
Motion  

till kommunfullmäktige i Vänersborg angående 

Insatser för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden 

Måste det ta så himla mycket tid? 

Den frågan ställer vi oss i Vänsterpartiet när det gäller frågor som vi upplever som viktiga och 

som borde få en snabbare behandling än det är fallet. 

Två exempel: 

 I mars inlämnade Vänsterpartiet en motion med titeln Tillgång av fasta 

praktikplatser i kommunen med yrkandet ”att kommunfullmäktige beslutar att 

Vänersborgs kommun skall leva upp till rekommendationen från 2006 och att 

nämnder, styrelser och kommunala bolag gör sitt yttersta för att stödja sina 

ungdomar”. 

I slutet av april skickades motionen på remiss till gymnasienämnden och socialnämnden. 

Gymnasienämnden beslutade 2011-06-14  ”… att ställa sig bakom motionärernas 

yrkande …”. 

Socialnämnden beslutade 2011-08-25 ”… att tillstyrka motionen …”. 

Personal- och förhandlingsutskottets protokoll 2011-10-26, § 87 lyder:  

Personalchef Ewa Öqvist redogör för inkommen motion från Vänsterpartiet gällande tillgång av fasta 

praktikplatser i Vänersborgs kommun. Ordföranden föreslår att frågan bordläggs. Marika Isetorp yrkar på att 

beslut i frågan fattas vid dagens sammanträde. 

Personal- och förhandlingsutskott beslutar att bordlägga frågan. 

 Redan i februari inkom Vänsterpartiet med en motion till kommunstyrelsen, rubriken på 

motionen var Större kommunalt engagemang för ungdomarnas feriejobb.  

Kommunstyrelsen behandlade motionen i juni 2011. Yttrandet från 

kommunstyrelseförvaltningen över motionen var mycket positiv, kommunstyrelsens 

beslut dock mera lagom:   

Kommunstyrelsen noterar informationen och noterar att en ny rapport ska komma inför sommaren 2012. 

Därmed anses motionen besvarad och avslutad för kommunstyrelsens del. 

I denna andra motion hänvisade Vänsterpartiet till underlag från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL). I början av 2010 hade SKL publicerat en idékatalog med titeln Feriejobb gav 

lugnare sommar. Även i år vill SKL sprida goda erfarenheter från kommuner som har varit 

aktiva och hittat nya vägar. Vi har kvar tron att rätt person i vår egen kommunala förvaltning 

kan ta tillvara tankarna och initiera något som ger ungdomarna i vår kommun större 

förhoppningar om sommarjobb och den första riktiga kontakten med arbetslivet.  

 



Men så var ju vår tidigare motion avslutad. I motionen presenterade vi en idé, men vi fick aldrig 

veta om någon hade velat pröva om vårt förslag var möjligt att genomföra. Vi vill därför på nytt 

lämna förslaget och hoppas att detta sker i tid för att komma med i planeringen inför nästa 

sommar.  

Vi försöker alltså en gång till – så här skrev vi sist: 

Vi önskar bara mera ”fart” och en kommunal uppmuntran i första hand, möjligen 

i sista hand ökade resurser för att antalet feriearbetsplatser i Vänersborg skall bli 

flera.  

Här en idé: 

 Det finns tyvärr gott om lediga affärslokaler i centrum av Vänersborg. 

 Det finns på gymnasieskolans olika program, mest framträdande på 
ekonomiinriktningen av samhällsvetenskapsprogrammet, ett större antal 
ungdomar som brinner för ”Ung företagsverksamhet”, deras 
entreprenörsanda lyser och söker utlopp. 

 Kan vår näringslivsenhet med sina Centrumkontakter göra det som behövs 
för att våra affärslokaler under sommaren sjuder av liv och verksamhet? 
Från skollovets första vecka till sommarlovets slut? 

 En del måste ordnas, förvisso, men med nytänkande som ledstjärna bör 
man kunna se möjligheterna och komma runt hindren. 

 

 

Yrkandet blir 

att kommunfullmäktige beslutar att uppmuntra aktiviteter och idéer 

som kan bidra till lättnader för våra ungdomar att ta sina första riktiga 

steg ut på en tuff arbetsmarknad. 
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