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Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/64
Genomförande av feriepraktik 2016
Ärendet i korthet

Järfälla kommun erbjuder varje år feriepraktik till ungdomar. För 2015 infördes en
feriepraktiksgaranti d.v.s. att alla ungdomar mellan 15 och 18 år garanterades
feriepraktik. Feriepraktiken ger en inblick i arbetslivet och en erfarenhet som många
ungdomar har svårt att få på annat sätt.
En hantering av feriepraktiksgarantin kräver noggrann planering och god framförhållning. I det här ärendet redovisas plan och ekonomiska konsekvenser för
genomförandet av feriepraktiken 2016.
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Genomförandeplan feriepraktik 2016

Kommunen erbjuder två veckors feriepraktik i fyra perioder. Målgruppen är Järfälla
ungdomar 15-18 år folkbokförda i Järfälla.
Information och erbjudande om feriepraktik gick ut efter årsskiftet. Antalet sökanden
per sista ansökningsdag den 31 mars 2016 är 1 731 ungdomar.
Först och främst erbjuds platser inom verksamheter där handledning ingår. Alla
kommunens förvaltningar och verksamheter har i uppdrag att ordna platser. Tack
vare större medverkan av kommunens egna verksamheter kommer behovet av
anställda handledare vara begränsat vilket innebär minskade kostnader.
Om många ungdomar önskar samma period för sin feriepraktik har kommunen rätt
att erbjuda annan period, för att åstadkomma en jämn fördelning av feriepraktikanter
och därmed säkerställa att arbetsplatserna räcker till.
Feriepraktiken delas in i följande områden: kommunala verksamheter, privata
arbetsplatser, entreprenörskap (20-30 platser), trädgårdsgrupp i samarbete med
ansvariga verksamheter, idrotts- och trivselvärdar även de i samarbete med ansvariga
verksamheter.
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För att kunna administrera feriepraktikuppdraget har förvaltningen köpt en
kommunlicens till AMEA som är ett effektivt administrativt system för att hantera
uppdraget.
Ekonomiska konsekvenser

Den totala budgeten för feriepraktiken 2016 är 11 755 tkr.
Genom att använda kommunala och privata verksamheter som själva åtar sig ett
handledaransvar minskar kostnaderna för feriepraktik jämfört med förra året.
För att genomföra förra årets feriepraktik tillkom kostnader för inventarier för olika
aktiviteter. Dessa inventarier har nu feriepraktiken till sitt förfogande framöver vilket
också minskar kostnaderna för feriepraktiken 2016.

För kompetensförvaltningen

Kirsti Jolma
Verksamhetchef

