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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Motion av Marlene Burwick (S) om att ge Uppsalas unga en första väg in 
på arbetsmarknaden 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande innebärande att nämnden 
anser att motionen därmed är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att införa feriearbete för årkurs 9, år 1 och 2 på gymnasiet i enlighet med 
den modell som bland annat Nynäshamns kommun tillämpar, där kommunen och det privata 
näringslivet tillsammans finansierar feriearbetena. Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 
finansierar 2013 feriearbete för årkurs 9 och elever på gymnasieskolans språkintroduktion 
samt feriepraktik för gymnasielever med funktionsnedsättning. Utöver detta finansierar även 
nämnden 80 platser i upphandlad verksamhet, Roligaste sommarjobbet och 100 platser inom 
feriearbete gymnasiet (Framtidsboxen).  
 
Ärendet 
Motionären beskriver i sin motion svårigheten för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. 
De ungdomar som börjar sitt vuxenliv med att få beskedet att dörren till arbetsmarknaden 
är stängd löper den största risken att fastna i långvarig arbetslöshet. Därför föreslår 
motionären att ungdomar i årskurs 9, år 1 och 2 i gymnasieskolan erbjuds feriearbete i 
enlighet med den modell som Nynäshamns kommun tillämpar. Modellen är ett samarbete 
mellan kommun och privat näringsliv. 
 
Synpunkter och påpekanden 
Feriearbete är många ungdomars första kontakt med arbetslivet. En tidigare kontakt med 
arbetslivet ger bättre förutsättningar för en framtida förankring på arbetsmarknaden. 
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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. 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kontoret har budgeterat kostnaderna för 2013 års satsningar på feriearbete till 10 000 tkr i 
lönekostnader för ungdomarna samt 2 450 tkr i administrationskostnader. En kostnads-
beräkning av motionärens förslag visar att lönekostnaderna för ungdomarna skulle öka till 
cirka 33 000 tkr och administrationskostnaderna uppskattas öka till 4 700 tkr. I Nynäshamns 
kommun tar det privata näringslivet emot hälften av ungdomarna och bekostar därmed lönerna 
för de ungdomarna. Kommunen erbjuder sedan näringslivet en lönesubvention (25 % -100 %) 
som cirka 20 procent av företagen nyttjar. 
 
 Budgeterat 

2013 
Beräknade 

kostnader av 
motionärens 

förslag 

Kommunens 
kostnader 

Näringslivets 
kostnader 

Subventioner av 
lönekostnader 
näringslivet 

Ökade 
kostnader för 
kommunen 

Lönekostnader 10 000 tkr 33 000 tkr 16 500 tkr 14 850 tkr 1 650 tkr 8 150 tkr 
Administrationskostnader 2 450 tkr 4 700 tkr 4 700 tkr 0 tkr 0 tkr 2 250 tkr 
Total 12 450 tkr 37 700 tkr 21 200 tkr 14 850 tkr 1 650 tkr 10 400 tkr 

 
Under förutsättningen att satsningen och samarbetet med näringslivet lyckas lika väl som i 
Nynäshamns kommun skulle nämndens kostnader för feriearbete öka med ca 10 400 tkr. 
 
Nämnden föreslås i sitt yttrande anse att motionen därmed är besvarad. 
 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 

 
 
 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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 FÖRSLAG 

  
 
Kommunstyrelsen  

 
 
Yttrande över motion väckt av Marlene Burwick (S) om att ge 
Uppsalas unga en första väg in på arbetsmarknaden   
dnr KSN-2013-0676 

 
Kommunstyrelsen har hemställt om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande 
över rubricerat ärende. Med anledning härav vill nämnden framföra följande: 

 
Motionären beskriver i sin motion svårigheten för ungdomar att ta sig in på 
arbetsmarknaden. De ungdomar som börjar sitt vuxenliv med att få beskedet att dörren 
till arbetsmarknaden är stängd löper den största risken att fastna i långvarig arbetslöshet. 
Därför föreslår motionären att ungdomar i årskurs 9, år 1 och 2 i gymnasieskolan 
erbjuds feriearbete i enlighet med den modell som Nynäshamns kommun tillämpar. 
Modellen är ett samarbete mellan kommun och privat näringsliv. 

 
Synpunkter och påpekanden 

 
Feriearbete är många ungdomars första kontakt med arbetslivet. En tidigare kontakt med 
arbetslivet ger bättre förutsättningar för en framtida förankring på arbetsmarknaden. 
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. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

 
Kontoret har budgeterat kostnaderna för 2013 års satsningar på feriearbete till 10 000 
tkr i lönekostnader för ungdomarna samt 2 450 tkr i administrationskostnader. En 
kostnadsberäkning av motionärens förslag visar att lönekostnaderna för ungdomarna 
skulle öka till cirka 33 000 tkr och administrationskostnaderna uppskattas öka till 4 
700 tkr. I Nynäshamns kommun tar det privata näringslivet emot hälften av 
ungdomarna och bekostar därmed lönerna för de ungdomarna. Kommunen erbjuder 
sedan näringslivet en lönesubvention (25 % -100 %) som cirka 20 procent av företagen 
nyttjar. 

 
 
 
 
 Budgeterat 

2013 
Beräknade 

kostnader av 
motionärens 

förslag 

Kommunens 
kostnader 

Näringslivets 
kostnader 

Subventioner av 
lönekostnader 
näringslivet 

Ökade 
kostnader för 
kommunen 

Lönekostnader 10 000 tkr 33 000 tkr 16 500 tkr 14 850 tkr 1 650 tkr 8 150 tkr 
Administrationskostnader 2 450 tkr 4 700 tkr 4 700 tkr 0 tkr 0 tkr 2 250 tkr 
Total 12 450 tkr 37 700 tkr 21 200 tkr 14 850 tkr 1 650 tkr 10 400 tkr 

 
Under förutsättningen att satsningen och samarbetet med näringslivet lyckas lika väl som i 
Nynäshamns kommun skulle nämndens kostnader för feriearbete öka med cirka 10 400 tkr. 

 
Mot bakgrund av ovan anser utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att motionen 
därmed är besvarad. 

 
 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 

Mohamad Hassan Lotta von Wowern 
Ordförande Sekreterare 
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