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Dnr 2018/000859 -026 

Medborgarförslag - Samma regler som Kalmar kommun 
gällande sommarjobb för ungdomar med 
uppehållstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål att Mörbylånga kommun ska 

använda samma regler som Kalmar kommun när det gäller sommarjobb för 

ungdomar med uppehållstillstånd.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juli 2018.      

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att om man som 

ensamkommande har insatsen HVB så ingår både boende och mat och är inte 

en kostnad som ungdomen står för. Har man insatsen Stödboende så utgår 

alltid ekonomisk ersättning för hyres- och matkostnader även om personen 

sommarjobbar.   

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Samma regler som Kalmar kommun 
gällande sommarjobb för ungdomar med 
uppehållstillstånd 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål att Mörbylånga kommun ska 

använda samma regler som Kalmar kommun när det gäller sommarjobb för 

ungdomar med uppehållstillstånd.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juli 2018.    

Överväganden 

I medborgarförslaget framförs ungdomarnas missnöje med att inte kunna 

behålla den ersättning de vanligtvis får från kommunen även när de 

sommarjobbar. De vill kunna spara pengar till körkort och annat vilket 

försvåras av att de måste betala hyra och matpengar själva under 

sommarmånaderna. Den ersättning som de hänvisar till är ekonomiskt 

bistånd samt CSN som ska täcka kostnaden för mat, kläder, fritid, hygien 

och nöjen. Under juli och augusti betalas inte CSN ut och istället har 

Mörbylånga kommun valt att garantera samtliga ensamkommande 

ungdomar, med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, praktikplats i 

kommunen under 9 veckor med avtalsenlig lön. Ekonomiskt bistånd betalas 

inte ut då men hyreskostnaden ersätts ändå under hela sommaren.  

I Kalmar kommun har man valt att låta ungdomarna behålla denna ersättning 

vid egna inkomster upp till ett halvt prisbasbelopp. Inkomsten beräknas på 

ungdomens nettoinkomst. Om ungdomens inkomst minskar eller upphör 

innan årets slut räknas det intjänade beloppet överskridande 22 750 kronor 

(2018) av med motsvarande fickpeng. När det intjänade beloppet understiger 

fickpengen börjar denna åter att betalas ut. Ensamkommande ungdomar i 

Kalmar är inte garanterade arbeten så de som inte lyckas få ett sommarjobb 

måste därför leva på den inkomsten de får från kommunen under 

sommarmånaderna till CSN börjar betalas ut. Kalmar erbjuder dock alla 

ungdomar möjligheten att söka sommarjobb eller prova-på-praktik hos 

kommunen. 

Att sommarjobba är som för vilken ungdom som helst en bra merit för 

framtiden. Man får arbetslivserfarenhet, en möjlighet att knyta kontakter och 

en egen lön att bestämma över. Mörbylånga kommun har därför gjort 

avvägningen att det är till större fördel för de ensamkommande ungdomarna 

att dessa garanteras arbete under sommarlovet än att de ska få behålla en del 
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av sitt ekonomiska bistånd och eftersom deras hyra täcks av kommunen har 

de fortfarande goda möjligheter att spara en del av sin lön för framtiden. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

§ 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att om man som 

ensamkommande har insatsen HVB så ingår både boende och mat och är inte 

en kostnad som ungdomen står för. Har man insatsen Stödboende så utgår 

alltid ekonomisk ersättning för hyres- och matkostnader även om personen 

sommarjobbar. 

 

Charlotta Rasmusson 

HR/ - Administrativ chef 

Åsa Strömberg 

Sekreterare 

Fattat beslut expedieras till: 

Wahidullah Tanha 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-06-19  

 

 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2018/000859 026 

Anmälan av Medborgarförslag - Samma regler som 
Kalmar kommun gällande sommarjobb för ungdomar 
med uppehållstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål att Mörbylånga kommun ska 

använda samma regler som Kalmar kommun när det gäller sommarjobb för 

ungdomar med uppehållstillstånd.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 16 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 27/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Wahidullah Tanha, Torget 2 K, 386 50 Mörbylånga  

Kommunstyrelsen 

 

 

 




