Kommunens intention är att ungdomar från alla socioekonomiska grupper i
samhället ska ges lika möjlighet att erhålla feriearbete i kommunen. Därför
finns två uttagningsgrupper. En grupp vänder sig till ungdomar med särskilda
svårigheter eller behov av att söka feriearbete. Förutsättningen för att få söka
feriearbete i den aktuella uttagningsgruppen är att ungdomen ”prioriterats” av
ungdomens skola, sociala förvaltningens insatsgrupp eller brottsförebyggande
gruppen. Den andra gruppen vänder sig till alla ungdomar att söka feriearbete.
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Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser sker urvalet med
hjälp av lottning inom respektive grupp.
Bedömning av placering av feriearbete i näringslivet med finansiering av
kommunen
Linköpings kommun har feriearbeten inom kommunens ansvarsområde och
verksamheter och följer därmed Sveriges Kommun och Regionens (SKR) råd
och kommunallagen. Enligt kommunens jurister kan kommunen inte anställa
handledare och placera feriearbetare i näringslivet. Kommunen har
arbetsmiljöansvar för alla ungdomar som får ett feriearbete med finansiering av
kommunens medel. Bedömningen är att kommunen inte kan fullfölja
arbetsmiljöansvaret om feriearbetsplatsen är i näringslivet. Kommunen kan inte
heller stödja enskild näringsidkare med arbetskraft. Bedömningen är att även
om ungdomen inte kan jämställas med vanlig anställning kommer vissa
arbetsuppgifter att verkställas på arbetsplatsen då med delfinansiering av
Linköpings kommun.
__________
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