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Inledning
Varje år beslutar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om inriktningen för
feriepraktiken i Huddinge kommun. Under 2020 beslutade nämnden om att utöka
feriepraktiken med privata aktörer. Riktlinjer för 2021 fastställdes den 16
december 2020.
Det finns ett stort intresse bland ungdomar att göra feriepraktik och antalet
sökande har i år varit det högsta sedan 2014. Samtliga sökande har inte kunnat
erbjudas praktikplats. Tillgången på praktikplatser var något högre än föregående
år, men har en vikande trend över tid.
Antalet platser har inom vissa områden minskats med anledning av pandemin t.ex.
har äldreomsorgen enbart haft platser inom kök. Det har däremot tillkommit nya
platser från andra förvaltningar, privata aktörer och en utökning av antalet platser
inom entreprenörskap. Precis som föregående år har utlandspraktik inte erbjudits.
Inför kommande år behöver det ses över hur verksamheten kan utöka både
inflödet av antalet platser men också minska antalet platser som inte används då
en sökande tackar nej.

Samordningen av feriepraktiken
Administrationen av arbetet har fungerat bra men med en högre andel frågor per
telefon och e-mail än tidigare år vilket antas bero på det höga söktrycket.
Under sommaren har arbetet fördelats mellan flera personer inom
etableringsenheten. Verksamheten har funnits tillgänglig för frågor och små och
stora ärenden som dykt upp har hanterats effektivt. Inför kommande år behöver
rutinen med skatteintyg ses över. I år har det varit svårt att administrera intygen
till Skatteverket, vilket medfört att vissa ungdomar har betalat skatt och får den
återbetald som skatteåterbäring i senare skede.
Information om feriepraktiken har, precis som tidigare år, kommunicerats i alla
för kommunen tillgängliga kommunikationskanaler. Samtliga ungdomar födda
2004-2005 som var folkbokförda i Huddinge kommun fick vykort med
information om möjligheten att söka feriepraktiksplats.
Från och med i år har privata aktörer kunnat ordna feriepraktiksplatser. För att nå
ut till olika företag i kommunen användes näringslivsavdelningens kontaktnät, en
annons publicerade i lokalpressen och ett radioinslag i P4 gjordes. Inför
kommande år behöver dialogen med privata företag analyseras för att nå ut till
flera.

Ansökan
De ungdomar som är intresserade av att göra feriepraktik ansöker i datasystemet
feriebas. Varje ungdom måste välja minst tre arbetsområden och utifrån
ansökningarna matchas sökande mot de platser som finns. Erbjudande om plats
baseras inte på datum för ansökan utan utifrån matchning och eventuella kriterier
om förtur.
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Av det totala antalet platser har 39 fått plats via förtur. Ungdomarna har tillhört en
eller flera av följande förtursgrupper:




Är inskrivna vid socialtjänsten eller i sociala insatsgruppens program,
Har en funktionsvariation, eller
Studerar inom grund- eller gymnasiesärskola.

För denna målgrupp är det särskilt viktigt att hitta rätt plats. Med rätt platser avses
en arbetsplats som de vill praktisera på, som passar respektive individs
förutsättningar och en plats med arbetsuppgifter och en handledare som kan
tillhandahålla detta.

Sökande och tilldelning
Tabell 1. Antalet sökande kontra antalet ungdomar som erbjudits en plats mellan 2014-2021

År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Antal sökande
1371
926
1059
852
1040
938
972
851

Erbjudits plats
627
591
693
852
763
635
633
664

Andel
46%
64%
65%
100%
73%
68%
65%
78%

Tabellen visar förhållandet mellan antalet sökande och erbjudna platser perioden
2014-2021. I antalet sökande finns ett urval då de som inte uppfyllt kriterierna för
att söka feriepraktik inte inkluderats i statistiken.
I år sökte 1371 ungdomar feriepraktik och av dessa erbjöds 627 en plats vilket
motsvarar 46 %. Det är en lägre andel än tidigare år och beror framförallt på det
markant ökade söktrycket och att antalet platser inte har ökat utan snarare minskat
genom åren.
Målet, enligt riktlinjerna för 2021, var att erbjuda 631-636 platser vilket nästan är
uppfyllt med 627 erbjudna platser.
Tabell 2. Resultat av erbjudna platser 2021

Erbjudna
627

Tackat nej
51

Ej svarat
54

Avbrutit
16

Jobbat
506

Av de 627 som erbjöds en praktikplats har 506 genomfört en praktik. 51 av
ungdomarna valde att tacka nej, 54 svarade inte och 16 avbröt av olika skäl. I de
fall det varit möjligt har platsen erbjudits till någon annan sökande. Det är
däremot inte alltid möjligt till exempel om personen tackade nej sent, platsen
baserar på särskilda kriterier eller att informationen inte lämnades till
samordningen i tid.
Praktikperioderna är uppdelade i tre perioder, där den första perioden har haft flest
deltagare.
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Tabell 3. Fördelning av arbetsområden av tilldelade platser 2021

Arbetsområden
Kommunala platser
Unga för orten Vårby
Unga för orten Flemingsberg
Unga för Skogås
Kulturaktiviteter
Privata aktörer
Idrottsverksamhet
Entreprenörskap
Övriga platser
Totalt

Mål
(enligt riktlinjer) Jobbat
329
132
60
59
60
59
60
59
12
11
10-15
23
80
69
20
71
0
23
631-636
506

Områdena i tabellen förtydligas i kommande stycken.

Kommunala platser
132 ungdom har gjort sin praktik inom kommunens verksamheter t.ex.
barnomsorg och äldreomsorg.

Unga för orten
Unga för orten finns i Flemingsberg, Vårby och Skogås. Totalt har 177 ungdomar
praktiserat inom unga för orten, 59 ungdomar per område. Ungdomarna som
praktiserat har främst bestått av ungdomar bosatta i området eller ungdomar som
sökt en plats inom projekten.
Unga för orten är en trygghetssatsning med fokus på att skapa finare och tryggare
områden i Vårby, Flemingsberg och Skogås. Under sommaren 2021 leddes Unga
för orten av fastighetsföretagen i området. Feriepraktikanternas arbetsuppgifter
har precis som föregående år varit att till exempel röja sly, plocka skräp, sanera
klotter och måla fasader. Därutöver har ungdomarna fått delta i olika aktiviteter
som till exempel besök av polisen och miljöutbildning.

Kulturaktiviteter
I området kulturaktiviteter har ungdomarna praktiserat antingen som feriemusiker
eller lett konstprojekt för barn. Totalt 11 ungdomar gjorde praktik inom detta.
Att vara feriemusiker innebär att sjunga på gator och torg i kommunen eller på
kommunens äldreboenden. Konstprojekt för barn ”Sommartorg” är en nystartad
satsning som heter Kultopia. Ansvarig för feriemusikerna är kulturskolan inom
Kultur och Fritidsförvaltningen och de ungdomar som tilldelas en plats spelar ett
eller flera instrument och/eller sjunger.

Privata aktörer
Huddinge kommun har samarbetat med tre arbetsplatser. Totalt 23 ungdomar har
gjorts sin praktik inom detta område fördelat på en matbutik (9 stycken), ett
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värdshus (4 stycken) och ett filmproduktionsbolag (10 stycken) i samarbete med
Kultur- och fritidsförvaltningen.

Idrott
69 ungdomar fick i år en plats hos en av flera idrottsföreningar, vilket i de flesta
fall innebär att ungdomen är ledare på föreningens idrottsläger. För att ungdomen
ska ha rätt förkunskaper är det föreningen som önskar vilka av de sökande
ungdomarna som ska tilldelas en plats.

Entreprenörskap
71 ungdomar genomförde i år sin feriepraktik inom entreprenörskap som är en
starta-eget-utbildning. Antalet platser har under året utökats från 20 till 80 platser.
Entreprenörskap är en tjänst som upphandlas av kommunen och i år anordnades
det via företaget Rookie startups. Precis som förra året genomfördes
uppstartsutbildningen och teambuildning digitalt. Resterande veckor fick
deltagarna möjlighet till fysiska möten i små grupper eller en och en.

Övriga platser
I gruppen övriga platser ingår olika typer av föreningar, exklusive
idrottsföreningar. Totalt 23 ungdomar har gjorts sin praktik inom detta.

Ekonomi
Budgetpost

Budget 2021
(enligt riktlinjer)

Total

Prognos

Avvikelse

-6 100

-4 434

1 666

Bidrag

0

-229

-229

INTÄKTER Total

0

-229

-229

-5 927

-3 584

2 343

-137

-582

-445

Personal
Köp av verksamhet
Varor och tjänster
KOSTNADER Total

-36

-39

-3

-6 100

-4 205

1 895

Budgeterat för feriepraktiken, i enligt med riktlinjerna, är 6,1 miljoner kronor.
Prognosticerat utfall är lägre än budgeterat.
Bidragsposten är en återbetalning av felaktigt bidrag och tillhör kostnader för
feriepraktiken tidigare års verksamhet.

Verksamhetsplanering
Arbetet med feriepraktiker kommer att fortsätta även 2022 och planeringen för
arbetet kommer att inkluderas i förvaltningens verksamhetsplan.
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