Ferierapport 2016
Inledning
I år gav kommunfullmäktige Arbetsmarknadsenheten i uppdrag att erbjuda samtliga
ungdomar födda 1999 och 2000 och skrivna i Ale kommun ett feriearbete under sammanlagt 75
timmar fördelat på 3 veckor under sommaren. Det totala antalet sökande var 545 personer, varav
289 var pojkar och 256 flickor. I denna grupp ingår även personer från IFO, IM och en grupp med
ensamkommande asylsökande. Dessa blev erbjudna arbete i 75 timmar under en treveckorsperiod.
Feriearbetet var uppdelat i tre perioder; vecka 25-27, vecka 28-30 samt vecka 31-33.
19 personer tackade nej till sin plats, och fick erbjudande om en ny placering. Totalt under alla
perioder arbetade 536 ungdomar. Av dessa ingick 25 personer i det sk. Asylprojektet i samverkan
med Utförarenheten som finansieras via Migrationsprojektet (Separat utvärdering kommer att
göras).
Mer än hälften av ungdomarna hade önskat sitt feriearbete den första perioden vilket gjorde att allas
önskemål inte kunde tillgodoses om önskad period.
Arbetsplatser
Som föregående år bjöds näringslivet in för att täcka upp behovet av arbetsplatser. Den privata
sektorn har varit avgörande för att kunna tillgodose behovet av arbetsplatser.
Arbetsplats

Antal arbetsplatser

Antal anställda ungdomar

Föreningar
Privata näringslivet
Ale kommun

11
45
58

63
218
255

Fördelning av arbetplatser inom kommunen fördelat på de olika sektorerna.
Sektor
Utbildning, kultur och fritid
Arbete, trygghet och omsorg
Samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen

Antal sysselsatta ungdomar
115
83
24
5

Utöver dessa tog Alebyggen emot 28 ungdomar under sommaren.
Det har tillkommit många nya arbetplatser i år, både inom kommunens sektorer och i det privata
näringslivet. Några av placeringarna har lett till extrarbete för ungdomarna, och
Arbetsmarknadsenhetens Häljered har kunnat ge sysselsättning för en ungdom från IFO utöver de
veckor som planerades från början.
Ungefär 10 ungdomar fick omplaceras, och tack vare ett gott samarbete med kommunens
enhetschefer kunde alla få en ny ferieplacering.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Processen och lönerna
Två personer, anställdes i april för handlägga feriearbetet. De hade båda en 100%
stödanställning i form av Nystartsjobb, som sträckte sig till mitten av september.
Även i år användes programvaran feriebas för matchning och administration av arbetsplatser och
ungdomar. Ett ferieavtal skrevs med varje ungdom och matchningen gjordes i mån av platser och
utifrån ungdomarnas personlig brev som de bifogat sin ansökan. Utdrag från belastningsregistret
begärdes också in för de ungdomar som skulle arbeta med barn och ungdomar.
Under perioderna har vi gjort 88 besök på arbetsplatser runt om i hela kommunen.
Lönen för ungdomarna var 70 kr/timme plus 12% semesterersätnning. Även i år utbetalades ett
pensionsbelopp på 4,5% av den lön de tjänat ihop. Total kostnad 6 863 kr/ungdom.
Information och kommunikation
Förutom information via ale.se startades i år även en Facebook-sida för att nå målgruppen med
information. Vi har haft många frågor och kunnat lösa många problem via de digitala kanalerna.
Detta har också ökat tillgängligheten för medborgarna då det är en kanal för att snabbt ta till sig ny
information. Både ungdomar och vårdnadshavare har använt sig av tjänsten.
Utvärdering feriearbetare
En enkät har delats ut till samtliga feriearbetare. AME har fått in 188 svar vilket ger en
svarsfrekvens på 35%. Av de svarande var 82% nöjda med sin placering, och 73% tyckte att de
hade utfört ett bra eller mycket viktigt jobb. 49% av ungdomarna kunde tänka sig ett liknande jobb i
framtiden.
22% av ungdomarna fick reda på möjligheten till feriearbete via vänner eller föräldrar.
21% hittade informationen på ale.se, och 44% fick reda på det via skolan. Endast ett fåtal tyckte att
den utskickade informationen hade varit till hjälp.
61% av ungdomarna hade inte haft feriearbete tidigare.
67% tyckte att arbetsuppgifterna var givande eller mycket givande.
88% trivdes bra med sina arbetskamrater.
Utvärdering handledare
En enkät delades också ut till alla handledare. AME har fått in 54 svar vilket ger en svarsfrekvens
på 47%. Av dessa tyckte 79% att feriearbetet har varit till hjälp i deras verksamhet. 74% tycker att
samarbetet med AME har fungerat bra eller mycket bra och 74% kan tänka sig att ta emot
feriearbetare även nästa år.

Ekonomiskt resultat
Kostnad löner ungdomar 536 st.
3 367 000
Intäkter IFO, Asyl
- 433 000
Total kostnad
3 246 000
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Här saknas intäkter från AF för statsbidrag motsvarande ca 50 000 kr.
Utvecklingsarbete
Även om de allra flesta har varit nöjda med sitt feriearbete och de flesta handledarna
har sett ungdomarna som en tillgång i sin verksamhet kommer AME att förbättra och tydliggöra
information och jobba mer långsiktigt med kommunikation och framförhållning. Planeringen inför
2017 års feriearbete har påbörjats.

Jörgen Östman
Enhetschef AME
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