
Motion gällande sommarjobb till ungdomar 2017

Vaxholms kommun ska erbjuda ungdomar sommarjobb under 2017

Att erbjuda elever i årskurs nio och på gymnasiet en bra första arbetslivskontakt ger
oerhört viktiga samhällsekonomiska effekter. Ekobrottsmyndigheten har till exempel
bedömt  andra  kommuners  satsningar  på  sommarjobb  och  erfar  att  sommarjobb
förebygger ekonomisk brottslighet då ungdomar startar sin yrkesbana med ett riktigt,
”vitt”  jobb  och  får  kontakt  med  seriösa  arbetsgivare.  Ungdomar  lär  sig  genom
sommarjobb också att arbete inte är exklusivt för några få utvalda utan basen för vårt
välstånd  där  alla  ska  kunna  vara  delaktiga.  Dessutom  kan  studiemotivationen
förbättras och viktiga kontakter med företagare inledas.

Vaxholms kommun bör vara en föregångare när det gäller  att  säkerställa en god
tillgång till sommarjobb och positiva kontakter med det lokala näringslivet.

De  styrande  i  Vaxholm  har  tidigare  hävdat  att  sommarjobb  genom  kommunens
försorg ’inte behövs i Vaxholm då alla har jobb’. Detta är ett uttalande som inte kan
stödjas med fakta då ingen inventering har gjorts av Vaxholms ungdomars sommar-
jobbsvanor. Vi vet att Vaxholms företagare erbjuder många ungdomar jobb, men att
många av dessa går till ungdomar från andra kommuner. Och vi har ingen som helst
vetskap om vilka som inte får jobb, men som vill ha. Inte alla ungdomar har lärt sig i
skolan  eller  från  vårdnadshavare  hur  man  navigerar  jobbmarknaden,  hur  man
marknadsför sig själv eller hur man jobbar upp ett självförtroende starkt nog för att
våga ta kontakten med arbetsgivare. Alla ungdomar har heller inte vuxna i sin närhet
som kan förmedla kontakter med arbetsgivare.

Vaxholm  är  den  enda  kommunen  i  Stockholms  län  som  inte  har  ett  sommar-
jobbsprogram för ungdomar. Vaxholms enda högstadieskola, Norrbergsskolan, har
lagt ned det viktiga PRAO-programmet som ska erbjuda ungdomar en kontakt med
arbetslivet och ge en erfarenhet av vad det innebär att jobba och ha ansvar för sina
arbetsuppgifter  inför  en arbetsgivare.  Utan PRAO-programmet och ett  kommunalt
program för sommarjobb finns det risk att ungdomar sitter hemma hela sommaren
utan att ha vettiga arbetsuppgifter. Vaxholms ungdomar ska inte vara sämre rustade
att möta arbetslivet än ungdomar från andra kommuner.

Ett  sommarjobbsprogram  kan  utformas  på  olika  sätt.  En  möjlig  modell  är  att
Vaxholms kommun erbjuder  tre veckors sommarjobb till alla skolungdomar som vill
men inte hittar jobb själva - från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet . För
att programmet ska bli framgångsrikt är det också viktigt att Vaxholms kommun aktivt
arbetar  med  det  lokala  näringslivet  för  att  inventera  befintliga  sommarjobb,  till
exempel  genom att  under  vinterhalvåret  2016-2017 arrangera jobbseminarier  och
jobbmatchning  med  lokala  företagare  och  högstadie-  och  gymnasieungdomar.
Kommunen  kan  även  välja  att  subventionera  lokala  privata  företag  som deltar  i
ungdomssatsningen med en del  av  lönen – ju  fler  jobb företaget  erbjuder, desto
större del av lönen betalar kommunen.



Vi yrkar därför:

• att  Vaxholms kommun under vinterhalvåret 2016-2017 inventerar utbud och
efterfrågan av sommarjobb för  Vaxholms ungdomar för  att  kunna fastställa
behovet av kommunala sommarjobb.

• att förvaltningen får i  uppdrag att  arbeta fram ett  sommarjobbsprogram för
Vaxholms kommun.
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