Social- och arbetsmarknadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2016-12-13

§ 98

Dnr: SAN-0158/2016

Sommarjobb
Beslutsunderlag
Utvärdering sommarjobb 2016
Social-och arbetsmarknadsnämndens skrivelse den 1 december 2016
Sammanfattning
Sundbybergs stad har årligen tillhandahållit sommarjobb till elever i staden. Under
2016 och tidigare år har staden betalat ut lönekostnader till privata företag som tagit
emot ungdomar inom ramen för stadens sommarjobbssatsning. Detta förfarande är
dock inte förenligt med kommunallagen, varför social- och arbetsmarknadsförvaltningen sett ett behov av att se över hur sommarjobben kan organiseras år
2017.
I skrivelsen ingår också ett förtydligande av förutsättningar och krav på
motprestation för de ungdomar som erbjuds ett sommarjobb via staden.
Förslaget innebär i korthet att Sundbybergs stad garanterar tre veckors sommarjobb
till elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet, samt i mån av plats till elever i årskurs 9
och ungdomar med särskilda behov. Stadens förvaltningar och bolag kommer att få
uppdrag att utöka antalet sommarjobbsplatser till år 2017. De kommunala bolagen
kommer också ta lönekostnader för detta. Staden kommer inte betala lönekostnader
till de företag som tar emot sommarjobbare, däremot kommer ett handledararvode
utgå med 3 000 kronor per ungdom och period. För att ungdomarna ska bli aktuella
för sommarjobb behöver de bland annat skriva en ansökan och delta i en CV-skola
som staden anordnar. De ungdomar som får sommarjobb via staden ska också på
egen hand sökt sommarjobb inom näringslivet.
Social- och arbetsmarknadsnämndens överläggning
Yrkanden
Ayla Eftekhari (S) yrkar att resurser återförs så att niondeklassare åter får möjlighet
att söka sommarjobb via kommunen på samma premisser som gymnasister.
Jesper Wiklund (V) yrkar att elever som gått ut årskurs 9 inkluderas i
sommarjobbsgarantin, att staden även fortsättningsvis har löne- och arbetsgivaransvar för samtliga sommarjobbare samt att kravet på att visa att man sökt andra
sommarjobb styrks.
Ordföranden yrkar bifall till det utsända förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger; det av Ayla Eftekhari (S)
framställda förslaget, det av Jesper Wiklund (V) framställda förslaget samt det
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utsända förslaget. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
social- och arbetsmarknadsnämnden bifaller det utsända förslaget.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att erbjuda sommarjobb 2017
i enlighet med skrivelsens intentioner.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig social- och arbetsmarknadsnämndsgrupperna för
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
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