Samverka för fler feriearbeten
Varje år tar Region Halland emot feriearbetare genom Sommarkraft. Antalet brukar ligga på
under 100 unga i hela Halland som under ett par veckor får chansen att arbeta i Region
Hallands verksamheter. När man som politiker ställer frågor om det låga antalet handlar det
ofta om att det är svårt att hitta platser i verksamheten som är lämpliga och eller har
möjlighet att ta emot feriearbetare. Dessa ungdomar behöver såklart handledning under sin
anställning men kan samtidigt användas för att ge stöd till verksamheterna. Det ger också en
insyn i yrkeslivet och de möjligheter som finns när man arbetar i offentlig verksamhet. I
Region Halland arbetar allt från IT-tekniker till jurister, lokalvårdare, tandläkare och kockar för
att nämna ett fåtal yrken.
Flera kommuner såväl i Halland som i andra delar av landet samarbetar även med andra
organisationer och föreningsliv för att erbjuda ett brett utbud av feriearbeten och ge fler
möjligheter till unga. Samtidigt som det skapar nytta för samhället i stort. I Varbergs kommun
samarbetar man exempelvis med Stiftelsen Hallands länsmuseer där kommunen finansierar
feriearbetena och ger unga erfarenhet inom kultur och besöksnäring som i sin tur får
förstärkning. Region Stockholm har samarbete med såväl Konserthuset som
Skärgårdsstiftelsen. Borås kommun ger unga möjlighet att driva ett eget företag (Rookie
Startup) vilket kan öka viljan att starta företag i framtiden . Möjligheterna att utöka antal
feriearbeten och samtidigt bidra till ett växande Halland är flera.
Pandemin har slagit hårt mot såväl arbetsmarknaden som näringsliv. Vi vet i dagsläget inte
hur lång tid det kommer ta för återhämtning. En av flera grupper som drabbas är unga som
såväl 2020 som 2021 har färre sommarjobb att söka. Ett annat sätt att skapa fler möjligheter
för unga är att erbjuda feriearbeten vid andra tillfällen under året än bara på sommaren. Det
första sommarjobbet är det första steget in på arbetsmarknaden, det bygger på självkänslan
och ger erfarenheter de unga har nytta av även framöver och de blir mer attraktiva att
anställa av framtida arbetsgivare. Det är dags att Region Halland tar ett större ansvar för att
erbjuda fler unga möjligheter till feriearbete.
Vi föreslår därför att
-

Region Halland ser över möjligheterna att utöka antalet feriearbeten inom den egna
verksamheten.
Region Halland ser över möjligheterna till samverkan med andra organisationer för ett
breddat utbud av feriearbeten.
Region Halland ser över möjligheten att erbjuda feriearbeten även utöver
sommarloven.
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