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Landstingsstyrelsen

Särskild satsning på sommarjobb och praktik för ungdomar under år 2010

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd och Maria Wallhager

ÄRENDET
Landstingsrådsberedningen föreslår en särskild sommarjobbssatsning för skolungdomar under 2010.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att med målsättningen organisera ytterligare 1 250
sommarjobb under 2010, med särskilt fokus på de ungdomar som avslutar årskurs
nio samt de som går ut gymnasiets första och andra årskurs, med placering inom dels
landstingets egna verksamheter, dels verksamhet finansierad av landstinget
att uppdra åt landstingsdirektören att organisera verksamhetsförlagd betald praktik
under sensommaren och hösten 2010 för 150 nyutexaminerade ungdomar från omvårdnadsprogrammet varav omkring 100 med placering inom landstingets egna verksamheter och ca 50 med placering inom vårdverksamhet finansierad av landstinget
att kostnaden för de nedan föreslagna åtgärderna finansieras genom att landstinget
ansöker om medel ur regeringens särskilda sommarjobbssatsning och därutöver med
maximalt 15 miljoner kronor ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Ungdomar är av naturliga skäl en viktig målgrupp för landstinget. Därför erbjuder
landstinget sedan lång tid tillbaka sommarjobb inom framför allt den landstingsdrivna vården. Förhoppningen är givetvis att landstinget genom att erbjuda sommarjobb
ska locka fler ungdomar att välja en vårdutbildning eller en framtid inom vårdområdet. Förutom sommarjobben finns också tusentals semestervikariat i vården för personer med mer utbildning och erfarenhet.
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Regeringen har den 31 mars 2010 beslutat om en särskild sommarjobbssatsning som
riktar sig till kommuner, landsting och ideella föreningar. Regeringens satsning uppgår till sammanlagt 100 miljoner kronor och beräknas skapa ca 15 000 heltidsjobb
under sommaren 2010. Satsningen syftar till hel- eller deltidsanställning som pågår i
2-8 veckor under juni-augusti. Målgrupp för satsningen är de ungdomar som avslutar
årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och andra årskurs.
Stockholms läns landsting antar regeringens utmaning med målsättningen att tredubbla antalet sommarjobb och erbjuda sammanlagt 2 100 sommarjobb för ungdomar under 2010. Landstinget erbjuder sedan tidigare 700 ungdomar sommarjobb
inom landstingets verksamheter.
I landstingsdirektörens uppdrag ingår att tillsammans med berörda bolag, förvaltningar och stiftelser, som exempelvis Stockholms Konserthusstiftelse och Skärgårdsstiftelsen, att med målsättningen organisera ytterligare 1 250 sommarjobb.
Respektive verksamhet ansvarar för anställningarna som ska ske på lika villkor för
alla sökande.
Under senare år har nyutexaminerade från omvårdnadsprogrammet fått allt svårare
att få anställning som undersköterska inom landstinget. De saknar ofta nödvändiga
praktiska kunskaper och färdigheter, vilket påverkar möjligheten till anställning.
Genom att erbjuda 150 ungdomar handledd betald praktik under tre månader ökar
möjligheten för hälso- och sjukvården att i framtiden rekrytera undersköterskor.
Dessutom är förhoppningen att ungdomarnas intresse för vården bibehålls, något
som på sikt kan leda till fortsatta högskolestudier.
Landstingets stora konstinnehav på ca 80 000 konstverk ställer höga krav på en fortlöpande inventering. De senaste åren har stora satsningar gjorts för att klara av denna
uppgift. Men det är alltid möjligt att göra mer. Samtidigt vet vi att det finns konststuderande och nyss utexaminerade från konsthögskolor och liknande som skulle kunna
tänka sig att arbeta med konstinventering under en period. Därför föreslås att ett tiotal personer med lämplig bakgrund, företrädesvis yngre under 25 år, ges en projektanställning under tre månader med start sensommaren/hösten 2010.
Satsningen på sommarjobb, praktik och projektanställning finansieras genom att
landstinget ansöker om medel ur regeringens särskilda sommarjobbssatsning och
därutöver med maximalt 15 miljoner kronor ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 31 mars 2010.

