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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott beslutar att nya namnet blir sommarpraktik.
90 timmar sommarpraktik erbjuds under en treveckorsperiod. Totalt finns tre
treveckorsperioder.
Ny ersättning 2019 utgår från ärendebeskrivning men sätts efter samverkan med de fackliga
organisationerna.

Beskrivning av ärendet
Varje år erbjuds elever på gymnasiet arbete inom de olika kommunala verksamheterna som
exempelvis omsorg om äldre och funktionshindrade, barnomsorg och turism. Dessa så kallade
feriearbeten innebär arbetsuppgifter utanför ordinarie arbetsområde och varje elev får en
utsedd handledare under sin arbetsperiod. Syftet är att få ungdomar att prova på hur det är att
arbeta inom kommunal verksamhet och med förhoppning om att de kan bli våra framtida
medarbetare. Under 2018 hade 47 ungdomar feriearbete till en kostnad av 813 000 kr.
Förutom de 600 000 kr (inklusive 300 000 kr som fanns i åtgärdspaketet) som fanns avsatta i
budgeten bidrog Arbetsförmedlingen med 135 000 kr och budgeten överskreds med 78 000
kr. Det finns inga extra medel i år, utan budgeten för feriearbete är 450 000 kr. Varje plats
kostade ca 17 304 kr. Det innebär att med nuvarande ersättning (103 kr per timma) skulle ca
26 ungdomar få ett feriearbete under 2019.
Ordet feriearbete känns omodernt och arbets- och näringslivskotoret föreslår att det ändras till
sommarpraktik, då det bättre motsvarar upplägget inför 2019. Hylte kommun erbjuder
betydligt högre ersättning än övriga kommuner i Halland. Under 2018 fanns i övriga
kommuner för personer under 18 år ett spann mellan 72-84 kronor per timma och för personer
över 18 år ett spann mellan 83-88 kronor per timma. För att bättre harmonisera med övriga
kommuner i Halland föreslår arbets- och näringslivskontet att ersättningen per timma för
sommarpraktik 2019 blir 80 kr för personer under 18 år och 90 kr för personer över 18 år.
Under 2018 arbetade ungdomarna 40 timmar i veckan under tre veckor. Utvärdering visar att
detta var för mycket då de som ska handleda arbetar lika många timmar och ungdomarna hade
därför inte meningsfulla arbetsuppgifter under hela dagen. Arbets- och näringslivet föreslår
därför att sommarpraktik omfattar 90 timmars arbetstid under en treveckorsperiod.
Ovanstående förändringar skulle innebära att en plats för personer under 18 år kostar ca
10 080 kr och för personer över 18 år ca 11 340 kr och att ca 42 ungdomar skulle kunna
erbjudas sommarpraktik under 2019.
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Tjänsteskrivelse sommarpraktik 2019

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar följande förändringar:
Nya namnet blir sommarpraktik.
90 timmar sommarpraktik erbjuds under en treveckorsperiod. Totalt finns tre
treveckorsperioder.
Ny ersättning för 2019 blir 80 kr per timma till personer under 18 år och 90 kr per timma till
personer över 18 år.
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