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Inriktning feriearbete och sommarjobb 2016 
 
Förslag till beslut  
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta: 
 
att höja lönen för sommarjobbande gymnasieungdomar till 66 kronor/timme för 17 åringar  
samt 71 kronor/timme för 18 åringar, 
 
att en riktad satsning på sommarjobb för elever vid språkintroduktionen görs, i samverkan med 
andra organisationer, 
 
att satsning på extrajobb under andra perioder utöver sommaren görs. 
 
Sammanfattning 
Sedan 2015 hanteras kommunens satsning på feriearbete och sommarjobb av 
arbetsmarknadsförvaltningen, enheten Arbete och kompetens inom Jobbcenter. För 2016 
föreslås en breddad satsning på sommarjobb för gymnasiet, en höjning av lönen för 
sommarjobbande gymnasieungdomar, samt riktade satsningar för särskilda målgrupper, i 
samverkan med andra organisationer. I övrigt föreslås att satsningar på årskurs 9 kvarstår som 
tidigare år. 
 
Föredragning 
 
Bakgrund 
Enheten Arbete och kompetens arbetar sedan 2015 bland annat med insatser för feriearbete och 
sommarjobb för ungdomar. Sommaren 2015 deltog ca 2000 ungdomar i de olika former av 
feriearbete och sommarjobb som enheten administrerade. För 2016 har 
arbetsmarknadsnämnden avsatt ytterligare 2 miljoner kronor för satsningar på sommarjobb till 
gymnasieelever samt utrymme för revidering av löner. 
 
Lönenivåer 2015, kronor/timme: 
Årskurs 9 51 kr 
Gymnasiet 61 kr 
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Majoriteten av gymnasieelever 2015 arbetade i subventionerade sommarjobb där 
lönekostnaden för arbetsgivaren subventionerades av kommunen med upp till hälften. 
Lönevillkoren skulle då vara avtalsenliga för branschen. Det betyder att de flesta 
gymnasieelever hade en högre lön än 61 kr/timme.  
 
En jämförelse med åtta andra kommuner visar att Uppsalas lönenivå för gymnasieungdomar 
ligger något under övriga kommuner. Grundskoleelevernas lönenivåer spretar mer i 
jämförelsen och där ligger Uppsalas lönenivå i mitten. För 2016 föreslås att lönen för  
gymnasiearbetande ungdomar höjs med 5 kronor för 17 åringar och 10 kronor för 18 åringar, 
medan lönen för grundskoleungdomarna lämnas oförändrad. 
 
Prioriteringar av målgrupper 
Arbete och kompetens genomförde en enkätundersökning i årskurs tre på gymnasiet under 
hösten 2015. Syftet med undersökningen var att hitta stöd för kommande prioriteringar av 
sommarjobbssatsningarna. Undersökningen indikerade att de elever som haft ett feriearbete i 
årskurs 9 i högre utsträckning än andra elever på egen hand hittade sommarjobb under 
gymnasiet. Vidare visade undersökningen att relativt få elever kände till möjligheten med 
subventionerade sommarjobb.  
 
Med stöd av undersökningen föreslås att satsningen på årskurs 9 ligger kvar som tidigare år då 
det är en viktig, förebyggande insats som ger förutsättningar för ungdomar att skapa kontakter, 
få arbetslivserfarenhet och möjligheter för framtida arbetsgivarkontakter.  
 
De ökade anslagen till gymnasiesommarjobben bör främst riktas till elever på 
språkintroduktionen på gymnasiet. Detta kan gärna göras i samverkan med organisationen 
TRIS. 
 
Satsningen på feriearbete och sommarjobb under just sommarmånaderna innebär ett stor tryck 
på arbetsplatserna i Uppsala under en kort tidsperiod. För att ge möjligheter för fler ungdomar 
att få kontakter med arbetslivet bör möjligheter erbjudas till extrajobb under andra perioder än 
under sommaren. 
 
Satsning på feriepraktik för elever med funktionsnedsättning på gymnasiet föreslås fortsätta 
som tidigare år. 
 
För att underlätta för gymnasieungdomar att hitta ett sommarjobb behöver förvaltningen arbeta 
för fler företagskontakter. Detta bör ske genom att fortsätta lyfta initiativet ”Unga jobbar i 
Uppsala” och samtidigt delta i de företagsnätverk som finns i Uppsala. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta om en höjning av lönen med fem respektive tio 
kronor i timmen för sommarjobbande gymnasieungdomar. Vidare föreslås nämnden besluta 
om en riktad satsning för elever vid gymnasiets språkintroduktion. Nämnden föreslås även 
besluta att en satsning på extrajobb under andra perioder än sommaren görs. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
En ökning av timlönen med tio kronor för sommarjobbande gymnasieungdomar, beräknat på 
400 ungdomar (motsvarande antal för 2015) motsvarar en ökad kostnad på ca 500 tkr. 
 
1 juni upphör den sänkta arbetsgivaravgiften för unga att gälla. De ökade kostnaderna för 
kommunen ryms inom den budgeterade ramen för 2016. 
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