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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Rapport om feriearbeten sommaren 2012
Beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ulrika Axelsson
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Förvaltningen erbjöd sommaren 2012 feriearbete till 906 ungdomar fr.o.m. 15 till t.o.m. 17
år, boende i stadsdelsområdet eller tillhörande en prioriterad grupp. Av dessa betalade förvaltningen ut lön till 819.
Utifrån arbetsplatsbesök och samtal med ungdomar och handledare är förvaltningens bedömning att flertalet av årets feriearbetare och arbetsplatser är nöjda med placeringarna. Det
är sannolikt ett resultat av en fungerande matchning mellan feriearbetare och arbetsplatser.

Bilaga:

Stadens riktlinjer för feriearbeten
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Urvalskriterier
Alla ungdomar fr.o.m. 15 år t.o.m. 17 år som bor i stadsdelsområdet som sökt feriearbete
har erbjudits detta. Även äldre ungdomar med någon form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller social problematik har prioriterats.

Typ av feriearbeten
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Övrigt
Cirkeldiagrammet illustrerar vad ungdomarna arbetat med, antingen inom förvaltningen, vid någon annan stadsdelsförvaltning, någon av stadens fackförvaltningar eller
kommunala bolag. Ungdomarna har också arbetat åt ideella föreningar. Kommunallagen tillåter inte att stöd ges till enskild näringsidkare.
Flertalet av årets arbetsplatser har tagit emot feriearbetare tidigare år och utifrån arbetsplatsbesök och samtal med feriearbetare bedömts hålla god kvalitet.

Kostnad
Förvaltningen har förbrukat 7,9 mnkr för feriearbete under sommaren 2012.
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1108 ungdomar sökte feriearbete – 819 arbetade
Antal sökande
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I Rinkeby-Kista finns cirka 1800 ungdomar i åldersgruppen 15-17. Sammanlagt sökte 1108
ungdomar feriearbete, 568 flickor och 540 pojkar. Av det totala antalet sökande erbjöds 906
arbete och till 819 utbetalades lön, 425 flickor och 394 pojkar. Av dessa ungdomar var en
född 1993, 184 födda 1994, 345 födda 1995 och 289 födda 1996. Totalt ingick 82 ungdomar i den prioriterade gruppen, 11 av dessa hade någon form av funktionsnedsättning, 71
hade någon form av social problematik. Könsfördelningen var 32 flickor och 50 pojkar.
Övrigt
Utifrån arbetsplatsbesök och samtal med ungdomar och handledare är det förvaltningens
bedömning att flertalet av årets feriearbetare och arbetsplatser är nöjda med placeringarna.
Detta är sannolikt ett resultat av en fungerande matchning mellan feriearbetare och arbetsplatser.
Staden avser att genomföra en omfattande utvärdering av feriearbetet via e-post. Utvärderingen är en viktig del i planeringsarbetet inför nästa års feriearbeten. Tidigare år har utvärderingar skickats per post till berörda ungdomar, dock med låg svarsfrekvens.
Några ungdomar har fått timanställningar efter avslutat feriearbete. Det är förvaltningens
avsikt att nästa år följa upp hur många ungdomar som fått någon form av anställning efter
avslutat feriearbete, samt vilka faktorer som bidragit till att anställning möjliggjorts.
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