
Motion till kommunfullmäktige

Kalmar kommuns sommarjobb till
gymnasieungdomar
Det är lätt att som politiker fastna i ett kortsiktigt tänk där enbart satsningar som ger direkt
eller snabb effekt prioriteras. Vi tror att det är en av politikens stora fällor. Som folkvalda
måste vi våga satsa förebyggande och ta beslut som kostar idag, men vars vinst på sikt för
både samhälle och individ, blir så mycket större. Forskning från bland annat IFAU visar att
en gymnasieexamen är oerhört viktigt för att lyckas och få ett liv med en egen försörjning.
Många av de vi tappar i unga åldrar återkommer annars i försörjningsstöd efter 5-10 år. Det
är många förlorade år och den inställningen kan vi som kommun inte ha. Vi behöver arbeta
mer offensivt med att fånga upp de ungdomar som hoppar av gymnasieskolan eller som inte
ens söker in på gymnasiet.

Det är värdefullt för kommunens gymnasieungdomar att få möjlighet till sommarjobb. Dock
tycker vi inte att det ska komma helt utan motkrav, utan vi vill stimulera till utveckling och
förbättring. Eftersom forskningen som vi nämnt visar att det viktigaste är att man som elev
tar sin gymnasieexamen  är det logiskt att försöka stimulera och stärka förutsättningarna för
ungdomarna att också ska göra det. För oss är en tydlig signal att vi har olika typer av
motkrav och därmed visar att: ställa krav är att bry sig om.

Ett sätt att stärka elevernas motivation för att bli godkända i skolan är att ställa krav på det
sommarjobb som kommunen erbjuder. Sommarjobbet ska kombineras med lovskola om
eleven ej har minst godkänt i svenska, engelska och matematik. Det är även viktigt att
eleverna får vana av att söka jobb och därför vill vi införa krav på att man har sökt något
utöver kommunens platser samt att man bifogar CV och personligt brev. Skolan ska ge stöd i
detta och det är bra om kommunen poängterar vikten av detta mot skolan.

Forskningen visar som sagt att det är avgörande för framtiden huruvida man fullföljer sina
gymnasiestudier eller inte. Därför bör det finnas en tydligare strategi för att i stort och smått
uppmuntra ungdomar att just göra detta.

Därför föreslår vi Kommunfullmäktige att implementera en ordning innebärande:
att Elever som söker kommunens sommarjobb och inte har godkänt i svenska, engelska

och matematik ska kombinera sommarjobbet med lovskola för att säkerställa sin
gymnasieexamen.

att Som villkor, för att få sommarjobb hos kommunen, kräva att eleven ansöker till dessa
med CV och personligt brev samt att eleven då även uppvisar att denne har sökt minst
ett annat sommarjobb utöver de platser kommunen erbjuder.

att Kommunen utreder en möjlig utveckling för Förebyggande teamet att använda
kommunens sommarjobb som ett verktyg och få med individer där som har behov av
att få nya perspektiv i livet. Fler platser och även för de över 15 år.

Lisa Jalmander (M) Lotta Wahlmino (L) Christopher Dywik (KD)


