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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

utskott

Kommunstyrelsen

KSAU @77

Dnr KSN 2021-000293

Ersättning

feriepraktik

Nu gällande iiktlinjer
Koininunstyrelsen.

2021

för feiiepralctik
Feiiepraktik

ocli ersättning

givndskolan

eller årskurs ett i gymnasiet.

En justeiing

av ersättningen

Nu gällande riktlinjer
10. Feiiepraktik

av

som lämnar årskurs 9 i

föreslås e:tter omvärldsbevakning.

för feiiepraktik

omfattar

antogs 2019-04-10

erbjuds ungdomar

i Bengtsfors

kominun

2 stycken 40-tirninarsveckor

antogs 2019-04-

och ersätts med ett

totalt belopp om 3 250 kr. Avsatt budget är cirka 250 000 kr.
Frågan om ersättning

vid feriepraktik

start. Ofta görs jämförelser
ersättningar.

Vid en jämförelse

med jobb - feriepraktik

Feriepraktik

feiiejobb

förväntas

organiseiing

blandas ofta praktik

och
iliop

eller sonu'narjobb.

är att få en inblick

innebär praktik

Som praktikant

varje år vid soinmarlovens

erbjudanden,

av ersättningsnivåer

respektive

Målet med feiiepraktiken

aktualiseras

mellan koiuinuners

ihur

inom koini'nunala

arbetslivet

kan se ut.

verksainheter

och föreningar.

man inte bidra i sainina utsträckning

som en

sominarjobbare.
Ersättning

per tiinme

45 kr/timine,

Mellerud

i Bengtsfors

att ta några exempel inärornrådet.
tiininar

i olika kominuner.

andra kominuner
Om feriepraktiken
per

dagitvå

istället

veckor)

höjning

till Uddevallas
till 70 tiinrnar

omfattar
vilket

för 80 timmar

praktiken

påverkar

ersätter med

med 65 kr/tiinme,
80 tiininar.

ersättningen

med förändrat

utan att utöka budgeten.

antal tirnrnar

av ersättningen

Istället

(7 tirni'nar

46 kr. En
från 80
per person

från dagens 3 250 kr till 3 640 kr. En sådan förändring

kunna genomföras

skulle

skulle antalet erbjudna

platser kunna minskas med 10%.
Avsatt budget är cirka 250 000 kr. Utan att utöka budgeten

skulle ersättning

per tirnine kut'uqa höjas genom att något förre antal platser erbjuds.
Sommaren

2020 nyttjades

inte avsatt budget,

begränsade typen av praktikplatser

då restriktioner

som kunde atrangeras.

inom vård och omsorg kunde erbjudas. Troligen
begränsningar

att gälla somrnaren

koi'nmer

2021,

Lltdragsbestyrkande

IJ
usterand?e%ssign
,,,

I

per timme.

70 tiinrnar

per tirnrne motsvara

skulle innebära en ökning

för

olikamånga

feriepraktiken

skulle omfatta

så skulle ersättningen
52 kr/timi'ne

är drygt 40 kr. Åmål
och Munkedal

Dock omfattar

I Bengtsfors

något ffiire timinar,

timmar

och peiiod

koinmun

med 60 kr/ tiinine

för minderåriga
Inga praktikplatser

satnma

Sida

SAMMANTRADESPROTOKOLL

24(54)

Datum

202"1-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

utskott

Yrkanden
Per Eiiksson

(S) yrkar

på en liöjning

av ersättningen

feiiepraktikens

omfattning

Stig Beitilsson

(M) ocli Per Jonsson

till 46 kr per tii'nine

om 80 timinar

till

52 kr tiinine

ocli att

ska ligga kvar.

(C) yrkar på en liöjning

ocli att feiiepraktikens

omfattning

av ersättningen

om 80 tiininar

ska ligga

kvar.

Propositionsordning
Ordföranden

I

finner

att det finns två förslag:

1.

Stig Bertilsson

2.

Per Erikssons

Ordföranden
allmäniia

ställer

utskott

(M) ocli Per Jonssons

(C) förslag

(S) förslag
proposition

beslutar

på förslagen

i enligliet

och finner

att koini'nunstyrelsens

med Stig Bertilsson

(M) ocli Per Jonssons

(C) förslag.
Votering

begärs

Propositionsordning

2

Koini'nunstyrelsens

allmänna

utskott

godkänner

följande

propositionsordning

i voteringen:
Ja-röst

för Stig Beitilsson

Nej-Röst

(M)

för Per Erikssons

och Per Jonssons

(C) förslag

(S) förslag

Omröstningsresultat
Med två ja-röster
nej-röst
utskott

för Stig Beitilsson

för Per Eiikssons
att föreslå

Omröstningsbilaga

(C) förslag.

Ledamot
Stig Bertilsson (M)
Per Eriksson (S)
Per Jonsson (C)

Ja-röst
x

Resultat

2

i enlighet

allmänna

med Stig Bertilsson

Se oinröstningsbilaga

1.

Nej-röst

Avstår

x

I

organ

Kommunstyrelsen

sign

koi'nmunstyrelsens

att besluta

mot en

x

och utbildningschefen

Kommunstyrelsens

feiiepraktikens

beslutar

(C) förslag

l

Korninunchefen

Jusferandes

(S) förslag

kommunstyrelsen

(M) och Per Jonssons

Beredande

(M) och Per Jonssons

allmänna
beslutar

omfattning

2021-03-08

utskotts

förslag

att öka ersättningen
om 80 tiinmar

till

till beslut

46 kr per timme

ska ligga
Utdragsbestyrkande

kvar.

och att
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

utskott

Reservation
Per Eiiksson

(S) reserverar

sig till föri'nån för eget förslag.

Ufdragsbestyrkande

Ih /
iJusterandes
sign

I
t

%
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BENGTSFORS
KOMMUN
Barn, utbildning,
Björn Lindeberg

fritid
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Datum

2021-03-08

och kultur

Ersättning

feriepraktik

Sammanfattning
Nu gällande

riktlinjer

för feriepraktik

Kommunstyrelsen.

Feriepraktik

gnindskolan

eller årskurs

En justering

av ersättningen

och ersättning

erbjuds

antogs 2019-04-10

ungdomar

som lämnar

årskurs

av
9 i

ett i gymnasiet.
föreslås

efter omvärldsbevakning.

Bakgrund
Nu gällande

riktlinjer

10. Feriepraktik
totalt

belopp

för feriepraktik

omfattar

iBengtsfors

2 stycken

om 3 250 kr. Avsatt

koinrnun

40-tirni'narsveckor
budget

är cirka

antogs

2019-04-

och ersätts med ett

250 000 kr.

Analys
Frågan

om ersättning

vid feriepraktik

start. Ofta görs jämförelser
ersättningar.
med jobb
Målet

Vid

en jämförelse

- feriepraktik

innebär

Som praktikant

aktualiseras
kommuners
feriejobb

förväntas

inom

ihur

kommunala

man inte bidra

organisering

blandas

och

ofta praktik

ihop

eller sornrnarjobb.

är att få en inblick

praktik

varje år vid sommarlovens

erbjudanden,

av ersättningsnivåer

respektive

med feriepraktiken

Feriepraktik

mellan

arbetslivet

kan se ut.

verksarnheter

i sainma

och föreningar.

utsträckning

som en

sornmarjobbare.
Ersättningper

tirnrne

45 kr/timme,

Mellerud

att ta några exempel
tirnmar

i olika

något

Om feriepraktiken
veckor)

till Uddevallas

tiinmar

till 70 tirnmar

och period

I Bengtsfors

från dagens

omfattar

ersättningen

52 kr/tirnme
skulle

innebära

3 250 kr till

40 kr. Årnål

skulle

per tirnme

Bengtsfors

kommun

kommun@bengtsfors.se

Postadress
Box 14

Besöksadress
Majbergsvägen

666 21 Bengtsfors

Bengtsfors

från 80

av ersättningen

per person
skulle

2021

kt (00000002).docx

Fax

60 00

Organisalionsnt

1B

(7 timmar

46 kr. En

3 640 kr. En sådan förändring

Telefon
0531-52

212000-1470

I

per timme.

antal timmar

feriepraktik
E-post

80 timmar.

70 timmar
motsvara

för

många

ersättningen

omfatta

med förändrat
en ökning

olika

feriepraktiken

påverkar

ersättermed

med 65 kr/tiinme,

praktiken

omfattar
vilket

för 80 timmar

så skulle

är drygt

och Munkedal

Dock

förre timmar,

istället

höjning

kommun

med 60 kr/ tiinme
i närornrådet.

kornmuner.

andra kornrnuner

per dag itvå

i Bengtsfors

053i-124

Hemsida
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Datum

Barn, utbildning,

fritid och kultur

2021-03-08

kunna

genomföras

platser

ktu'ina minskas

Avsatt

budget

per tirnrne

utan att utöka budgeten.

skulle

är cirka 250 000 kr. Utan att utöka budgeten

kunna

höjas genom

Sommaren

2020 nyttjades

begränsade

typen

inom

Istället

att något färre antal platser

inte avsatt budget,

av praktikplatser

vård och omsorg

begränsningar

kunde

då restriktioner

som kunde

erbjudas.

att gälla sommaren

Förvaltningens

antalet

erbjudna

med 10%.

arrangeras.

Troligen

kommer

skulle

ersättning

erbjuds.
för minderåriga
Inga praktikplatser
samma

2021.

förslag

till

beslut

beslutar

att låta gällande

beslutar

att justera

Alternativ
Kommunstyrelsen

riktlinjer

för feriepraktik

ligga

fast.
Alternativ
Kommunstyrelsen
omfattning

från dagens

80 tirni'nar

antal tirni'nar

till 70 tiinmar,

för feriepraktikens
men inte ändra

praktikersättningen.
Alternativ
Kornmunstyrelsen
tiinme

till

beslutar

52, genom

att justera

antal tiini'nar

att anpassa antal platser

till

70 och ersättningen

per

till budget.

Alternativ
Kornmunstyrelsen

beslutar

att öka ersättningen

antal platser

som idag, genom

Finansiering

med XX

att utöka budgeten

kr sker via koinmunstyrelsens

Björn
Kommunchef

till XX

kr och behålla

samma

för feriepraktik.
konto

Lindeberg

Utbildningschef

för oförutsedda

