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Pressmeddelande 

 

Nya lösningar för feriejobben 
Nu är det klart med feriejobben i Lindesbergs kommun. Oro har funnits då feriejobben 
inom vård och omsorg och förskola försvann i och med corona. Nu levererar 
kommunen nya lösningar för ungdomar i kommunen.  
 
Sommarjobben, eller feriejobben som det heter inom kommunal sektor, är en viktig möjlighet 
för många ungdomar i Lindesberg att kunna tjäna en egen peng under sommaren. I år har en 
oro för feriejobben funnits då Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Sveriges Kommuner och 
Regioners rekommendationer avråder från ferieplatser inom äldre- och barnomsorgen. 
Därför har kommunen fått hitta nya kreativa vägar för att lösa hela behovet hos ungdomarna. 
Lösningen – ett utökat samarbete med Röda korset och Erikshjälpen.  
 

- Vi är oerhört glada och stolta över det samarbete vi lyckats få till tillsammans med 
Röda korset och Erikshjälpen. De har arbetsuppgifter och kapacitet att ta emot ett 
större antal feriejobbare i år och kommunen kommer att bidra genom att ha 
handledare på plats som kan bistå ungdomarna vid behov, säger Zila Conejeros 
enhetschef  

 
206 ungdomar i feriejobb 
Lindesbergs kommun har haft höga ambitioner vad gäller att kunna erbjuda feriejobb till 
ungdomar i kommunen. Utöver den kommunala budgeten tilldelade staten Lindesbergs 
kommun ytterligare 412 000 kronor för att kunna bereda för fler feriejobb. Målet var först att 
kunna ge 160 ungdomar feriejobb- men med ett utökat samarbete med Röda korset och 
Erikshjälpen kan nu Lindesbergs kommun ge 206 ungdomar feriejobb sommaren 2020.  
 
- Feriejobbet är ofta ungdomarnas första kontakt med arbetsmarknaden och blir därför en 

värdefull upplevelse som behöver vara både meningsfull och givande säger Zila 
Conejeros. Det är verkligen roligt att få till denna lösning för så många och vi är 
tacksamma för flexibla samverkansparter. 

 
Feriejobbsperioden pågår mellan 15 juni och 16 augusti och varje ungdom erbjuds tre 
veckors anställning någon gång under perioden. 
 
För mer information kontakta: 
Zila Conejeros, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, Tillväxtförvaltningen 0581-816 50 
 
 
 
 
 


