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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Karin Nyman, Lars Uhlin

2020-06-10

Dnr BIN 2020-382

Bildningsnämnden

Nämndinitiativ från S, 2020-05-28:
Transporter för unga som jobbar i gröna näringar och
resurspool
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden avslår förslaget att bildningsnämnden ska finansiera
transporter för unga med sommarjobb inom gröna näringar, där
möjligheten att nyttja kollektivtrafik saknas.
2. Bildningsnämnden avslår förslaget om att inrätta en resurspool där
feriearbetande ungdomar kan anställas med särskilt fokus på att hjälpa
riskgrupper.
Ärende
Socialdemokraterna lämnade in ett nämndinitiativ gällande transporter för unga
som jobbar i gröna näringar samt för resurspool för behandling i
bildningsnämnden den 28 maj 2020. Partiet yrkade på följande förslag:
1. Att bildningsnämnden ska finansiera transporter för unga med
sommarjobb inom gröna näringar, där möjligheten att nyttja
kollektivtrafik saknas.
2. Att transporterna finansieras genom att bildningsnämnden äskar
700 000 kronor av kommunstyrelsens resursmedel.
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3. Att bildningsnämnden inrättar en resurspool där feriearbetande
ungdomar kan anställas med särskilt fokus på att hjälpa riskgrupper.
Ett nämndinitiativ är ett sätt för en enskild eller flera ledamöter att nyttja
kommunallagens 4 kap § 20 ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i
nämnden”.
Bildningsnämnden beslutade den 28 maj 2020 § 71 att ge Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till
bildningsnämnden på nästkommande sammanträde i juni.

2 (3)

Till bildningsnämndens sammanträde den 17 juni har Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens sakkunniga berett ärendet i samråd med
Juridikfunktionen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att
bildningsnämnden avslår beslutsatserna i initiativet.
Beredning
‒

Initiativ om att finansiera transport till Gröna näringar där
kollektivtrafik saknas

Linköpings kommun ska enligt kommunallagens likställighetsprincip, 2
kapitlet, 3 §, behandla alla sina kommunmedlemmar lika om det inte finns
sakliga skäl för något annat. Av kommunallagen framgår även att stöd till
enskild utan stöd i lag som huvudregel är förbjudet. När det gäller stöd till
andra näringsverksamheter än kommunala, 2 kapitlet 8 §, får kommunen
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen.
Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får dock lämnas endast om
det finns synnerliga skäl för det. Utifrån dessa bestämmelser kan inte
Linköpings kommun gynna vare sig en specifik bransch inom privata
näringslivet eller vissa anställda inom branschen genom att finansiera
transporter till arbetsplatser.
Kommunallagen 2kap
Likställighetsprincipen
3 § Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat.
Stöd till andra näringsverksamheter
8 § Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i
kommunen eller regionen.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga
skäl för det..

‒

Initiativ om att inrätta en resurspool

När det gäller feriearbete i Linköpings kommun följer kommunen SKR:s
riktlinjer avseende feriearbete. Riktlinjerna från SKR innebär att det endast
medges feriearbete inom kommunens verksamheter. Frågan om att inrätta en
resurspool på ett sätt som överensstämmer med de regelverk som gäller för
kommunen kräver en juridisk utredning. En sådan kan tidigast genomföras till
feriearbeten under sommaren 2021. Det som behöver utredas är bland annat
huruvida detta ryms inom den kommunala kompetensen (d.v.s. är en sådan
uppgift som kommunen får handha) samt huruvida detta överensstämmer med
arbetsmiljölagens regler, särskilt med beaktande av de särskilda regler som
gäller för minderåriga vid arbete som har anknytning till eller innebär risk för
att utsättas för Covid-19 smitta för det fall pandemin inte är över. Covid-19 har
klassats som riskklass 3. Detta tillsammans med reglerna AFS 2018:8 om
minderårigas arbetsmiljö omöjliggör placering av feriearbetare under 18 år i
verksamheter som kan medföra risk för kontakt med smitta Detta då det har
tillkommit ett ändrat regelverk på grund av Covid-19. Därutöver behöver
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kommunen beakta regelverket kring smittspridning, och överväga en kontakt
med smittskyddet på Region Östergötland.
Även om en sådan juridisk utredning skulle visa att det går att upprätta en
resurspool kräver det en noggrann planering och en tydlig organisation. I detta
ingår bland annat att rekrytera ungdomar och handledare samt utbilda
handledarna i arbetsmiljölagstiftningen m.m. Därefter måste kommunen
bedöma vilka arbeten ungdomarna får utföra samt hur och matcha detta mot
lämpliga arbeten. Det sistnämnda innebär även att kontakter behöver tas med
berörda verksamheter där ungdomarna ska arbeta. Sammanfattningsvis
bedömer förvaltningen att inte vare sig den juridiska utredningen eller de
förberedelser som praktiskt behöver göras går att genomföra sommaren 2020.
Förvaltningen har, sedan tidigare beslut i nämnd, uppdraget att utvärdera årets
genomförande och utfall av feriearbeten. I samband med det beaktas alla de
möjligheter som finns till förändringar och förbättringar inför kommande år.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Nämndinitiativ från (S) gällande Transporter för unga som jobbar i gröna
näringar och resurspool
Nämndinitiativ från (S) Transporter för unga som jobbar i gröna näringar och resurspool

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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