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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Marlene Burwick (S) om att ge Uppsalas unga en första väg in 
på arbetsmarknaden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet 
 
Ärendet 
Marlene Burwick (S) föreslår i en motion, väckt den 29 april 2013, att kommunfullmäktige 
ger utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att införa feriearbete för årskurs 9 i 
grundskolan, samt årkurs 1 och 2 i gymnasiet, i enlighet med den modell som bland annat 
Nynäshamns kommun tillämpar där kommunen och det privata näringslivet tillsammans 
finansierar feriearbetena, bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Yttrande i frågan har inkommit från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden 
menar att det är viktigt att ungdomar så tidigt som möjligt får en kontakt med arbetslivet och 
har därför prioriterat årskurs 9 i grundskolan och garanterar alla de ungdomarna ett feriearbete 
under tre veckor. Nämnden ser det också som viktigt att satsa på de gymnasieungdomar som 
inte själva har kontaktnät och därigenom har svårt att skaffa sig ett feriearbete på egen hand. 
Därför erbjuds gymnasieungdomar med funktionsnedsättning och gymnasieelever på 
språkintroduktionsprogrammet feriearbeten.  
 
Nämndens budget för feriearbeten 2013 uppgår till sammanlagt 12 450 tkr. Nämnden har 
gjort en kostnadsberäkning med utgångspunkt från motionärens förslag och då kommit till 
slutsatsen att genomförandet skulle innebära en ökad kostnad för kommunen på cirka 10 400 
tkr. Med anledning av detta anser nämnden att motionen är besvarad. Reservation har anförts 
av (S), (MP) och (V) , bilaga 2. 
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Föredragning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är den nämnd som har det övergripande ansvaret 
för kommunens arbetsmarknadspolitik. Till stöd för kommunens arbete och som anger 
inriktning och prioritering finns ett arbetsmarknadspolitiskt program, antaget av 
kommunfullmäktige 2010.  
 
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om att för att bygga Uppsala starkt för 
framtiden behövs investeringar i jobb och utbildning. En fungerande arbetslinje är 
utgångspunkten för att kunna vidmakthålla ett fungerande välfärdssamhälle. Tillsammans 
med andra aktörer inom offentlig, privat och ideell verksamhet arbetar därför Uppsala 
kommun aktivt för att undanröja risker för arbetslöshet och motverka utanförskap.  
 
Ett sommarjobb är ofta det första mötet med arbetsmarknaden för unga. Sommarjobb är 
därmed viktiga för det första intryck unga får av arbetsmarknaden, av vad ett jobb innebär 
men också av den bransch man arbetar i. För både den unge och arbetsgivaren/branschen är 
det viktigt att dessa intryck blir bra. Sommarjobb är dessutom ofta unga människors första 
arbetslivserfarenhet och möjlighet att få kontakter inom arbetslivet. Kontakter som är av stor 
betydelse för ungas fortsatta etablering. 
 
Nynäshamnsmodellen som motionen föreslår ska införas i Uppsala, går ut på att näringslivet 
tar emot hälften av alla feriearbetande ungdomar och bekostar lönen för de ungdomarna. 
Näringslivet får en lönesubvention av kommunen för sitt åtagande, som ligger på mellan 20 – 
100 procent av lönekostnaden. Cirka 20 procent av företagen i Nynäshamn nyttjar 
lönesubvention. Nynäshamns kommun svarar för den administrativa hanteringen av 
feriearbetena. Utbildnings- och arbetsmarknads-nämnden har i sitt yttrande räknat på vad 
införandet av motsvarande modell i Uppsala skulle kosta. Nämnden avvisar inte förslaget, 
men konstaterar att om motionens förslag skulle genomföras, skulle det betyda en 
kostnadsökning för nämnden med cirka 10 400 tkr på årsbasis.  
 
Uppsala kommun erbjuder redan alla elever från åk 9 i grundskolan feriearbete under tre 
veckor. Många gymnasieungdomar klarar att ordna sommarjobb på egen hand, genom egna 
eller genom föräldrars kontaktnät. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser det som 
extra viktigt att erbjuda platser till de unga som inte har egna kontakter eller möjligheter att 
ordna ett sommarjobb. Därför är nämndens prioritering i första hand gymnasieungdomar med 
funktionsnedsättning samt gymnasieungdomar inom introduktionsprogrammet med inriktning 
språkintroduktion. Utöver detta finansierar även nämnden 80 platser i upphandlad 
verksamhet, Roligaste sommarjobbet och 100 platser inom feriearbete gymnasiet, 
Framtidsboxen. Med de resurser som nämnden har till sitt förfogande är det de 
prioriteringarna som för närvarande är möjliga för kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Lars-Sture Persson 
stadsdirektör    personaldirektör 
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