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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Inriktning feriearbete 2014 
 
Förslag till beslut  
Kontoret föreslår utbildnings och arbetsmarknadsnämnden att besluta: 
 
att avsätta 1 500 tkr till feriearbete för gymnasieungdomar, 
 
att uppdra till kontoret att i samverkan med Sommarförmedlingen, Vård och bildning samt 
näringslivet undersöka möjligheten att använda ”Nynäshamnsmodellen”  
 
Föredragning 
Feriearbete är många ungdomars första kontakt med arbetslivet. En tidigare kontakt med 
arbetslivet ger bättre förutsättningar för en framtida förankring på arbetsmarknaden.  
 
TCO pekade i en rapport från 20111 på att individer som studerat teoretiska program och fått 
möjlighet till feriearbete har 60 procent högre sannolikhet att få ett heltidsarbete året efter de 
slutat gymnasiet än för individer som inte har haft något feriearbete, allt annat lika. 
Motsvarande tal för individer som studerat praktiska program är drygt 42 procent. 
 
Möjligheten att få ett feriearbete är inte främst beroende av konjunktur utan att unga får stöd 
och hjälp att hitta ett arbete. För att ungdomar ska få en så tidig kontakt som möjligt med 
arbetslivet har nämnden prioriterat årskurs 9 och garanterar alla de ungdomarna ett feriearbete 
under tre veckor. Nämnden ser det också som extra viktigt att satsa på de ungdomar som 
själva inte har ett kontaktnät eller möjligheter att ordna ett feriearbete på egen hand. Därför 
erbjuds även gymnasieungdomar med funktionsnedsättning samt elever på 
språkintroduktionsprogrammet feriearbete. 
 
Under 2013 har nämnden erbjudit 100 gymnasieelever möjlighet till feriearbete med 
inriktning kultur och fritid. Syftet har varit att ge ungdomar möjlighet att själva vara med och 
bidra till att Uppsala blir en attraktiv sommarstad. Feriearbetena har genomförts i olika 
projekt i samverkan med bland andra föreningar och studieförbund. 
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För att ge fler gymnasieungdomar möjlighet till feriearbete tittar nu kontoret på olika former 
för att förnya arbetet med feriearbete. En möjlighet är att arbeta för att aktivera näringslivet i 
samverkan med kommunen. I Nynäshamn har man under ett antal år tagit fram en modell där 
kommunen och näringslivet delar på ansvaret att erbjuda gymnasieungdomar feriearbete. Med 
ett liknande upplägg i Uppsala skulle de pengar som avsätts kunna ge fler gymnasieungdomar 
feriearbete. 
 
I arbetet med att utveckla feriearbetet för gymnasiet är Vård & bildnings sommarförmedling 
en viktig aktör. Sommarförmedlingen har hanterat all administration kring feriearbete för 
såväl årskurs 9, språkintroduktionen och gymnasiet samt feriepraktiken för gymnasieelever 
med funktionsnedsättning. Genom att involvera Sommarförmedlingen i utvecklingsarbetet 
kan deras erfarenheter och tankar kring utveckling tas tillvara. 
 
En grundläggande förutsättning för 2014 års feriearbete är att de administrativa kostnaderna 
minskar till förmån för ungdomarnas lönekostnader. 
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