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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Karin Nyman

2019-11-19

Dnr BIN 2019-95

Bildningsnämnden

Anskaffning av kommunala platser för feriearbete 2020
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att ansvaret för anskaffning, genomförande och
uppföljning av kommunala feriearbeten 2020 ska förläggas på
Arbetsmarknadscentrum.
2. Bildningsnämnden beslutar att Utbildningsförvaltningen återkopplar till
bildningsnämnden februari 2020 om struktur, förutsättningar och
målgrupper för kommunala feriearbeten.
Ärende
Kommunen erbjuder feriearbete för att ge ungdomar en inblick i arbetslivet, få
arbetslivserfarenhet och prova på arbetsuppgifter och därmed få en orientering
om olika yrken. Feriearbete ger ungdomarna möjlighet att lära känna
Linköpings kommunkoncern som arbetsgivare.
Placeringar för ferieungdomar är ett led i kommunens ungdomsarbete,
arbetsmarknadsåtagande och ett led i kommunens kompetensförsörjning.
Bildningsnämnden ansvarar för feriearbeten för ungdomar, men samtliga
förvaltningar och bolag har ett ansvar att säkerställa att ungdomarna kan
erbjudas arbete.
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Bakgrund
Kommunens erbjudande om feriearbete syftar till att ge ungdomar en inblick i
arbetslivet som reell arbetslivserfarenhet samt låta dem prova på
arbetsuppgifter och därmed få en orientering om olika yrken samt kunskap och
erfarenheter om arbetsmarknadens förutsättning. Feriearbete ger också
ungdomarna möjlighet att lära känna Linköpings kommunkoncern som
arbetsgivare.
Placeringar för ferieungdomar är ett led i kommunens ungdomsarbete,
arbetsmarknadsåtagande och kommunens kompetensförsörjning.
Bildningsnämnden ansvarar för feriearbeten för ungdomar, men samtliga
förvaltningar och bolag har ett ansvar att säkerställa att ungdomarna kan
erbjudas arbete. Sommaren 2019 har kommunens förvaltningar erbjudit 345
feriearbetsplatser och kommunala bolar har i egna processer haft ca 200
ungdomar i arbete. Därutöver har 11 ungdomar drivit företag iform av
sommarentreprenörer. Feriearbete fördelades på ungdomar i årskurs 1 och 2 i
gymnasiet samt prioriterade grupper. Ungdomar som inte haft feriearbete
tidigare har prioriterats vid tilldelning av plats. Feriearbeten avser ungdomar
som är folkbokförda i Linköpings kommun.
Kommunen har ett stort ansvar för det arbetsmarknadspolitiska området och för
att ge alla ungdomar en meningsfull tillvaro. 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 på kommunen. Därför föreslås två
uttagningsgrupper. En grupp vänder sig till ungdomar med särskilda
svårigheter eller behov av att söka feriearbete. Alla ungdomar som söker
feriearbete ska ha förutsättningar att själva göra en ansökan och förmedla en
tydlig vilja av att ha ett feriearbete.

Uppdrag till Utbildningsförvaltningen att utreda vidare och redovisa till
bildningsnämnden februari 2020.


Kan feriearbete kombineras alternativt kravställas tillsammans med
lovskola för elever som saknar betyg i matematik, engelska och
svenska/ svenska som andra språk



Kan antalet timmar per dag minskas från 8 timmar till 4 timmar för att
möjliggöra att flera ungdomar ska få möjlighet till ett feriearbete



Utveckla ”Idrottsspåret” till flera föreningar i syfte för skapa flera
arbetsplatser
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Utveckla samarbetet med de kommunala bolagen



Se över möjligheten till att koppla möjligheten mellan branscher och
yrkesförberedande utbildningar kopplade till specifik bransch

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten för kommunens feriearbete finansieras inom ram för
bildningsnämndens internbudget.
Kommunala mål
8. En kommun med en hög egen försörjning
14. En attraktiv arbetsgivare
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Feriearbeten vänder sig till både pojkar och flickor och vid presentation ska
platserna erbjudas på ett sådant sätt att de inte skapar stereotypa förväntningar
på vem som ska söka respektive arbete.
Samråd
Samråd har skett med Arbetsmarknadscentrum.
Uppföljning och utvärdering
Utbildningsförvaltningen redovisar ovanstående uppdrag till bildningsnämnden
februari 2020. Senast i november 2020 ska antal och genomförandet av
feriearbeten i Linköping 2020 redovisas till bildningsnämnden.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 ska ges den 19 november 2019
Utbildningsförvaltningen

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Arbetsmarknadscentrum, Enhetschefer
gymnasieskolor

