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Feriejobb 2007
Feriejobb i Luleå kommun erbjuder ungdomar från årskurs 9 på grundskolan
och årskurserna 1 och 2 på gymnasiet samt särskolans motsvarande klasser ett
tre veckors sommarjobb. Feriejobben 2006 gav 1 539 st ungdomar jobb och
kostade 10 500 kkr att genomföra. Av dessa pengar svarade staten för 560 kkr
och kommunen för resterande. Fr o m 2007 har regeringen tagit bort det
statliga bidraget. Detta tillsammans med de övriga nedskärningarna av statlig
finansiering av arbetsmarknadspolitiska insatser gör att arbetsmarknadsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen tar ställning till följande
alternativ avseende feriejobben.
1

Luleå kommun håller kvar vid den nuvarande feriejobbsgarantin och
beslutar enligt något av följande alternativ.
• anvisar ett tilläggsanslag på 560 kkr
• anvisar ett tilläggsanslag på 400 kkr om lönenivån för ungdomarna
ligger kvar på 2006 års nivå (40 kr/tim årskurs 9 och 50 kr/tim
gymnasiet)
• finansierar verksamheten genom att sänka lönenivån

2

Ferijobbsgarantin bantas till att endast omfatta 2 st årskullar. Detta frigör
ca 2,8 miljoner kronor som kan bli en del av de besparingar som
förvaltningen måste genomföra och i sin tur ge möjlighet till att andra
insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området kan fortgå.

Om beslutet blir alternativ 2 måste man också ta ställning till vilken årskull
som inte ska omfattas av feriejobben, årskurs 9 på grundskolan eller årskurs 2
på gymnasiet. De ekonomiska förutsättningarna blir desamma.
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Årskurs 9 har visserligen lägre lön men handledarbehovet är större och det
tillkommer kostnader för arbetsledning. Att få en tidig introduktion i
arbetslivet är något som talar för att behålla årskurs 9 men behovet av ett
sommarjobb och att inte bli utan arbete precis när man på allvar ska ta steget
in i vuxenlivet talar för att behålla årskurs 2 på gymnasiet.
Yvonne Stålnacke yrkar bifall till alternativet att Luleå kommun håller kvar
vid den nuvarande feriejobbsgarantin och anvisar ett tilläggsanslag på 560
kkr.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

hålla kvar vid den nuvarande feriejobbsgarantin

-

bevilja arbetsmarknadsförvaltningen ett tilläggsanslag på 560 000 kronor

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Yvonne Stålnacke, Mattias Karlsson, Börje Lööw, Fredrik Lundh,
Annika Eriksson, Ylva Strutz, Camilla Hansen, Mårten Ström,
Roger Malmberg, Conny Sundström och Eva Hedesand-Lundqvist
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Jonas Brännberg yrkar, med instämmande av Roger Malmberg, bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
att lönerna för feriejobben inom Luleå kommun höjs i enlighet med
Kommunals krav i de lokala förhandlingarna, dvs. 52 kr per timme för
dem som gått ut nian, 58 kr per timme för dem som gått ut ettan på
gymnasiet, 65 kr per timme för dem som gått ut tvåan på gymnasiet,
att ökade kostnader för detta anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

hålla kvar vid den nuvarande feriejobbsgarantin

-

bevilja arbetsmarknadsförvaltningen ett tilläggsanslag på
560 000 kronor

-

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

Samtliga ledamöter hos Rättvisepartiet socialisterna reserverar sig mot
beslutet.
_____
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