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Ärendet i korthet
Sten-Ove Danielsson (S) har lämnat in en motion 2020-12-07 om att kommunen ska
erbjuda feriepraktik inom daglig verksamhet. Utvecklingsenheten ställer sig positivt till
förslaget, men betonar att rådande situation och restriktioner med Covid-19 gör att
motionen inte kan genomföras 2021, men om restriktionerna lättar kan den föreslagna
feriepraktiken genomföras sommaren 2022.

Motionen
Motionären beskriver att han har vid flera tillfällen besökt kommunens dagliga
verksamhet i såväl Fränsta som Ånge och där har han mött brukare som känner oro
över att det bland tonåringar finns personer som har mindre förståelse för den
situation som människor med funktionshinder lever i. Motionären hänvisar vidare till
ett förslag han fick från en av brukarna att kommunen skulle kunna erbjuda ungdomar
feriepraktikplatser i kommunens daglig verksamhet och det skulle kunna bidra till ökat
förståelse för kommunens ungdomar för hur andra människor har det.
Motionären yrkar på


Att ungdomar skall erbjudas feriepraktik inom den dagliga verksamheten i
Fränsta och Ånge.

Beredning
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. Ärendet har därefter remitterats till utvecklingsenheten och
arbetsmarknadschefen som ansvarar för anordnande av feriepraktik. I beredningen har
arbetsmarknadschefen inhämtad yttrande från verksamhetschefen för stöd och omsorg
samt områdesansvarige för LSS. Dessa och arbetsmarknadschefen ställer sig positiva
till motionärens yrkande.
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Ånge kommun, sedan många år, erbjuder feriepraktik till ungdomar i kommunen
under sommarloven. Feriepraktikplatserna finns inom den kommunala verksamheten
och hos föreningar. Syftet med feriepraktiken är att ge ungdomarna inblick i arbetslivet
och inblick i kommunens och föreningars verksamheter. Vi försöker ständigt förnya
utbud av platserna som erbjuds ungdomarna och välkomnar nya förslag och idéer.
Feriepraktikanter är en extra resurs i verksamheter och ersätter inte ordinarie personal.
Ungdomarna tilldelas en handledare som vägleder de under feriepraktiktiden.
Feriepraktiken är vanligtvis två veckor och omfattar 50 timmars arbete.
Feriepraktik erbjuds alla ungdomarna som är folkbokförda i kommunen och som har
gått ut årskurs 1 eller 2 på gymnasiet.
I och med den rådande situationen med covid-19 har Ånge kommun, under sommaren
2020 på inrådan från SKR, beslutat att inte erbjuda feriepraktikplatser inom stöd- och
omsorg och barnomsorg. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det förbjudet för
praktikgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för smitta, av
sådan typ som covid-19.
För Ånge kommun innebar detta att antal feriepraktikplatser utökades inom andra
verksamhetsområden.
Dessa restriktioner kommer att fortsätta gälla även sommaren 2021 eftersom läget med
Covid-19 är fortsatt ansträngt. Ingen feriepraktik inom stöd- och omsorg eller
barnomsorg kommer att erbjudas till minderåriga ungdomar.
Vi ser dock framemot att under sommaren 2022, om situationen tillåter, erbjuda
ungdomar möjlighet att välja feriepraktik inom kommunens dagliga verksamhet,
utifrån det förslaget vi fick från de ansvariga. Verksamheten kan ta emot två
feriepraktikanter i två omgångar, vilket innebär totalt fyra ungdomar.
En utökning av urvalet av feriepraktikplatser som erbjuds till ungdomar ryms inom
ramen för den befintliga budgeten.
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