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TJÄNSTESKRIVELSE 
Dnr: AFN 2022–00216 

Nacka kommuns ferieverksamhet 2023 
  

Förslag till beslut 
Arbets- och företagsnämnden beslutar att ge utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören i 
uppdrag att säkerställa att ferieverksamheten under 2023 utförs enligt följande.  

- att andelen gröna feriearbetsplatser utökas enligt förslagna förändringar  
- att feriejobb villkoras med genomgången sommarlovskola för ungdomar i 

grundskola utan godkända betyg i matematik, svenska och/eller engelska  
- att ungdomar i grundskolan som deltar i sommarlovskola, enligt beslutet ovan, 

prioriteras för feriejobb  
- att genomföra föreslagna insatser för att prioritera ungdomar boende i Fisksätra i 

matchningen till feriejobb 

Sammanfattning 
Nacka kommun erbjuder feriearbeten utifrån de ramar och syften arbets- och 
företagsnämndens fattade beslut om vid sitt sammanträde den 9 februari 2022 (AFN 
2022-009). Inför ferieverksamheten 2023 har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
fattat beslut tre beslut som ger riktning för ferieverksamheten framåt i Nacka kommun. 
Dels utifrån alliansens överenskommelse med miljöpartiet för mandatperioden, dels 
utifrån programmet Framgång Fisksätra. Följande tre beslut ger riktning för 
ferieverksamheten framåt i Nacka kommun:  

• I ökad utsträckning inrikta feriejobben på gröna sommarjobb 
I Nacka kommuns Mål och budget 2023-2025 (KFKS 2022-072) ger 
kommunfullmäktige nämnden för arbete och försörjning i särskilt uppdrag att i 
ökad utsträckning inrikta feriejobben på så kallade gröna jobb.  
Inför ferieverksamheten 2023 förtydligas och utvecklas därför ferieverksamheten 
för att öka andelen gröna sommarjobb. Detta görs bland annat genom att öka 
antalet arbetsplatser inom park- och utemiljö, utveckla strandpatrullen, samt att 
skolgårdsprojektet utvecklas till att även innefatta gårdar på äldreboenden och 
LSS-boenden. Vidare planeras för att skapa hållbarhetsprojekt som syftar till att 
kvalitetssäkra och restaurera tidigare skolgårdsprojekt.  
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• Öka behörighet till gymnasiet genom att villkora feriejobb med 

sommarlovskola  
Kommunstyrelsen (KFKS 2021/173) fattade den 25 april 2022 beslut att ”ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för sommarskola i 
enlighet med förslaget om sommarskola för sommarjobb”. Utbildningsenheten 
och arbets- och etableringsenheten har gemensamt utrett frågeställningen. 
Utredningens slutsatser visar att förutsättningar finns för att genomföra förslaget. 
Nacka kommun kommer därför att kunna prioritera ungdomar som slutar 
grundskolan utan godkända betyg i matematik, engelska eller svenska till 
feriejobb. Detta under förutsättning att de deltar i sommarlovskolan. Utifrån 
utredningen föreslås att gruppen prioriterade ungdomar för feriearbeten i Nacka 
kommun utökas med ungdomar som slutat grundskolan och som deltar i 
sommarlovskolan. Arbetet är en del i att uppmuntra ungdomar att förbättra sina 
möjligheter att vara behöriga till gymnasieprogram och i förlängningen öka sina 
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.   
 

• Riktade feriejobb mot Fisksätras ungdomar  
Kommunstyrelsen har vidare beslutat (KFKS 2021/173) om riktade feriejobb 
mot Fisksätras ungdomar. Därför föreslås att ungdomar boende i Fisksätra som 
ansöker om feriejobb föreslås prioriteras i matchningen till feriearbetsplatser. 
Utöver det föreslås en riktad informationsinsats om Nacka kommuns feriejobb 
till ungdomar boende i Fisksätra utan godkända betyg i ämnena matematik, 
svenska och engelska. Syftet är att informera om möjligheten att garanteras 
feriejobb vid deltagande i sommarlovskola enligt förslag ovan. Sammantaget är de 
riktade insatserna mot Fisksätras ungdomar ett led i att uppmuntra ungdomar att 
förbättra sina möjligheter att vara behöriga till gymnasieprogram och/eller via 
feriejobb i förlängningen öka sina möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden.   

Vidare föreslås lönen för feriearbetande ungdomar i Nacka justeras enligt kommunens 
praxis utifrån minimilönen för 19-åringar. Justeringen bedöms rymmas inom befintlig 
budget.  

Ärendet 
 
Ferieverksamheten 2023 
Nacka kommun erbjuder feriearbeten utifrån de ramar och syften arbets- och 
företagsnämndens fattade beslut om den 9 februari 2022 (AFN 2022–009). Syftet med 
feriejobb är att ungdomar ska ha en meningsfull sysselsättning under sommaren, få 
arbetslivserfarenhet och möjlighet till framtida referenser. Ungdomen ska även utveckla 
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sin självständighet och självkänsla i ett viktigt sammanhang tillsammans med andra 
ungdomar och vuxna.  

För feriearbetsplatserna inom välfärdsyrken är syftet med feriejobbande ungdomar, 
utöver genomförande av arbetsuppgifter under semestertider, även att kunna introducera 
ungdomar till välfärdsyrket samt att få ungdomars perspektiv på verksamheten. Syftet är 
också att arbetsgivaren kan ha en möjlighet att fortsatt anställa ungdomar på deltid eller 
som vikarier. För feriearbetsplatser inom park- och utemiljö och skolgårdsprojektet syftar 
arbetsplatserna till ökad renhållning, hållbarhet och upprustande av kvalitativa miljöer.  

För Nacka kommuns del syftar ferieverksamheten långsiktigt till att förebygga socialt 
utanförskap, öka kompetensförsörjningen inom välfärdsyrken, främja integration och 
språkträning, och i slutändan stärka Nacka kommuns varumärke som attraktiv 
arbetsgivare. 

Politiska beslut inför ferieverksamheten 2023 
Inför ferieverksamheten 2023 har kommunfullmäktige (KFKS 2022–072) fattat beslut 
utifrån alliansens överenskommelse med miljöpartiet för mandatperioden, och 
kommunstyrelsen (KFKS 2021–173) fattat beslut utifrån programmet Framgång 
Fisksätra.  

Inrikta sommarjobben på gröna jobb – överenskommelse mellan alliansen 
och miljöpartiet 
I Nacka kommuns Mål och Budget 2023–2025 beslutades att kommunfullmäktige ge 
nämnden för arbete och försörjning följande särskilda uppdrag under 2023: 

- I ökad utsträckning inrikta sommarjobben för ungdomar på så kallade gröna jobb, till exempel 
skötsel och städning av natur, parker och allmän plats och andra arbeten med koppling till 
naturvård och sjörening. 

Inför 2023 förtydligas och utvecklas ferieverksamheten för att i ökad utsträckning inrikta 
feriejobben på så kallade gröna jobb. Andelen gröna sommarjobb kommer att ökas bland 
annat genom att utöka antalet feriearbetsplatser inom park- och utemiljö, strandpatrullen 
och skolgårdsprojektet. Dessa befintliga feriearbetsplatser har fokus på naturvård, 
hållbarhet, renhållning och attraktiva livsmiljöer för barn och unga i Nacka. Inför 2023 
föreslås Skolgårdsprojektet utvecklas till Gårdsprojekt, för att även innefatta gårdar på 
äldreboenden och andra välfärdsverksamheter. Vidare föreslås en uppföljning av tidigare 
års genomförda skolgårdsprojekt. Dessa uppföljningsprojekt föreslås syfta till att 
kvalitetssäkra byggnationer och målerier, och att vid behov underhålla och restaurera 
dessa. 
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Sommarlovskola för sommarjobb – Framgång Fisksätra 
Inom ramen för programmet Framgång Fisksätra fattade kommunfullmäktige beslut 
(KFKS 2021/173) att ge utbildningsnämnden i uppdrag (UBN 2022–222) att utreda 
förutsättningar för sommarskola i enlighet med förslaget om Sommarskola för 
sommarjobb:  

- Gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Fler barn i Fisksätra än resten 
av Nacka går ut gymnasiet utan godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Vi anser 
att den som inte är godkänd i dessa ämnen, men söker ett kommunalt sommarjobb, ska gå två 
veckors sommarskola för att få sommarjobb av kommunen. Detta i syfte att också få godkända 
betyg.” 

Utbildningsenheten och arbets- och etableringsenheten har gemensamt utrett 
frågeställningen. Utredningens slutsatser visar att förutsättningar finns för att genomföra 
förslaget att villkora feriejobb för ungdomar i grundskola med antingen godkända betyg 
eller genomgången lovskola för ungdomar utan godkända betyg i matematik, svenska 
och/eller engelska.  

Utredningen föreslår att ferieverksamheten i Nacka kommun prioriterar ovan nämnda 
ungdomar, som deltagit i sommarlovskola, för matchning till feriejobb. 
Ferieverksamheten i Nacka kommun förslås därför säkerställa att ungdomar utan 
godkända betyg i matematik, engelska och/eller svenska garanteras feriejobb under 
förutsättning att de deltar i sommarlovskolan. Detta säkerställs genom att samtliga 
feriejobbande grundskoleungdomar uppvisar antingen godkända betyg från vårterminen 
eller intyg från deltagande i sommarlovskola.  

Således föreslås att gruppen prioriterade ungdomar för feriearbeten i Nacka kommun 
utökas med ungdomar som slutat grundskolan och som deltar i sommarlovskolan, enligt 
ovan. Att prioritera gruppen ungdomar i sommarlovskola till kommunala feriejobb är en del i 
att uppmuntra ungdomar att förbättra sina möjligheter att få godkända betyg för att bli 
behöriga till gymnasieprogram, och i förlängningen öka sina möjligheter att etablera sig 
på arbetsmarknaden.   

Riktade sommarjobb mot Fisksätras ungdomar  
Kommunstyrelsen beslutade i april 2022 (KFKS 2021/173) om riktade feriejobb mot 
Fisksätras ungdomar, inom ramen för programmet Framgång Fisksätra, enligt:  

- Riktade sommarjobb mot Fisksätras ungdomar. Sommarjobb anordnade av kommunen kan i 
högre grad riktas mot det kompensatoriska uppdraget, så att ungdomar som har extra svårt att 
få tag på ett sommarjobb prioriteras. Dessutom bör kommunen mer aktivt arbeta med att söka 
upp dessa ungdomar. 
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Därför föreslås att ungdomar boende i Fisksätra som ansöker om feriejobb prioriteras i 
matchningen till feriearbetsplatser. Samtliga verksamheter som remitterar prioriterade 
ungdomar föreslås ha i särskilt uppdrag att uppmuntra ungdomar från Fisksätra att 
ansöka om feriejobb.  

Vidare föreslås en riktad informationsinsats om Nacka kommuns feriejobb till ungdomar 
boende i Fisksätra utan godkända betyg i ämnena matematik, svenska och engelska. 
Syftet är då att informera om möjligheten att prioriteras för kommunens feriejobb vid 
deltagande i sommarlovskola, enligt förslag ovan.  

Sammantaget är de riktade insatserna mot Fisksätras ungdomar ett led i att uppmuntra 
ungdomar att förbättra sina möjligheter att vara behöriga till gymnasieprogram och/eller 
via feriejobb i förlängningen öka sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.   

Prioriterade ungdomar 
Feriearbeten i Nacka kommun omfattar målgruppen ungdomar mellan 16–18 år som är 
folkbokförda i Nacka och inte tidigare feriearbetat via Nacka kommun, samt 
ensamkommande barn och ungdomar mellan 16–21 år. Att nämnden beslutat om 
prioriterade ungdomar innebär att ungdomar som ingår i nedanstående grupper 
garanteras erbjudande om feriejobb om de remitteras av sin handläggare och söker 
feriejobb enligt gällande ansökningsförfarande:  

- ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, KAA 
- ungdomar i familjer som beviljas ekonomiskt bistånd  
- ensamkommande ungdomar 
- nyanlända ungdomar, språksvaga i svenska och/eller antagna på 

introduktionsprogram på gymnasiet 
- ungdomar prioriterade av barn- och familjeenheten  
- ungdomar prioriterade av omsorgsenheten, LSS 

För att verkställa förslagen avseende feriearbeten framåt föreslås att utöka målgruppen 
för prioriterade ungdomar som garanteras erbjudande om feriejobb med:  

- ungdomar i grundskolan som deltar i sommarlovskola i ämnena matematik, 
svenska och engelska  

Justering av lön för feriejobb 
Lönesättningen för feriearbetande ungdomar i Nacka kommun utgår enligt praxis ifrån 
minimilönen för 19-åringar. Minimilönen för 19-åringar 2023 är, utifrån en revidering av 
den generella minimilönen från 20 000 kronor till 20 220 kronor justerad till 123 kronor. 
Praxis i Nacka kommun är att lönen för 16-, 17-, och 18-åringar beräknas utifrån 
minimilönen för 19-åringar. Justeringen i procent för de olika åldrarna blir då 18 år 88 
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procent, 17 år 82 procent, 16 år 77 procent. Lönerna för feriearbetande ungdomar 2023 
justeras därför enligt ovan och ryms inom ordinarie budget.  

Alternativ till kommunala feriejobb 
Nacka kommun erbjuder 340 kommunala feriearbetsplatser årligen. Då antalet 
ansökningar årligen är cirka 1500 ser kommunen ett stort behov hos ungdomar i Nacka 
att få fler möjligheter att få en första arbetslivserfarenhet och tjäna pengar under 
sommaren.  

Sommarjobbsmässa  
I syfte att skapa förutsättningar för fler av Nackas ungdomar att komma in på 
arbetsmarknaden via sommarjobb hos kommunala och privata anordnare anordnar 
Nacka kommun en sommarjobbsmässa varje år. På sommarjobbsmässan, som 
genomförs i februari eller mars, skapas förutsättningar för Nackaföretag att rekrytera 
arbetskraft under sommaren, vilket även kan leda till anställningar av dessa ungdomar i 
ett längre perspektiv.  

Entreprenörsutbildning för unga 
Nacka kommun erbjuder vidare 60 Nackaungdomar att under sommaren prova på eget 
företagande inom ramen för en fyra veckors entreprenörsutbildning för unga. Med start 
2022 gjordes en satsning på att anpassa entreprenörsutbildningen till tre specificerade 
målgrupper: dels ungdomar med förkunskaper i entreprenörskap och företagande, dels 
deltagare utan förkunskaper och låg motivationsnivå samt deltagare med bristande 
språkkunskaper i det svenska språket. 

Inför 2023 har entreprenörsutbildningen fortsatt ett hållbarhetsfokus. Vidare kommer 
den upphandlade leverantören av utbildningen att vara väl införstådd med Nackas 
politiska inriktning gällande såväl satsningen på gröna sommarjobb som satsningen på 
ungdomar i Fisksätra.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet i sig bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser, utan bedöms rymmas 
inom beslutad internbudget för feriejobbsverksamheten under 2023.  

Konsekvenser för barn 
Att tydliggöra riktningen för Nacka kommuns ferieverksamhet skapar ett mervärde för 
feriearbetande ungdomar. Större fokus på gröna sommarjobb kan antas bidra till ökad 
kunskap och intresse för hållbarhet, naturvård och renhållning av ungdomars 
närområden. Att utvidga gruppen prioriterade ungdomar till att omfatta även ungdomar i 
sommarlovskola anses bidra till ökade möjligheter för dessa ungdomar att studera upp 
sina betyg och bli behöriga till gymnasiet. Förtydligande och utvidgning av att säkerställa 
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det kommunala uppdraget genom att erbjuda feriearbetsplatser till prioriterade ungdomar 
stärker Nacka kommuns beslutade syfte med ferieverksamheten.  

För att minska eventuella negativa konsekvenser av riktade satsningar för feriejobb i 
Nacka kommun är det viktigt att tydligt kommunicera den politiska riktningen för 
ferieverksamheten i Nacka kommun.  

 
 
 
 
Pia Stark Karin Dreik 
Enhetschef Förändringsledare 
Arbets- och etableringsenheten Arbets- och etableringsenheten  
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