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Sommarjobb 2018
Beslutsunderlag
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 6 december 2017
Tillkommande beslutsunderlag
Socialdemokraternas skrivelse den 19 december 2017
Vänsterpartiets skrivelse den 19 december 2017
Sammanfattning
Sundbybergs stad tillhandahåller sommarjobb till ungdomar i staden, vilket
administreras av social- och arbetsmarknadsnämnden. Vid nämndens sammanträde
den 31 oktober 2017 tog nämnden del av uppföljningen av sommarjobb 2017.
Denna skrivelse beskriver intentionerna för stadens sommarjobbssatsning 2018.
Under 2017 var det endast två privata företag som tog emot sommarjobbare via
staden. En analys av hur fler företag ska motiveras att ta emot feriearbetande
ungdomar behöver därför göras. Ett sätt kan vara att underlätta för företagen
genom att exempelvis avlasta dem i administrativt hänseende.
För att ytterligare förbättra sommarjobbsverksamheten ska speed-dating arrangeras,
i syfte att erbjuda ungdomar möjligheter att träna på intervjusituationer samt
erbjuda matchning för de arbetsgivare som så önskar. Härigenom ges även
arbetsgivarna möjlighet att påverka vilka ungdomar som de vill anställa. Utöver
detta undersöks möjligheten att anordna sommarlovsaktiviteter med asylsökande
gymnasieungdomar.
Förslaget innebär i korthet att Sundbybergs stad erbjuder tre veckors sommarjobb
för elever som avslutat årskurs 1 och 2 på gymnasiet samt för ungdomar med
särskilda behov. Erfarenheter från arbetet med sommarjobb under 2017 tyder på
goda förutsättningar att under 2018 kunna erbjuda sommarjobb även åt de flesta av
de elever som avslutar årskurs 9 och som uppfyller kraven för sommarjobb. För att
ungdomarna ska bli aktuella för sommarjobb behöver de skriva en ansökan och
delta i en CV-skola som staden anordnar. Ungdomarna behöver även kunna visa att
de sökt andra sommarjobb.
Social- och arbetsmarknadsnämndens överläggning
Yrkanden
Ayla Eftekhari (S) yrkar att nämnden beslutar att återinföra sommarjobbsgarantin
för niondeklassare, att slopa CV-kravet för niondeklassare, att slopa kravet att ha
sökt andra jobb för niondeklassare, att utveckla CV-skolan till att bli mer praktisk
samt att se över hur informationen om ansökningsprocessen sprids med målet att
informationen når ut till fler inom målgruppen.
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Jesper Wiklund (V) yrkar att nämnden beslutar att erbjuda sommarjobb 2018 i
enlighet med skrivelsens intentioner men med ändringar att nämnden uppdrar åt
förvaltningen att inför sommarjobbsperioden 2018 tydligt kommunicera att
ungdomar som gått ut årskurs nio söker på samma villkor som andra ungdomar
samt att jobbsökarkravet slopas för de som sommarjobbar via kommunens försorg
för första gången.
Daniel Wiström (KD) yrkar bifall till det utsända förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger, dels det utsända förslaget, dels
det av Ayla Eftekhari (S) framställda förslaget samt det av Jesper Wiklund (V)
framställda förslaget. Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner
att social- och arbetsmarknadsnämnden bifaller det utsända förslaget.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att erbjuda sommarjobb 2018
i enlighet med skrivelsens intentioner.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig social- och arbetsmarknadsnämndsgrupperna för
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
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