Protokollsutdrag
Arbetsmarknadsnämnden
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Nämndinitiativ (-) Erbjud sommarjobb till barn från
familjer med försörjningsstöd

Dnr AN 2021-48
Ärende
Karin Nyman, utvecklingsstrateg, redogör för nämndinitiativet Erbjud
sommarjobb till barn från familjer med försörjningsstöd
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, där kommunen står får lönekostnaden i detta upplägg.
Erbjudandet föreslås gå ut via föräldrar som får försörjningsstöd och barnens
lön ska inte påverka försörjningsstödet. I nämndinitiativet framgår att 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.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår
att arbetsmarknadsnämnden avslår beslutsatsen i initiativet samt att initiativet
skickas till bildningsnämnden för kännedom då bildningsnämnden är den
nämnd som har ansvaret för att administrera kommunens feriearbeten för
ungdomar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Nämndinitiativ (-) Erbjud sommarjobb till barn från familjer
med försörjningsstöd (mars -21)
Bilaga 1 – Nämndinitiativ
Bilaga 2 – Tillämpningsanvisning gällande feriearbete för skolungdom
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Yrkanden
Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Michael Cocozza (-) och Ali Hajar (S) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till Utbildningsoch arbetsmarkandsförvaltningens förslag till beslut mot Michael Cocozzas (-)
och Ali Hajars (S) yrkande om bifall till nämndinitiativet. Ordföranden finner
att arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Utbildnings- och
arbetsmarkandsförvaltningens förslag till beslut.
Omröstning
Votering begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar för
Utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningens förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar för Michael Cocozzas (-) och Ali Hajars (S) yrkande om bifall
till nämndinitiativet röstar NEJ.
JA
Ordförande Fredrik Lundén (M)

X

Milad Haddad (M)

X

Leif Bronsén (M)

X

Christoffer Rosendahl (C)

X

Michael Cocozza (-)

X
X

Susanne Wallberg (S)

X

Roger Bandick (S)

X

Patrik Westlund (SD)

X

Simon Karlsson (MP)
UTFALL

AVSTÅR

X

Ali Hajar (S)

Magnus Landberg (KD)

NEJ

X
6

5

Ordföranden finner därmed att arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
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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 Utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningens planerade utredning kring feriearbeten.
Reservationer
Michael Cocozza (-) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
Linköpingslistan lämnar reservation mot nämndens beslut. Vi menar att denna
insats skulle bidra till integration av svaga grupper på arbetsmarknaden. Det är
viktigt att barn i familjer som har försörjningsstöd får extra hjälp av samhället i
syfte att etablera sig på arbetsmarknaden. Det skulle på sikt leda till färre
personer i behov av försörjningsstöd. De argument mot nämndinitiativet som
framförs i förvaltningens skrivelse håller inte. I andra städer har man löst
frågan om arbetsmiljöansvar. Det utgör inget stöd till företag att kommunen
står för ungdomarnas lönekostnad, då företagen har en kostnad för handledning
som är högre. Frågan hör anslagsmässigt hemma i arbetsmarknadsnämnden då
den syftar till att motverka att det sociala arvet och beroende av stöd för vidare
till nästa generation i familjen. Påståendet om integritetskränkande håller heller
inte, då det är självklart att denna information stannar inom kommunen och
inte förs vidare till företagen.
Ali Hajar (S) reserverar sig mot beslutet.
Simon Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
Miljöpartiet stödjer nämndinitiativet. Att säkerställa att de barn från hushåll
med försörjningsstöd som söker feriejobb får en plats utan att det tar upp
platser från de redan beslutade feriejobben ser vi positivt på. En tydlig
indikator på ett eventuellt framtida behov av ekonomiskt bistånd är ens
föräldrars sysselsättning, därför bör arbetsmarknadsnämnden uppmuntra
insatser som stöttar de individer som växer upp i dessa hushåll.
__________
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Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
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