Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsområde Vuxen

2020-10-01

Diarienummer

SO 2020/0141

Jessica Persdotter Keding

Biträdande verksamhetschef

Rapport gällande kommunal feriepraktik och
pilotprojekt subventionerat feriearbete
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

socialförvaltningen återkommer till sammanträdet i
december med förslag på upplägg inför sommaren 2021

Sammanfattning

Under sommaren 2020 hade 377 ungdomar kommunal feriepraktik
eller subventionerat feriearbete via Lunds kommun, 284 kommunal
feriepraktik och 93 subventionerat feriearbete. Syftet med skrivelsen
är att redogöra för verksamheten år 2020 samt vad som återstår att
konkretiseras inför sommaren 2021.
Covid-19 påverkade hela kommunen och även
feriepraktikverksamheten. Inom kommunen genomfördes många
kreativa lösningar på kort tid som resulterade i nya
feriepraktikplatser.
Pilotprojektet subventionerat feriearbete genomfördes samt har
utvärderats.

Underlag för beslutet
•

Rapport kommunal feriepraktik 2020 (denna skrivelse)

Ärendet

Syftet med feriepraktiken är att ge ungdomar en meningsfull
sysselsättning under tre veckor av sommarlovet. Förväntade effekter
av praktikverksamheten är att bidra till en ökad självkänsla hos
ungdomen och ge en introduktion till arbetslivet. En meningsfull
sysselsättning kan utöver ovan vara en brotts- och
hälsoförebyggande effekt för skollovslediga ungdomar.
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Inför sommaren 2020 hade verksamheten följande förändringar att
hantera:
•
•
•
•

Att enbart använda kommunala arbetsplatser
Att timersättningen justerades
Att genomföra pilotprojektet subventionerat feriearbete
Konsekvenser av Covid-19

Justering av ersättningen innebar att det inför sommaren fanns
budget för 500 feriepraktikplatser utifrån tilldelad budget om 5 018
tkr. Verksamheten påverkades också av Covid-19 genom att några
kommunala arbetsplatser inte kunde ta emot feriepraktikanter.
Arbetet med att rekrytera kommunala platser beskrivs längre fram i
skrivelsen.

Ungdomar

1090 ungdomar anmälde sitt intresse för kommunal feriepraktik och
284 ungdomar fick en plats. Ytterligare 58 ungdomar hade
subventionerat feriearbete hos ideell sektor och 35 hos privat
arbetsgivare. Totalt hade 377 ungdomar kommunal feriepraktik eller
subventionerat feriearbete.
En utvärderingsenkät har skickats ut till alla ungdomar som har haft
kommunal feriepraktik eller feriearbete via pilotprojektet.

Fler kommunala platser genom samverkan

Hela kommunen påverkades av omställningsarbetet med anledning
av Covid-19 och vård- och omsorgsförvaltningen kunde inte erbjuda
platser som de brukar. Ett intensivt arbete pågick hela våren för att
rekrytera kommunala arbetsplatser. Socialförvaltningen
samarbetade med alla förvaltningar för att öka antalet
feriepraktikplatser. Information om kommunal feriepraktik och
subventionerat feriearbete gavs på koncernledningsgruppen,
information på inloggad och i direktkontakt med förvaltningar.

Socialförvaltningen hade utöver ovan information flera
samverkansmöten med kollegor i kommunen för att undersöka
möjligheten att skapa fler praktikplatser. Kultur- och
fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen och tekniska förvaltningen
inventerade fler praktikuppgifter och ett flertal arrangemang
säkerställde ett genomförande där även renhållningsverket var en
aktiv part. Kommunkontoret ökade dessutom antalet
sommarlovsentreprenörer. Socialförvaltningen bidrog i vissa fall
med medel för handledare och nödvändig utrustning.
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Sammanfattningsvis lyckade kommunen öka antalet kommunala
ferieplatser till 284 (exklusive bolagen) jämfört med 154 platser
2019 (inklusive bolagen).

Pilotprojekt subventionerat feriearbete

Under våren förberedde verksamheten pilotprojektet dels genom att
skapa interna förutsättningar för att verkställa uppdraget, dels
genom att skapa informationsmaterial. Information gavs ut på
sociala medier samt att avdelningen för Hållbar tillväxt och
inkluderingskoordinatorn på kultur- och fritidsförvaltningen spred
informationen genom sina kontaktkanaler. Pilotprojektet genererade
35 platser hos privata näringsidkare, vilket inkluderar kommunens
bolag samt 58 platser hos ideella föreningar. Kommunens bolag
ökade sina platser jämfört med tidigare somrar.
Pilotprojektet bygger på att Socialförvaltningen anvisar en ungdom
till ideell förening eller privat näringsidkare och i gengäld står för
ungefär hälften av lönen till privata näringsidkare respektive hela
lönen till ideella föreningar. Näringsidkare eller ideell förening är
arbetsgivare med arbetsmiljöansvar som anställer ungdomen samt
betalar avtalsenlig lön.

Intervju med samtliga privata näringsidkare och föreningar har
genomförts. Det finns förslag på förbättringar gällande information
inför mottagandet, i övrigt var det ett positivt gensvar.
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Ekonomisk redovisning för kommunal feriepraktik och
subventionerat feriearbetet
Intäkter
Tilldelad budget

Bidrag Region Skåne
FERIEPRAKTIK

5 018 000
84 000

Lön arbetsmarknadskonsulent

550 000

Lön feriepraktikanter

2 750 000

Utgift tillskapa platser

FERIEARBETE

Utgifter

400 00

3 700 000

Subventionerad ersättning

175 000

ideell förening

775 000

privata näringsidkare

Subventionerad ersättning

600 000

FÄLTGRUPP

300 000

300 000
TOTALT

5 102 000

4 775 000

+ 327 000
Redovisningen är preliminär då alla fakturor inte har inkommit än.
Utöver intäkterna som redovisas nedan återsöks 3 200 tkr från
staten för feriepraktik och dessa läggs in i budgeten för den nya
arbetsmarknadsåtgärden ungdomsjobb.
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Utifrån erfarenheterna 2020 behöver följande åtgärder genomföras
inför år 2021.
•
•

Förbereda ett upplägg av subventionerat feriearbete med
större volym.
Budgetera utifrån nuvarande resurser för kommunal
feriepraktik och subventionerat feriearbete samt
prognosticera vad kostnaden skulle bli för kommunen vid en
utökad ambition för att möjliggöra att fler ungdomar blir
tilldelade en plats. Antalet platser som rekryteras genom
kommunala förvaltningar och bolag bör målsättas.

Kommunen har samtidigt ett flertal andra semestervikariat som
syftar till att upprätthålla kommunens tjänster under sommaren. Det
finns ett värde för kommunen att ha ett helhetskoncept för både
ferieverksamhet och semestervikariat med tydliga samarbetsvinster
inom kommunen samt i kommunikation till medborgarna.
Samarbete kring detta pågår mellan socialförvaltningen och
kommunkontoret.

Beredning

Beredningen är genomförd inom socialförvaltningen av
förvaltningens samordnare för arbetsmarknadsfrågor med stöd av
kollegor inom feriepraktikverksamheten, kollegor från resurs- och
utvecklingsenheten samt stöd från kommunkontoret i utvärdering av
sommaren 2020.

Barnets bästa

Kommunal feriepraktik möjliggör för ungdomar att etablera kontakt
med arbetsmarknaden, få arbetslivserfarenhet, referenser samt en
meningsfull sysselsättning under tre veckor. Detta är särskilt
angeläget för ungdomar med särskilda behov. Feriepraktiken är även
en del av en meningsfull sysselsättning som verkar
brottsförebyggande för skollovslediga ungdomar.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. Det är en
återrapportering av verksamheten och eventuella kostnader
kommer att redovisas i skrivelsen i december.

Föredragning

Detta är en rapport som beskriver feriepraktikverksamheten 2020.
Innan verksamheten 2021 planeras behöver ett antal
frågeställningar utredas.
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Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

Karin Säfström
verksamhetschef

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
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