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Dnr KS.2013.108

Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Björn Järbur
Kommunchef
Tel: 0303-330264
E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Motion från Paula Örn (S) angående utvecklande
feriearbeten i Ale kommun
Paula Örn (S) har motionerat att samtliga som söker feriearbeten skall ges möjlighet att få en
plats. Vidare föreslås att formerna för arbetet skall utvecklas så att de blir mer lika hur man
söker arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Samtliga remissinstanser är principiellt
positiva och tre av fyra har föreslagit bifall till motionen. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden förslog avslag med hänvisning till medelsbrist. Under 2015 kan
intentionerna i motionen genomföras om resurser ställs till förfogande ur utvecklingsfonden.
Från 2016 och framåt måste behovet arbetas in i den ordinarie budgetprocessen.
Vid genomförande 2015 är det viktigt att näringslivet i större utsträckning involveras.
Arbetsmarknadsenheten inom ATO är den enhet som bör leda arbetet med
implementeringen.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-29

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Samtliga Nämnder
Ekonomichef Helene Ramert
Arbetsmarknadsenheten
För kännedom
Förvaltningsledningens medlemmar
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Bakgrund
Paula Örn (S) har motionerat om ökat antal ferieplatser samt utvecklade former som är mer
lika arbetsmarknadens. Motionen har varit ute på remiss till nämnderna Sektor Arbete,
trygghet och omsorg överlämnar till OSamråd/samverkan

Remissyttrande
Omsorgs och Arbetsmarknadsnämnden 2013-11-14 §124
Nämnden ställer sig principiellt bakom motionen men avslår den i brist på medel.
I svaret framgår vilket är betydelsefullt frö den fortsatta handläggningen i frågan att:
- öka antalet platser så att alla som söker kan få ett feriearbete, kräver en medverkan från
lokalsamhället/näringslivet för att med säkerhet få tag i kvalitativt bra platser.
- erbjuda alla som söker ett feriearbete, så ligger det i linje med Arbetsmarknadsenhetens
verksamhetsplan om att möjliggöra arbete åt så många som möjligt. I den budgettilldelning
som fanns under 2013 kunde inte fler platser skapas.
- utveckla ett system för hur de platser som finns kan sökas på ett sätt som liknar
arbetssökande på den reguljära arbetsmarknaden: där uppstår svårigheten vilka urvalskriterier
som skall vara styrande för att erhålla ett arbete. Urvalskriterierna måste vara beslutade och
kända på förhand.
- våra ungdomar kan få stöttning i hur man skriver ett CV eller ett personligt brev för
feriearbetet, så bör skolan kunna bära det ansvaret inom samhällskunskapen med stöd av
Arbetsmarknadsenheten.
- kommunen genomför en urvalsprocess som kommunen håller i vare sig det är en ferieplats i
kommunal verksamhet eller hos ett företag i kommunen, så är den fullt möjlig.
- Sommarlovsentreprenörer likt Young Entreprenuers of New Europe(YEE), så har under
tidigare år Young Entrepreneurs in Ale (YEA )genomförts. I konkurrens om budgetmedel
prioriterades inte YEA under 2013.
Utbildningsnämnden 2014-02-19 §24
Utbildningsnämnden tycker att intentionerna i motionen är bra men då motionen inte direkt
vänder sig till nämnden lämnar Utbildningsnämnden ärendet utan beslutsförslag.
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-11-14 §152
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen
Kultur och Fritidsnämnden 2014-02-12 §15
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

3(3)

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Under förutsättning att förslaget om finansiering av ferieplatser antas ur utveklingsfonden
2015 finns möjligheter att fullfölja intentionerna i motionen inom givna ramar.

Barnperspektivet
Motionen stödjer ungdomars utveckling mot vuxenlivet. Modellen tar också stor hänsyn till
den enskildes perspektiv

Funktionshinderperspektivet
Arbetet med ferieplatser har ett särskilt fokus på att möta ungdomar med funktionshinder

Ärendets kommunikationsbehov
Kommunikationen till ungdomarna är viktig och ligger inom ramen för arbetet

Sektorns bedömning
Samtliga remissinstanser föreslår att motionen skall bifallas alternativt är positiva men har med
hänvisning till medelsbrist föreslagit avslag. Nu finns möjligheter att öka finansieringen via
utvecklingsfonden för 2015 och då bör motionen kunna genomföras. I arbetet med
implementering anser sektorn att arbetsmarknadsenheten skall ha den ledande rollen.
För 2016 bör frågeställningen arbetas in i den ordinarie verksamhetsplane- och
budgetprocessen.
Sektorn föreslår att kommunstyrelsen skall bifalla motionen.
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