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Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Thure Morin

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Missiv Feriepraktik Rapport 2016
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten och
låta den utgöra ett underlag för den fortsatta planeringen inför 2017

Ärendet
Föreligger en rapport som innehåller en uppföljning av genomförd feriepraktik för
ungdomar sommaren 2016. I rapporten redovisas resultatet och en bedömning av
de erfarenheter som finns av innehåll och upplägg enligt gällande riktlinjer.
Rapporten avslutas med synpunkter från projektledaren som bör beaktas inför
feriepraktik 2017.
Bakgrund
Kommunen har sedan många år erbjudit ungdomar feriepraktik under sommaren.
Betydelsen för unga att få sina första erfarenheter inom arbetslivet har visat sig
vara stor, och kommunen har en hög ungdomsarbetslöshet. Feriepraktiken är en
viktig satsning för att motverka och påverka ungas möjligheter till framtida arbete.
För andra året i rad satsar Eskilstuna kommun på att ge 600 ungdomar möjlighet att
skapa viktiga kontakter, få referensen och sina första arbetslivserfarenheter.
Feriepraktiken ger dessutom möjligheter för kommunens verksamheter att locka
och etablera kontakter för framtida rekryteringar.
Feriepraktiken är ett handlett sommarjobb där man inte ersätter ordinarie personal
som vid ett sommarvikariat men är ett tillskott och extra resurs till verksamheten.
Feriepraktiken omfattar i regel tre veckor med sex timmars arbete per dag, totalt 90
timmar. Feriepraktikanterna är anställda och försäkrade inom kommunen.
Feriepraktiken kan vara förlagd utanför kommunen med särskilda
överenskommelser.
Inför 2016 föreslogs en fortsatt samverkan med Rekryteringsenheten och HR.
Resultatet efter en gemensam kommunikation från kommunens som arbetsgivare
ökade antalet sökande till feriepraktiken, bidrog till en jämnare könsfördelning i
sökunderlaget samt enligt enkätundersökningen har fler ungdomar intresserat sig
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för arbete inom kommunen. Feriepraktiksamordningen förespråkar fortsatt
samverkan.
Syfte
•Att öka ungdomars kunskap om yrken och arbetsuppgifter inom arbetslivet
•Att arbetsgivare ska få möjligheten att skapa kontakter med ungdomar inför
framtida rekryteringar
•Att ge ungdomar möjlighet att få arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser på
arbetsmarknaden
Målgruppen för 2016 är ungdomar som:
•
är 16-18 år
•
är folkbokförda i Eskilstuna kommun
Inför 2016 tog arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut att återgå till
tidigare riktlinjer för feriepraktiken angående ålder. Återgången innebar att fler
unga hade möjlighet att söka och få feriepraktik.
Det beslutades även att behålla riktlinjen om att 50 platser reserveras till ungdomar
som har kontakt med socialtjänsten samt en jämställd fördelning av platser till
flickor och pojkar.
Feriepraktikanter
Totalt 1884 ungdomar, 15-20 år, har ansökt om en feriepraktikplats, av dessa tillhör
1862 personer målgruppen, 1005 flickor och 857 pojkar. Av de behöriga att ansöka
uppgav 214 personer att de hade kontakt med socialtjänsten, av dem hade 31
personer haft feriepraktik tidigare.
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