Kommunala sommarjobb 2017
Bakgrund
Trelleborgs kommun har under sommaren 2017, via
arbetsmarknadsförvaltningens delprocess insats, erbjudit sommarjobb till
unga inom kommunala verksamheter och föreningar. Sommarjobben har varit
uppdelade i tre perioder varav varje period bestod av tre veckor. De
kommunala sommarjobben riktar sig till ungdomar som är folkbokförda i
Trelleborgs kommun och födda mellan år 1997-2001.
Process
Arbetsgivare från kommunala verksamheter och föreningslivet har under
våren fått anmäla intresse att ta emot sommarjobbare. Intresset från
kommunala arbetsgivare har varit gott. Ungdomarna har registrerat sin
ansökan med CV och personligt brev samt rangordnat vilka branscher de vill
sommarjobba inom. Det har även funnits möjlighet att arbeta som
entreprenör inom Sommarlovsentreprenörerna eller bidra till
ungdomsutveckling inom Ung Arena.
Arbetsmarknadsförvaltningen har matchat ut sommarjobben utifrån
arbetsgivarnas krav och ungdomarnas önskemål. De platser som ungdomarna
har tackat nej till har sedan lagts upp på ”lediga listan” där de ungdomar som
initialt inte har blivit erbjuden ett sommarjobb har kunnat söka. Platserna har
tilldelats efter först till kvarn-principen.
Resultat
Totalt erbjöds 334 sommarjobb, dock var det sex ungdomar som inte
närvarade under sin period vilket innebar att det var 328 ungdomar som
sommarjobbade i Trelleborgs kommun. 65 sommarjobb hade krav att
ungdomen skulle vara minst 18 år; exempel är inom vård och omsorg,
måltidsservice och drift och underhåll.
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Ekonomi
För sommarjobb, inkl övriga kostnader, är 3 068 tkr budgeterat för helåret 2017.
Per september månad är 2 861 tkr förbrukat.
Under våren kom ett beslut från regeringen att staten avsätter 105 miljoner
kronor för att öka antalet kommunala sommarjobb för ungdomar. Detta innebar
att Trelleborgs kommun kunde erbjuda 28 fler sommarjobb än planerat och 394
tkr är således återsökt från staten, via Arbetsförmedlingen. Detta belopp
inkluderar handläggningskostnader.
Förslag till beslut
-

Att Arbetsmarknadsnämnden godkänner föreliggande rapport.

Patrik Möllerström
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