TJÄNSTESKRIVELSE

1 [7]

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
2013-11-22

Referens

Mottagare

Jan Strandbacke

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Sommarjobb 2014 – genomförande- och beredskapsplan för
att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser
2014.
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att enligt presenterade planer skapa tillräcklig beredskap att möta en efterfrågan av sommarjobb och feriepraktikplatser som är mer omfattande än vad
som ligger i nämndens beslut från mars 2013. Här ingår även en beredskap att
möta behoven i de fall att platser inom näringslivet och föreningar inte kan
ordnas som planerat.
Nämnden beslutar också att till Kommunstyrelsen anmäla befarade budgetmässiga överdrag för 2014, givet att efterfrågebehovet av sommarjobb blir mer
omfattande än 1500 ungdomar.

Sammanfattning

Nämnden har i uppdrag att erbjuda alla ungdomar mellan 16-18 år sommarjobb 2014. Nämndens beslut i mars 2013 (AVUX/2013:34) tog sikte på att
täcka ett förväntat intresse från 1 500 ungdomar. Detta motsvarar en volymökning på 500 platser jämfört med sommaren 2013. En uppskalning sker genom
fler platser i kommunala förvaltningar och bolag, föreningar och näringsliv.
Förvaltningen har tagit fram en beredskapsplan för att möta volymer utöver
den nivå som nämnden tidigare fattat beslut om. Den kommande efterfrågan är
omöjlig att lägga fast förrän ansökningstiden löper ut. Om volymerna överstiger den nivå som nämnden har ekonomiska resurser att möta kommer budgeten för 2014 att överskridas. Förvaltningen beräknar att varje feriepraktikplats
utöver de som ingår i grunduppdraget kommer att kräva medeltillskott på
15 000 kr per feriepraktikplats. Om behovet av fler feriepraktikplatser än 1 500
uppstår kommer dessa att skapas inom särskilda projekt.
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Bakgrund

Enligt nämndbeslut AVUX/2013:34 har förvaltningen i uppdrag att erbjuda
1 500 ungdomar feriepraktik sommaren 2014. För att nå denna nivå genomförs
utökade satsningar på feriepraktik och sommarjobb inom näringslivet och föreningar. Även antalet platser inom den kommunala organisationen kommer att
skalas upp. Fördelningen av platser är planerad enligt följande:
•

1 000 platser inom kommunal förvaltning och bolag (under 2013 anordnades 749 inom kommunal förvaltning och 147 inom bolagen, totalt
896 platser). Feriepraktiklöner för dessa 1 000 platser finansieras inom
uppdraget.

•

250 platser inom föreningslivet och företag inom den sociala ekonomin
(under 2013 anordnades 110 platser). Feriepraktiklöner för dessa 250
platser finansieras inom uppdraget.

•

250 platser inom näringslivet (under 2013 matchades cirka 75 jobb via
rekryteringsmässa). Sommarjobbslöner för dessa platser finansieras av
respektive företag. Dessa platser minskar dock inte stocken av sökande
ungdomar annat än i de fall en ungdom tackar nej till en plats med hänvisning till anställning i näringslivet.

Förvaltningen följer nämndens riktlinjer för feriepraktik som utgör bilaga till
beslutet (AVUX/2013:34). Beviljade medel för ovanstående uppdrag utgörs av
11 050 000 kr.
En politisk förväntan finns om att mobilisera en flexibilitet att möta en garanti
om att alla ungdomar mellan 16 – 18 år ska kunna erbjudas feriepraktik. Förvaltningen har en beredskapsplan för att möta garantin.
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Genomförandeplan – 1 500 platser
1 000 platser inom kommunal verksamhet och bolag
Kommunalt åtagande

För att nå en nivå på 1000 platser inom kommunal verksamhet och bolag krävs
en kommunövergripande mobilisering. Uppdraget kräver ett utökat åtagande
jämfört med 2013. Förvaltningar och bolag svarar mot kommundirektören i
detta åtagande.
Avux kommer att ta fram ett förslag på hur många platser förvaltningar och
bolag behöver ta fram. Underlaget utgår från kriterier som t.ex. antal anställda,
antal arbetsställen, bedömning av möjlighet att anordna enkla arbetsuppgifter
och tidigare förmåga att skapa platser. Underlaget tas fram med en grundnivå
för 1 000 platser. Under 2013 fördelade sig platserna så här:
Förvaltning
avux
klf
kof
sbf
soc
uf
vof
bolag
Sommarlovsentreprenör 1
Summa

2013
163
156
108
58
5
154
105
147
14
910 platser

2014

Åtagandeplan
per förvaltning
utifrån kriterier
enligt ovan.

1 000 platser

Ökade volymer kräver tidigareläggning av hela processen

Platser till feriepraktik har haft en tydlig deadline för när dessa ska ha inkommit för att matchning ska kunna genomföras i så god tid att alla platser slutligen hinner fördelas bland de sökande ungdomarna. Detta till trots har endast
hälften av platserna inkommit efter feriepraktikplatsansökningens utgång i
början på april (under 2013 hade cirka 500 platser inkommit när matchnings-

1

Tidigare år har endast startbidrag utgått för Sommarlovsentreprenör. För 2014 utgår feriepraktiklön under kick-off-veckorna samt startbidrag med samma totalbelopp som för en ordinarie feriepraktikplats.
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arbetet startade). Därför behöver detta bli klart tidigare för att arbetet ska hinnas med när fler platser ska tas fram för fördelning.
Även perioden för ansökan tidigareläggs upp till en månad och genomförs till
övervägande del under februari. Här behövs tydlig information till ungdomarna
där det framgår vilken ansökningsperiod som gäller. Vår avsikt är som tidigare
att informera om möjligheten till feriepraktik via hemsida samt genom besök
på skolor.
Anställning av extra handledare

Redan under tidigare år har vissa enheter behövt förstärkning med extra handledare. Arbets- och kompetenscenter har anställt handledare på avtalet BEA2
utifrån ett samarbete med Arbetsförmedlingen.
Handledare bör även utbildas under längre tid än tidigare för att säkerställa den
kvalitetsnivå som bl.a. är angiven i Riktlinjer för feriepraktik och sommarjobb.
Bedömningen inför 2014 är att antalet handledare behöver vara fler mot bakgrund av ökade volymer av feriepraktikanter.
250 platser i föreningslivet

Förvaltningen samarbetar med relevanta aktörer för att ta fram platser inom
föreningslivet och den sociala ekonomin. Föreningarna kommer själva att få
välja de ungdomar som ska erbjudas feriepraktik. Vår bedömning är att det
finns utrymme att få fram 250 platser inom föreningslivet.
250 platser i näringslivet

Förvaltningens möjlighet till påverkan och styrning på näringslivet är svagare
än på kommunens verksamheter och bolag samt föreningar. Näringslivet står
själva för löner medan övriga 1 250 platser finansieras inom förvaltningens
uppdrag.
Enligt näringslivsenheten finns en vilja och ambition att anställa ungdomar på
sommarjobb, men det finns behov av stöd från kommunen. Det stöd som framförallt behövs är hjälp med rekryteringsförfarandet och matchning samt att
kommunen ger en introduktion till ungdomarna om näringslivets förväntningar. Vidare vill man även att ungdomar, efter en sådan introduktion, underteck-

2

BEA - Beredskapsavtalet
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nar en överenskommelse och bekräftar deltagande och förstår vilka krav som
ställs.
Tillsammans med näringslivsenheten kommer ett erbjudande tas fram och
detta förmedlas ut till företagen via näringslivsenheten. I brevet erbjuder
kommunen att vara behjälplig med att rekrytera företagens sommarjobbspersonal.
Vid matchningen kommer 18-åringar som går nationellt program i gymnasieskolan och har arbetslivserfarenhet att prioriteras.
Det är viktigt att kommunen uppmärksammar de företag som tar emot ungdomar. Därför kommer vi att tacka på flera sätt, bl.a. genom annons med företagens logotyper i t.ex. tidningen MittiBotkyrka. De företag som anställer en
ungdom kommer även att ges biljett till Botkyrkagalan 2014 samt exponering
på galan.

5 [7]

BOTKYRKA KOMMUN
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-11-22

Beredskapsplan

Förvaltningen mobiliserar, med hjälp av hela kommunen, en flexibilitet för att
möta en garanti om att alla ungdomar mellan 16 – 18 år ska kunna erbjudas
feriepraktik 2014.
Förändrad ansökningsperiod

Eftersom vi tidigarelägger ansökningsperioden för feriepraktik kommer vi redan under delår 1 kunna se hur många som ansökt. Vi kommer se om det finns
behov av att möta större volymer än förväntat. Vi får också möjlighet att beräkna vilka medel som kommer krävas för att kunna erbjuda alla ungdomar
feriepraktik.
Beredskap för lägre leverans än förväntat i föreningar och näringsliv

Inom uppdraget med 1 500 feriepraktikplatser finns osäkerhetsfaktorer, bl.a.
om föreningar och näringsliv kan leverera enligt plan. Förvaltningarna och
bolagen bör ha beredskap för en uppgradering utöver ambitionen om 1 000
platser. Förvaltningen har bedömt att en beredskap för ytterligare 150 platser
behöver tas fram. Till platser i näringslivet saknas medel för bl.a. feriepraktiklöner och handledning. Förvaltningen beräknar att kostnaden för en beredskap
på ytterligare 150 platser inom kommun och bolag kan komma att kosta 1,2
mnkr i feriepraktiklöner.
Beredskap för att möta volymer som överstiger 1 500 platser

Om behovet av platser överstiger 1 500 krävs särskilda åtgärder för att få fram
tillräckligt med feriepraktikplatser. Platser kan skapas genom olika typer av
projekt. Projekt bör ha en verksamhetsidé som bygger på reella behov, t ex att
rusta upp ett specifikt område, skapa mötesplatser som bidrar till integration
och motverkar utanförskap eller liknande. Det är även viktigt med samverkansparter som ser nyttan av att verksamheten utförs, t ex kommunen, fastighetsbolag och andra aktörer. Gemensamt är att medel beviljas för finansiering
av feriepraktiklöner, projektorganisation, projektledning, handledare och materiel. Förvaltningen beräknar att kostnaden för feriepraktikplatser i projekt är
15 000 kr/feriepraktikplats.

Beredskap för att starta projektverksamhet

Om projekt behöver startas för att möta garantin om att alla mellan 16-18 år
ska erbjudas sommarjobb krävs förarbete. Förvaltningen har kontakter med en
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rad aktörer som kan bli aktuella att samverka med för att starta olika projektverksamheter. Bland annat har diskuterats att genomföra projekt liknande 127
Festivalen som genomförs i Skärholmen där ungdomar får arrangera en festival
för andra barn och ungdomar i området. Genom samverkan mellan kommun
och föreningar och eventuellt andra aktörer skapas en plats för möten mellan
ungdomar, vilket bidrar till integration och motverkar utanförskap. En sådan
satsning kräver samordning och projektledning utanför befintlig ram. En idé är
att evenemang som t.ex. Summergames kan genomföras för låg- och mellanstadieelever med feriepraktikanter som handledare.
Förvaltningen har haft dialog med företag som kan anlitas för att bedriva projekt. Detta har gjorts i andra kommuner, bland annat i Vårby. I det projektet
sysselsattes 70 ungdomar, varav 10 var handledare i arbete inom bostadsområdet. Projektet kostade cirka 850 000 kr exklusive feriepraktiklönerna och finansierades av kommunen och tre fastighetsbolag i området.
Ekonomi och finansiering

Om beredskapsplanen behöver användas krävs tillförsel av ekonomiska resurser. Nämnden gör bedömningen att man inte har dessa till sitt förfogande. När
ansökningstiden för feriepraktikplatser löper ut kan kostnadsbilden bättre klarläggas.
Bedömning av tillskott av medel

Kostnaden för en ordinarie feriepraktikplats beräknas utifrån feriepraktiklönen,
dvs. kostnader för handledning och materiel förväntas tas från ordinarie budget
inom respektive förvaltning. Vid en utökning av platser bedöms kostnaden
uppgå till cirka 15 000 kr per plats och består av feriepraktiklön, handledning,
projektledning och materiel.

Beräkning av kostnader i förhållande till volymökningar:

Antal tillkommande platser
+ 100 platser
+ 200 platser
+ 300 platser

Beräknad kostnad
Cirka 1 500 000 kr
Cirka 3 000 000 kr
Cirka 4 500 000 kr

7 [7]

