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Ansökan om folkhälsomedel för sommarjobb – en satsning
för framtiden
Sammanfattning
Ansökan avser 1,5 mkr som delfinansiering för kommunens satsning att erbjuda
sommarjobb till alla ungdomar från grundskolans åk 9 och åk 1- åk 3 i gymnasiet.
Barn och ungdomar är en prioriterad grupp när det gäller hälsa och för att kunna
nå de långsiktiga målen är det viktigt att satsa på denna grupp. Det finns ingen
enskild åtgärd som har sådan betydelse för den enskildes hälsa som arbete.
Ärendets beredning
Gymnasieskolan inom Barn och utbildningsförvaltningen har handlagt ärendet.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun beslutade inför sommaren 2008 att alla ungdomar skulle
ges tillfälle att sommarjobba en treveckors period. 576 ungdomar fick
sommarjobb. Med det positiva resultatet beslöt kommunfullmäktige att alla
ungdomar i grundskolans åk 9 och alla gymnasielever även 2009 skulle erbjudas
möjligheten till sommarjobb. Förutsättningarna skulle vara de samma. Eftersom
2008 var det första året med inriktningen att alla som ville skulle erbjudas arbete
var det svårt att beräkna kostnaderna, det fanns inte heller färdiga rutiner och
personalresurser för att på bästa sätt möta ett så stort intresse.
Förvaltningens ståndpunkt

Sommarlovet är långt och efterlängtat av många som en tid för återhämtning, nya
intryck och nya erfarenheter. Samtidigt kan det för en del också leda till att man i
allt för stor utsträckning vänder på dygnet och sommarlovet blir en passiv period
och för vissa också en destruktiv tid. Att under ett par veckor av sommarlovet ha
möjlighet att få arbete innebär att man finns i ett sammanhang, att man är
efterfrågad och behövd. Det kräver att man skapar rutiner som t ex att gå upp på
morgonen och det innebär att man får en struktur på dygnet. Kontakter med
ekobrottsmyndigheten visar att sommarjobb förebygger brottslighet. Det hindrar
rekrytering till den svarta arbetsmarknaden, ungdomar får kontakt med seriösa
arbetsgivare och risken att dras in i kriminalitet som en effekt av arbetslöshet
minskar. Unga är den grupp som snabbast slås ut på arbetsmarknaden. Under årets
första månader har stora varsel skett hos arbetsgivare inom både näringsliv och
offentlig sektor. Prognoserna för att det skall vända redan i år är tyvärr dystra. Det
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kan innebära att det är svårare än på länge för ungdomar att få sommarjobb genom
egna kontakter eller på eget initiativ. Arbete, egna pengar och en upplevelse av att
vara behövd bidrar var för sig men än mer sammantaget till förhöjd folkhälsa för
våra ungdomar. Erfarenhet och referenser från arbete kan i förlängningen vara det
som är avgörande när en arbetsgivare skall rekrytera ny arbetskraft. Möjlighet till
en koppling till arbetsmarknaden kan på olika sätt också inspirera till fortsatta
studier, och det oavsett om man som grund- eller gymnasieelev kommit på vad
man inte vill arbeta med framöver eller att man fått insikt i vad man verkligen vill
satsa på.
Ekonomiska konsekvenser

För 2009 uppskattas de totala kostnaderna för sommarjobben till 5 mkr. I budget
för 2009 finns 2 947 mnkr anslagna för sommarjobben. Arbetsgivarna beräknas
stå för en del av lönekostnaderna till ungdomarna. Till resterande del samt till
kostnader för information och administration söks 1,5 mkr ur folkhälsomedlen.
Kostnaderna bygger på bedömningar att fler ungdomar kommer att söka
sommarjobb i år när möjligheten är mer känd och på grund av ett kärvare
arbetsmarknadsläge. Därtill har en uppskattning gjorts om hur stor andel av
lönekostnaderna arbetsgivarna kommer att stå för. Det bör poängteras att de
totala kostnaderna är uppskattade utifrån ett relativt osäkert utgångsläge.
Bilagor
Bilaga 1 Ansökan om folkhälsomedel
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta.
1.

Föreslå kommunstyrelsen att bevilja barn och utbildningsnämnden
1,5 mkr ur folkhälsofonden för satsningen för sommarjobb till ungdomar

Birgitta Dahlin
Barn- och utbildningschef
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