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Nämndinitiativ: Delfinansiera feriejobb i
näringslivet
De feriearbeten som Linköpings kommun tillhandahåller fyller en viktig funktion för
såväl ungdomar som för kommunen. Att ungdomar ges chans att utföra ett arbete, ta
ansvar och tjäna egna pengar bidrar med erfarenheter som rustar dem inför
vuxenlivet. Även i år riskerar dock coronapandemin medföra färre antal feriejobb än
vad som bildningsnämnden budgeterat för. Samtidigt har antalet feriejobb minskat
avsevärt sedan bildningsnämnden i mars 2019 (Dnr BIN 2019-95) avskaffade
möjligheten för kommunen att nyttja feriejobb inom det privata näringslivet.
Som skäl till detta angavs att feriearbetena kunde ses som stöd till enskild
näringsidkare, vilket inte vore förenligt med gällande lagstiftning, samt att kommunen
som arbetsgivare för den feriearbetande inte har kontroll över arbetsmiljön när
arbetsplatsen ej är i kommunens regi. Frågan om arbetsmiljön har dock hanterats för
de feriejobb som kommunen tillhandahåller tillsammans med föreningslivet genom
kommunala handledare. Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen yrkat på att denna
lösning även kan användas för jobb i det privata näringslivet.
Eftersom feriejobben inte ska omfatta ordinarie arbetsuppgifter menar vi
socialdemokrater att det inte skulle röra sig om stöd till näringsidkare (vilket
exempelvis de elevluncher kommunen tillhandahåll genom privata restauranger förra
våren får anses vara). Alliansen har dock inte delat vår bedömning och har hittills
varit ovilliga att inleda samarbete med näringslivet.
Vi socialdemokrater är dock pragmatiska och föreslår därför en modell där
kommunen finansierar 50 procent av lönekostnaden för privata företag som erbjuder
sig att ta emot feriearbetande ungdomar och att dessa företag själva finansierar 50
procent. Denna modell har bland annat testats av Lunds kommun.1 Vi är övertygade
om att det finns privata företag som vill bidra till ungas etablering på
arbetsmarknaden och genom detta upplägg skulle ges möjlighet till detta.
Vi yrkar därför att bildningsnämnden beslutar att:
1. Bildningsnämnden ger utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag
att erbjuda det privata näringslivet att tillhandahålla feriejobb, där kommunen
finansierar 50 procent av lönekostnaden.
2. Bildningsnämnden äskar medel från kommunstyrelsen för att kunna tillhandahålla
1000 feriejobb under sommaren 2021.
https://moten.lund.se/welcome-sv/namnder-styrelser/socialnamnden/socialnamnden-2020-10-14/
agenda/so-tjansteskrivelse-2020-10-01-rapport-kommunal-feriepraktik-2020pdf ?
downloadMode=open
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För den socialdemokratiska gruppen i bildningsnämnden,
Jonatan Hermansson (S)

