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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Karin Nyman

2020-03-11

Dnr BIN 2019-588

Bildningsnämnden

Feriearbeten i Linköpings kommun
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden ger utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i
uppdrag att verkställa beslut med två uttagningsgrupper
2. Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser sker urvalet med
hjälp av lottning av respektive grupp.
3. Bildningsnämnden ger utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i
uppdrag att återkomma till nämnden i oktober 2020 gällande plan för och
organisation av hur kombination av lovskola och feriearbete ska
genomföras i Linköpings kommun från och med 2021.
Ärende
Kommunens erbjudande om feriearbete syftar till att ge ungdomar såväl inblick
i arbetslivet som reell arbetslivserfarenhet samt låta dem prova på
arbetsuppgifter som innebär att ungdomar ges möjlighet att orientera sig inom
olika yrken. Feriearbete ger också ungdomarna möjlighet att lära känna
Linköpings kommunkoncern som arbetsgivare.
Placering av ferieungdomar är ett led i kommunens ungdomsarbete,
arbetsmarknadsåtagande samt ett led i kommunens kompetensförsörjning.
Bildningsnämnden ansvarar för feriearbeten för ungdomar, men samtliga
förvaltningar och bolag har ansvar att säkerställa att ungdomarna kan erbjudas
arbete.
__________
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Bakgrund
Kommunens erbjudande om feriearbete syftar till att ge ungdomar såväl inblick
i arbetslivet som reell arbetslivserfarenhet samt låta dem prova på
arbetsuppgifter som innebär att de ges möjlighet att orientera sig inom olika
yrken. Feriearbete ger också ungdomarna möjlighet att lära känna Linköpings
kommunkoncern som arbetsgivare.
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 i kommunen. Därför föreslås två
uttagningsgrupper. En grupp vänder sig till ungdomar med särskilda
svårigheter eller behov. 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. Om antalet sökande överstiger antalet
tillgängliga platser sker urvalet med hjälp av lottning inom respektive grupp.
Placering av ferieungdomar är ett led i kommunens ungdomsarbete,
arbetsmarknadsåtagande samt ett led i kommunens kompetensförsörjning.
Bildningsnämnden ansvarar för feriearbeten för ungdomar, men samtliga
förvaltningar och bolag har ansvar att säkerställa att platser finns tillgängliga
för att ungdomarna ska kunna erbjudas arbete i så stor utsträckning som
möjligt.
Beslut om policy och riktlinjer för anställning är Kommunstyrelsens ansvar
som anställningsmyndighet och detta är vidaredelegerat till kommundirektören.
Under hösten 2018 har en tillämpningsanvisning arbetats fram som reglerar hur
anställningsförfarandet av ferieungdomar ska genomföras. Denna beslutades av
kommundirektören den 22 januari 2019. Tillämpningsanvisningen följer SKR:s
riktlinjer om arbetsmiljöansvar. Kommunen kan endast erbjuda anställningar
till ungdomar i de egna verksamheterna samt administrera placering i de
kommunala bolagen.
Bildningsnämnden gav i november 2019 utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen uppdrag:
‒

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,

3 (4)

‒

utveckla ”Idrottsspåret” till flera föreningar i syfte för skapa flera
arbetsplatser,

‒

utveckla samarbetet med de kommunala bolagen,

‒

se över möjligheten att matcha ungdomar på yrkesprogram till specifik
bransch eller arbetsplats där kompetens från utbildning kan styra.

Uppdragen med lovskola och minskning av antalet timmar behöver utredas
ytterligare, detta för att säkerställa likställighet för de grupper och syften
Linköpings kommun har med feriearbete.
Ekonomiska konsekvenser
Feriearbete finansieras inom ramen för Bildningsnämndens budget
Kommunala mål
Stark gemenskap och människor i arbete
Attraktiv arbetsgivare
Hållbar kompetensutveckling
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Feriearbete vänder sig till både flickor och pojkar och vid presentation ska
platserna erbjudas på ett sådant sätt att de inte skapar stereotypa förväntningar
på vem som ska söka respektive arbete.
Uppföljning och utvärdering
Det utvecklingsarbete som påbörjades under 2019 för att skapa flera feriearbetsplatser för ungdomar i kommunens verksamheter inom ramen för de
tillämpningsanvisningar som beslutades av kommundirektören i januari 2019
fortsätter. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslås till
bildningsnämndens sammanträde i oktober 2020 redovisa en plan för och
organisation av hur kombination av lovskola och feriearbete ska genomföras i
Linköpings kommun från och med 2021. Möjligheten att kombinera lovskola
med feriearbete under samma dag ska framgå av den redovisningen till
nämndens möte i oktober.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Inledande information enligt § 11 har genomförts den 25 februari. Förhandling
enligt § 11 har genomförts den 10 mars.
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