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INITIATIVÄRENDE 
 
Regional satsning för arbetstillfällen under sommaren 
 
Den pågående världskrisen, orsakad av pandemin, har satt stor press på den skånska 

arbetsmarknaden med ökade antal varsel, permitteringar av anställda, företag som stängt ner 

verksamhet eller helt tvingas lägga ner. Hårt drabbade områden är hotell och restaurang, 

besöksnäring, kultur och upplevelsesektor, handel och transport. Många av dessa områden brukar 

ha sin högsäsong under sommaren och anställer då många sommarlediga studenter, unga och andra 

utan full yrkeskunskap. Begränsade öppettider och krav på färre besökare för att hålla nere 

smittorisken har lett till ett stort tapp av försörjningsmöjligheter för unga och personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt regionens egna rapporter kring arbetslöshet uppgick andelen 

unga arbetslösa i åldern 18–24 år till 14,1 % i rapporten ” Konjunktur & arbetsmarknad i Skåne” från 

februari i år. Det är den sjätte högsta arbetslösheten i landet. 

 

I Regeringens vårdändringbudget finns förslag på utökande satsningar på naturnära jobb för unga, 

en satsning för tjänster som tas fram just för att möta en svårare situation på arbetsmarknaden 

p.g.a. Covid-19. Exempel som nämns i förslaget är skötsel av naturreservat, upprustning av 

vandringsleder och bekämpning av invasiva främmande arter. Socialstyrelsen har också fått i 

uppdrag av Regeringen att fördela medel för att följa upp satsningen på avgiftsfria och smittsäkra 

lovaktiviteter för barn och ungdomar: ”Medlen kan användas till smittsäkra lovaktiviteter som 

arrangeras inom exempelvis fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller av civilsamhällets 

organisationer, i form av till exempel idrott, friluftsliv, sång och musik.”. Kommuner kan söka medel 

för att ordna dessa aktiviteter. 

 

Vi vill att Region Skåne kan bli medskapare i arbetstillfällen för unga, människor som står långt ifrån 

arbetsmarknaden och som drabbats av arbetsmarknadsmässiga följdverkningar av Covidpandemin. 

Skåne består av många stora och vackra naturområden som blir flitigt besökta under 

sommarmånaderna. Ett begränsat resande och fortsatt behov av smittsäkra platser kan ytterligare 



öka behoven av anställda som kan underhålla områden, visa tillrätta besökare och anpassa platser 

för att möjliggöra ett tryggt naturliv i sommar. Möjligheter till lovaktiviteter kan ses över separat 

eller parallellt med dessa satsningar. 

 

 
Vänsterpartiet yrkar därför att:  

• Regionala Utvecklingsnämnden ser över möjligheter att avsätta medel till naturnära jobb 

under sommaren 2021; 

• Regionala Utvecklingsnämnden ser över möjligheter till att avsätta medel för ökat antal 

smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga, med avsikt att även skapa arbetstillfällen kring 

dessa; 

• Regionala Utvecklingsnämnden ser över samarbetsmöjligheter med kommuner som 

anordnar aktiviteter eller inför extra tjänster i och kring skånska utflyktsmål under 

sommaren 2021. 
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