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Yttrande angående tilläggsyrkande om 
sommarjobb 
 
Många unga i Göteborg får sitt första jobb under sommaren och flera får sitt första jobb 
via kommunen. Precis som Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyfter så får många unga sina 
första jobb inom de branscher som drabbats hårdast av pandemin. Vi delar helt 
uppfattningen om att det är ett problem såväl för den enskilde som för samhället i stort. 
Som ett exempel kan nämnas att staden inte kommer kunna erbjuda sommarjobb inom 
äldreomsorgen och förskolan med anledningen av pandemin.  

Sommarjobb för unga är viktigt. Det handlar både om att ge unga arbetslivserfarenhet och 
att skapa social trygghet under sommaren. Unga som har blivit erbjudna ett sommarjobb, 
ska få det. Arbetsmarknad och vuxenutbildning arbetar nu för fullt med frågan och med 
höga ambitioner. I den svåra situation som pandemin har satt vårt samhälle i har stadens 
nämnder och bolag svarat upp i frågan och tagit stort ansvar för att hitta nya platser. Det 
är ett arbete som behöver fortsätta.   

Arbetsförmedlingen har avsatt medel för finansiering av löner till sommarjobbare. 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att staden ska matcha upp de medel som 
myndigheten har avsatt. Hanteringsordningen för pengarna som är avsatta är att de först 
kan sökas i efterhand, när prestationen är genomförd. Staden kan alltså inte i nuläget säga 
hur mycket av pengarna som kan och ska sökas efter sommaren. Det beror helt enkelt på 
hur många platser och ungdomar som får sommarjobb samt har tackat ja till erbjudandet. 
Arbetsförmedlingen har meddelats att kommunen har för avsikt att söka pengarna och 
ansökan samordnas med stadsdelarna, vilket möjliggör fler platser och en bättre 
planering.  

Nuvarande bedömning är att finansiering finns för att kunna erbjuda sommarjobb, 
problemet är utmaningen i att få fram platser med anledning av pandemin. 
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Yrkande angående – om utökade 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Social 
resursnämnd stötta civilsamhället i att utöka lovaktiviteter för barn och unga 
under 2020.  

2. 10 miljoner kronor tilldelas Idrott- och föreningsnämnden för ändamålet. 
Engångsutökning av ram 2020 sker genom nytt generellt statsbidrag.  

Yrkandet 
Med anledning av covid-19 kommer fler barn och unga vara hemma i år jämfört 
med tidigare år. För en del innebär den sociala isoleringen stora negativa 
konsekvenser, inte minst för dem där det förekommer våld i hemmet. Att utöka 
lovaktiviteter är av stor vikt för att förebygga våld i nära relationer och för att 
motverka social oro. 

Som nämns i yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har de statliga 
pengarna som har varit avsedda för sommarlovsaktiviteter upphört. Mot bakgrund 
av den situation som har uppstått på grund av pandemin har idrotts- och 
föreningsförvaltningen och social resursförvaltning gått in med dryga 5 miljoner 
kronor som föreningar och organisationer har kunnat söka för att ordna aktiviteter 
för barn, ungdomar och familjer. 

Men det räcker inte. Därför föreslår vi att ytterligare 10 miljoner kronor avsätts 
för att stötta civilsamhället att för att utöka lovaktiveter för barn och unga – under 
såväl sommarlovet som höstlovet 2020. Vi anser att resurserna tydligare ska 
fördelas direkt till civilsamhället.  Flera föreningar har drabbats hårt av pandemins 
effekter och kan med hjälp av detta stöd bedriva värdefull verksamhet för barn 
och ungdomar i mindre och flexibel form. Pengarna kan därför användas för att 
stödja de föreningar som drabbats extra hårt av pandemin. Det är viktigt att värna 
de styrkor och goda krafter som bär upp vårt samhälle i med- och motgång.  
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Yrkande angående – Yrkande från V och MP om 
utökade sommarlovsaktiviteter för barn och unga 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillförs 9 miljoner för att skapa 
fler sommarjobb till unga 

Yrkandet 
Göteborgs unga står inför en speciell sommar. Skolavslutningar och studentfiranden är 
mer eller mindre inställda, möjligheten att resa bort är begränsad och utbudet av 
sommarjobb är starkt begränsat på grund av de ekonomiska konsekvenserna av Corona. 
Därför har vi lagt förslaget om utökade sommarlovsaktiviteter, men det behövs också en 
kompletterande satsning på sommarjobb. Många unga har sina första jobb inom de 
branscher som drabbats hårdast av Corona, och många riskerar att stå utan ett 
sommarjobb man räknat med. Detta innebär både utebliven inkomst och utebliven 
arbetslivserfarenhet vilket missgynnar både den enskilde, med också staden som helhet 
när unga inte kommer ut på arbetsmarknaden. 
 
Göteborg har tilldelats nästan 9 Miljoner från arbetsförmedlingen för att tillskapa extra 
sommarjobb för unga. Vi rödgrönrosa vill matcha de pengarna med lika mycket till för att 
skapa fler sommarjobb i kommunen. I det läge vi har krävs kreativitet, och det finns 
mycket som behöver göras i kommunen. Utevistelserna kommer att öka i sommar, kanske 
mer än en genomsnittlig sommar pga Corona. Då ökar skötselbehov för parker och 
skräpplockning. De utökade sommarlovsaktiviteterna behöver planeras och genomföras. 
Lovskolan kommer troligen att behöva utökas under sommaren efter att gymnasierna 
bedrivit distansundervisning och detta kräver möjligen underhåll av annars 
sommarstängda skolor. Göteborg stad bör nyttja stadens unga arbetskraft till att skapa en 
bättre sommarstad, och inte låta Corona göra sommaren sämre.  
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Yrkande om utökade sommarlovsaktiviteter 
för barn och unga 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsdelsnämnderna och Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utöka 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga i alla åldrar samt säkerställa att dessa kan 
genomföras i tillräckligt små grupper, exempelvis genom att anställa fler 
fritidsledare/ungdomsledare under sommarmånaderna 2020.  

2. Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i samband 
med bokslutet. 

3. 15 miljoner kronor avsätts kommuncentralt från resultatet för 2020 för ändamålet. 

 

Sommaren 2020 kommer inte att bli som någon annan sommar. Många barn och unga i 
familjer med lägre inkomster är sedan länge vana vid att sommarlovet innebär att man är 
hemma och tar del av erbjudandet som stadens fritidsverksamhet, ungdomssatsningarna 
och olika ideella föreningar erbjuder. I år kommer många fler familjer hålla sig hemma i 
stan på grund av att det med all sannolikhet kommer kvarstå en risk för smittspridning 
med avrådan att resa. Dessutom är många lokala aktiviteter och umgängesformer för 
ungdomar på paus. Fler barn och unga kommer att vilja göra aktiviteter på hemmaplan i 
år, staden behöver snabbt förbereda sig på att möta detta behov.  

I år behöver vi ta hänsyn till ytterligare en faktor, att de statliga medel för lovaktiviteter 
som både Göteborgs Stad och ideella föreningar har kunnat ansöka om inte längre är 
tillgängliga, vilket redan resulterat i färre planerade aktiviteter 2020 än tidigare somrar.  

Fritidsverksamheten i stadsdelsnämnderna har redan nu förberett sig på att genomföra 
aktiviteter i mindre grupper. Vi rödgrönrosa vill säkerställa att alla barn och unga har 
möjlighet till en meningsfull fritid denna sommar genom att garantera att verksamheten 
har tillräckligt med resurser och personal för att kunna erbjuda aktiviteter till alla som 
önskar. En bra och meningsfull fritid kommer också minska risken för social oro. 

En sådan insats för barn och ungas fritid har inte bara en positiv effekt på de som nyttjar 
aktiviteterna, det kan också leda till att fler får ett sommarjobb i en tid då arbetslösheten 
ökar och många har blivit av med de erbjudanden om sommarjobb som de tidigare fått. 
Vi rödgrönrosa vill att både stadsdelsnämnderna och Idrott- och föreningsnämnden får 
utökad finansiering för att kunna utöka antalet sommarlovsaktiviteter på ett tryggt och 
säkert sätt.  

Kommunstyrelsen  
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Nytt ärende 
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