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Ungdomar från grundskolans åk 9 och åk 1 – åk 3 i gymnasiet erbjuds sommarjobb. Detta ger en meningsfull sysselsättning och en
god inblick i vuxenlivet samt verkar brottsförebyggande.

Målgrupp för projektet och eventuellt delmålgrupp som är särskilt viktig att nå från
folkhälsosynpunkt.
Ungdomar bosatta i Nynäshamns kommun födda 90 – 93. Övriga grupper i samhället som få en förbättrad hälsa genom denna
satsning är de äldre och barnen eftersom en hel del arbetstillfällen kommer att finnas inom äldrevården och barnomsorgen. Denna
förstärkning är en kvalitetsökning för dessa grupper.
Park – och fastighetsarbeten ger en bättre miljö både för kommunmedborgaren i allmänhet och för de anställda genom förbättringsoch försköningsarbeten som inte annars skulle ske.

Varför är det viktigt av folkhälsoskäl att nå denna målgrupp? Beskriv kort nuvarande situation/behov
och vilka resultat som förväntas uppnås uppdelat på målgrupper:
Sysselsättning för denna grupp leder till goda vanor. 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 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.

Vilka centrala folkhälsomål svarar projektet upp mot: 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 sak som har sådan
betydelse för den enskildes hälsa som arbete.
Ange ett till tre mål/delmål för projektet, som också ska kunna följas upp med siffror årligen eller med
längre intervaller: Antal sommarjobbande ungdomar med jämförelser mellan åren.
Beskriv projektet och dess olika faser; vad som ska göras och hur det ska göras. Notera också varför
insatserna är viktiga och hur socialt och ekonomiskt utsatta grupper ska nås eller involveras i
projektet. Under våren annonseras sommarjobbsmöjligheten på kommunens skolor, på kommunens hemsida och i

Nynäsposten. Samtidigt pågår rekvirering av arbetsplatser. Matchning sker sedan med de jobb som finns och de ungdomar som
sökt.

Kostnad för projektet/aktiviteten fördelat per år och/eller per delprojekt inklusive kostnad för
uppföljning och slutlig utvärdering: Totalkostnad beräknas till ca 5 milj varav ansökan från Folkhälsomedel utgör ca 1, 5
milj kr.

Förväntad kostnadsbesparing på kort respektive lång sikt till följd av projektets/aktivitetens
genomförande: Minskad brottslighet och en större delaktighet i samhället är en nationalekonomisk vinst och en vinst för de
enskilda individerna. Förbättrad miljö är en vinst för kommunmedborgare och arbetstagare som på sikt lönar sig .

Hur kommer projektet att utvärderas. Kort beskrivning av vilka nyckeltal som ska användas:

Antal ungdomar som är sysselsatta. Slumpvisa intervjuer med en del av de sysselsatta och arbetsplatserna. ( Enkät gjordes 2008)
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