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Motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet

Det råder knappast någon tvekan kring den oerhörda betydelse ett sommarjobb kan ha för en ung

människa. Det är både ett sätt att få känna den frihet det innebär att tjäna egna pengar och samtidigt

få chansen att axla en del av vuxenlivets ansvar.

På grund av pandemin har det blivit väsentligt mycket svårare att få fram det antal ferietjänster som

tillsätts ett normalår, mycket på grund av att kommunens vård- och omsorgsboenden inte tar emot

några feriearbetare. Vi vet heller i nuläget inte hur riktlinjer för feriearbete inom exempelvis

äldreomsorgen kommer att se ut under kommande år. Dessutom har det även under tidigare år

ibland funnits utmaningar med att få till tillräckligt många meningsfulla ferietjänster på grund av

ökade ambitioner på området. Vi behöver därför göra vad vi kan för att hitta nya vägar framåt.

I Sollentuna tillämpas en modell som ger näringslivet möjlighet att anställa unga feriearbetare mot

att kommunen står för halva lönekostnaden. I Svenljunga respektive Tranemo används från och med

sommaren 2020 samma modell.

Givet de hinder som föreligger för kommunen att själva tillskapa tillräckligt många meningsfulla

feriearbeten, Sollentunas modell intressant att ta efter. Ytterligare en fördel med en sådan modell

vore att ferietjänsterna dessutom kan skapas till halva kostnaden för kommunen.

En modell för att skapa feriearbeten i samverkan med näringslivet vore dessutom en naturlig del i att

uppfylla Borås Stads näringslivsstrategi. I den kan vi under rubriken Vårt förhållningssätt bland annat

läsa: ”Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt mellan

förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala, regionala, nationella och

internationella näringslivet samt akademi och forskning och tar till vara varje dels kraft och förmåga.”

Det är dags att ta dessa ord på allvar och även i arbetet med att skapa fler jobb åt Borås unga ”ta till

vara varje dels kraft och förmåga”. Tillsammans har vi störst chans att nå resultat.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att presentera en modell för hur man - med inspiration av de

kommuner som nämns ovan - i samverkan med näringslivet kan få fram meningsfulla feriejobb.
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