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SALA 
KOMMUN 

Bilaga KS 2013/219/1 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om införande av Juljobb 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C), Christer 
Gustafsson (C), Kerstin Larsson (C) och Anna Gillerblad (C) inkom den 29 
oktober 2012 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfull
mäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att 
erbjuda feriearbeten under jullovet- juljobb-till de ungdomar som så önskar. 

Sala kommun har mångårig erfarenhet av att ordna feriearbete under sommaren till 
gymnasieungdomar. Syftet är att ungdomarna ska få arbetslivserfarenhet och en 
inblick i att arbeta inom kommunal verksamhet. 

Feriearbete erbjuds inom kommunens samtliga förvaltningar och arbetsplatser med 
arbetsuppgifter som omfattar många verksamhetsområden. Ungdomarna har oftast 
inte någon erfarenhet av arbetsområdet, så det krävs handledning på arbetsplatsen. 
Arbetet pågår under tre veckor och sex timmar per dag. Ungdomarna har avtalsenlig 
lön enligt avtal med Kommunal. Arbetsmarknadsenheten, som ansvarar för 
feriearbetena, har en årsbudget på l 050 tkr för detta. Denna sommar erbjöds 126 
ungdomar feriearbete av totalt 219 sökande. 

jullovets sista läsdag i år är den 20 december och första läsdag är den 8 januari 
2014. Under denna period är det många röda dagar och verksamheterna har 
begränsat öppethållande. Endast är en viss del av skolförvaltningens 
förskoleverksamhet samt vård- och omsorgsförvaltningen har öppet, så det innebär 
att ett mycket begränsat antal ungdomar kan erbjudas arbete under jullovet. 

Arbetsmarknadsenheten anser att införande av juljobb är möjligt, dock i liten 
omfattning. Platsinventering behöver göras för att se vilka verksamheter som kan ta 
emot ungdomarna och handledning måste finnas tillgänglig. Det måste även utredas 
närmare hur arbetet ska läggas upp och om det innebär även arbete under aftnar 
och röda dagar. Verksamheten måste också finansieras. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med Vård- och 
omsorgsförvaltningen/arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen skyndsamt ge 
förslag och redovisa kostnader för införande av "juljobb" under jullovet 2013 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Bilaga KS 2013/219/2 SALA KOMMUN . 
Kommunstvrelsens förvaltning 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Motion om Införande av Juljobb l 

Ink. 2013 

Kanslienheten 
Konnnunstyrelsens förvaltning 

Arbetsmarknadsenheten har fått motion om Införande av juljobb för yttrande. 

Förslaget att införa juljobb är ett intressant förslag. 

Enheten har mångårig erfarenhet av att ordna feriearbete under sommaren till 
gymnasieungdomar. Syftet är att ungdomarna ska få arbetslivserfarenhet och en 
inblick i att arbeta inom kommunal verksamhet Kommunen kommer att ha ett stort 
rekryteringsbehov framöver och behöver satsa på att marknadsföra kommunen som 
en bra arbetsgivare till ungdomarna. Detta syfte kan också gälla vid införande av 
juljobb. 

Förutsättningarna att ordna feriearbete och juljobb skiljer sig åt på flera sätt. 

Feriearbete erbjuds inom kommunens samtliga förvaltningar och arbetsplatser och 
arbetsuppgifterna omfattar många olika yrkesområden. Sommaren 2013 fanns 139 
registrerade anmälda platser. 219 ungdomar ansökte om att få ett feriearbete och av 
dessa erbjöds 126 ungdomar arbete. Inom vården arbetade 30 ungdomar. Att ta 
emot en ferieungdom ställer krav på att det finns handleding på arbetsplatsen. 
Ungdomarna har oftast ingen erfarenhet av arbetsområdet och det kan uppstå 
situationer ingen tänkt på. Arbetet pågår under tre veckor och sex timmar per dag. 
Ungdomarna har avtalsenlig lön enligt avtal med Kommunal. Enheten har en 
årsbudget för ferieverksamheten på l 050 tkr. 

juljobb 
jullovet sista läsdag är 20/12-13 och första läsdag är 8/1-14. Det är många röda 
dagar under perioden och verksamheterna har begränsat öppethållande, vilket gör 
att inte alla verksamheter kan ta emot ungdomar på jul jobb. Det blir ett mycket 
begränsat antal ungdomar som kan erbjudas arbete. Det är främst inom vård- och 
omsorgsförvaltningen och till viss del skolförvaltningens förskoleverksamhet som 
har öppet under jullovet 

Förfrågan har gjorts till förskalecheferna och till vård- och omsorgsförvaltningen. 

Förskalecheferna svarar, genom Karin Lanz, att "vi kan ta mot max lO personer från 
·gymnasiet under jullovet Kommande julledighet ger jobb i 8 arbetsdagar och vi slår 
ihop avdelningar då det är en kraftig minskning av barngrupperna -beroende på 
hur julen "ligger". Det ger inte riktigt rättvisa åt verksamheten om det är det som är 
meningen med att gymnasieeleverna ska placeras hos oss, men de är välkomna." 

Vård- och omsorgsförvaltningen, Annika Andersson svarar att det är många röda 
dagar och om ungdomarna ska arbeta helger och röda dagar utgår O B-ersättning. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Det går bra att ordna feriearbete även över julledigheterna men observera att de 
inte får så mycket ledighet om de ska arbeta över julen. 

Arbetsmarknadsenhetens kommentar till införande av juljobb är 
att det är möjligt dock i liten omfattning, 
att platsinventering behöver göras för att se vilka verksamheter som kan ta emot, 
att handledning måste finnas, 
att frågan om hur arbetet ska läggas upp måste undersökas närmare, ska arbetet 
även erbjudas aftnar och röda dagar? 
att ekonomiska medel avsätts. 

Arbetsmarknadsenheten 
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Bilaga KS 2013/219/3 

Motion till Kommunfullmäktige 
i Sala kommun 

Införande av Juljobb! 

CENTERPARTIET 

Var fjärde ung idag har det tufft att få ett första jobb. Det tycker vi från Centerpartiet är 
ohållbart. Ungdomsarbetslösheten har varit hög i 20 år. Över var tredje ung idag känner en 
eller flera som slutat att leta jobb. Vi i Centerpartiet vägrar att vänja oss vid det. 
Vi tycker att vi behöver tänka nytt och skapa en mer hållbar arbetsmarknad. 

Ett sätt att förbättra ungdomars kontakt med arbetslivet är olika former av feriearbeten. Låt 
oss därför introducera Juljobb i Sala kommun. 

Att erbjuda sommarjobb till unga har under många år varit en självklarhet för de flesta 
kommuner, så även för Sala kommun. Det ger unga möjlighet att tjäna egna pengar men ger 
också erfarenhet, självförtroende och kontakter med arbetsgivare för framtida jobb. Kort 
sagt en god introduktion till arbetslivet. · 
Vi tycker dock inte att feriearbeten enbart ska begränsas till sommaren. Ett annat relativt 
långt lov är jullovet. Att ge unga en chans att då tjäna lite extrapengar kan vara värdefullt för 
många. Dessutom ger det ytterligare möjlighet till kontakt med arbetslivet. 

Nu är det inte bara ungdomar som i förlängningen tjänar på detta förslag. Det är viktigt att 
komma ihåg att inte alla är lediga under jul-, nyårs- och trettonhelgerna. För de allra flesta 
verksamheter inom ex vård- och omsorg är detta en realitet. Där skulle extra personal i form 
av feriearbetare under julhelgerna ge många ensamma människor den extra omsorg som 
många saknar under julen. Den helg då många känner sig som allra mest ensamma. 
Det kan röra sig om att ta en promenad, att föra ett samtal, att dricka en kopp kaffe 
tillsammans eller tillsammans med andra få sitta och lyssna till någon som läser högt ur en 
bok. 



Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att erbjuda feriearbeten även under 
jullovet till de ungdomar som så önskar, kort sagt Juljobb. 

sala den 29 oktober 2012 
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Carola G unna sso~( C) Christer Eriksson (C) 

Gustaf Eriksson (C) 

~~~~ 
Kerstin Larsson (C) 


