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Extrajobb inom vårdsektorn för grundskoleelever 
 
Förslag till beslut  
Kontoret föreslår utbildnings och arbetsmarknadsnämnden att besluta: 
 
att uppdra åt kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att genomföra upphandling av 
insats för extrajobb inom vårdsektorn för grundskoleelever 
 
att delegera till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att fastställa 
förfrågningsunderlag samt besluta om antagande av anbud 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, genomför en upphandling 
gällande insatser för extrajobb inom vårdsektorn för grundskoleelever. 
 
Föredragning 
 
Bakgrund 
Möjligheten att få ett ferie- eller extraarbete 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 sedan tidigare 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. 
 
Genom satsningen på extrajobb inom vårdsektorn får nu fler unga chans att få en första 
arbetslivskontakt, vilket på sikt kan stärka deras framtida etablering på arbetsmarknaden.1 
 
Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds på Lundellska skolan och Cultusgymnasiet. Få elever 
söker vård- och omsorgsprogrammet och avbrottsfrekvensen är hög. Så många som 40 % 
avbröt sina studier på vård- och omsorgsprogrammet under läsåret 13/14.  På sikt ökar 
dessutom behoven av arbetskraft inom sektorn. Arbetsförmedlingen visar i sin prognos för 

                                                 
1 TCO granskar: Unga som inte får jobb efter gymnasiet #2/11 
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arbetsmarknadsutsikterna för åren 2014 och 2015 att de största rekryteringsproblemen 
återfinns inom den offentliga tjänstesektorn, och den situationen bedöms förvärras 2014 och 
2015. Detta syns tydligast inom områdena hälso- och sjukvård samt utbildning men också i allt 
högre grad inom omsorgen av äldre. Där finns en ökad risk att bristen på arbetskraft kan leda 
till att uppgjorda planer på tillskott av medarbetare inte kan nås under de närmsta åren.2 
 
Syfte med satsningen 
Med satsningen på extrajobb inom vårdsektorn för grundskoleelever vill nämnden ge 
grundskoleelever möjlighet att upptäcka vad arbete med vård- och omsorg kan innebära 
samtidigt som de får erfarenheter av yrkeslivet. 
 
Tänkta effekter 
Förhoppningen är att fler elever genom satsningen söker vård- och omsorgsprogrammet med 
färre avhopp som resultat. Boende på äldreboenden får en guldkant på tillvaron och värdefulla 
möten med yngre personer. Ungdomarna får ett första extrajobb som kan användas som 
referens och på så sätt underlätta en framtida ingång på arbetsmarknaden. Äldreboenden 
utvidgar sin framtida rekryteringsbas. 
 
Beskrivning av insatser 
Uppsala kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, genomför en upphandling 
gällande insatser för extrajobb inom vårdsektorn för grundskoleelever. 
 
Tanken är att vald aktör rekryterar ungdomar som, i team av 4-5 ungdomar, ett par timmar i 
veckan under skolterminerna besöker äldreboenden och genomför diverse aktiviteter. Det kan 
handla om allt från att ta promenader, anordna aktiviteter för de äldre till högläsning för äldre 
med försämrad syn.  
 
Insatsen ska organiseras så att det inte uppstår en belastning för befintlig personal utan att 
aktiviteterna arrangeras och leds av upphandlad aktör i samråd med ordinarie personal på varje 
boende. 
 
Samtliga anställda ungdomar ska anställas av aktören och ska erhålla lön motsvarande 
avtalsenliga lön för sommarjobb enligt Kommunal. I samtliga led skall de som arbetar vara 
ungdomar. 
 
Äldreboenden väljs utifrån ett geografiskt perspektiv som möjliggör för ungdomar från socialt 
utsatta stadsdelar att delta i projektet. 
 
Insatsen ska omfatta ca 160 ungdomar per år, att erbjudas extrajobb. 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås uppdra åt kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad att genomföra upphandling av insats för extrajobb inom vårdsektorn för 
grundskoleelever. Vidare föreslås utbilnings- och arbetsmarknadsnämnden att delegera till 

                                                 
2 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015, AF 2014-06-11 
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kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta 
om antagande av anbud. 
 
Upphandlingsförfarande 
Förenklat förfarande, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel för en upphandling av extrajobb inom vårdsektorn finansieras genom ökad satsning på 
feriearbete. 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad  
 
 
Jan Holmlund 
T.f. direktör 


