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1. Inledning
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fastställde den 26
november 2019 riktlinjerna för 2020 års feriepraktik för
ungdomar i Huddinge kommun. Innehållet i feriepraktiken 2020
är i stort sett detsamma som 2019.
Feriepraktiken har varit utformat på samma sätt som tidigare år
men förutsättningarna har varit och är mycket annorlunda i år
på grund av covid-19. Antalet sökande har fortfarande varit
högt men antalet praktikplatser har påverkats negativt. Näst
intill alla platser inom äldreomsorgen drogs tillbaka vilket blev
en stor minskning av totalen. Lyckligtvis så kunde ett flertal av
de övriga arbetsplatserna ta emot fler än de tänkt ifrån början
vilket balanserade upp en del. Precis som föregående år så har
vi inte erbjudit någon utlandspraktik i år och det är osäkert om
det blir möjligt att återinföra den.
Ur ungdomarna och arbetsplatsernas perspektiv har det varit en
lyckad sommar på det stora hela. Närmare 80% av ungdomarna
har angett i den enkätundersökning vi gjort att de trivdes med
sina arbetsuppgifter och lika många skulle rekommendera
feriepraktik till en kompis. Även handledarna har varit positiva i
sin återkoppling.
Med utgångspunkt från föregående års rapport och idéer som
tillkommit under året fortsätter vi arbetet med att utveckla
feriepraktiken.
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2. Administration
Administrationen under 2020 har till stor del utförts av den
vikarie som tjänstgjort under koordinatorn för feriepraktikens
föräldraledighet. Sedan mitten på maj har dock ansvaret delats
sedan koordinatorn återgått i tjänst. Det har varit en stor fördel
att vara två då framförallt tilldelningen av reserver upptar en
stor del av tiden före sommaren. Andra omfattande uppgifter då
är anställningar, kommunikation och information.
3. Information och marknadsföring
Liksom tidigare år har feriepraktiken kommunicerats i alla för
kommunen tillgängliga kommunikationskanaler. Vi skickade
även ut ett vykort med post till samtliga ungdomar födda 03-04
och skrivna i Huddinge kommun, med information om
möjligheten att söka till feriepraktik.
4. Sökande och tilldelning av platser
Tabellen nedan visar förhållandet mellan antalet sökande och
erbjudna platser mellan 2013-2020.
I år är det 926 ungdomar som uppfyllt ställda kriterier som sökt
till feriepraktiken vilket utgör 64%. Det är en liknande andel
som tidigare år med undantag för guldåret 2018.
Tabell 1.
Antalet sökande kontra antalet ungdomar som erbjudits en plats mellan 2013-2020

År
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Antal sökande
926
1059
852
1040
938
972
851

Erbjudits plats
591
693
852
763
635
633
664

Procent
64
65
100
73
68
65
78
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Tabell 2. Resultat feriepraktiken 2020

TJUT
640

Sökande Erbjudna
926

591

Tackat
nej
56

Ej svarat Avbrutit
49

8

Jobbat

P1

P2

P3

478

262

96

120

Tabell 3. Fördelning tilldelade platser 2020

ARBETSOMRÅDEN 2020
TJUT Sökande Jobbat
Allmänna
148
318
Unga för orten Vårby
60
59
Unga för orten Flemingsberg
60
59
Unga för Skogås
60
59
Kulturaktiviteter
12
9
Mitt 143 Festivalen **
25
32
Övriga platser***
5
11
Idrottsverksamhet
80
84
Entreprenörskap
20
17

P1
96
20
20
20
9
17
5
58
17

P2
21
20
19
19

Totalt

262

96

640 926*

478

15
2

P3
31
19
20
20

4
26
120

*926 avser behöriga sökande till samtliga platser
** Ersattes med Digital Fritidsgård och Talangjakt
*** Svenska kyrkan

De ungdomar som är intresserade av att göra feriepraktik ansöker i
datasystemet Feriebas. Vi har som krav att varje ungdom fyller i minst
tre arbetsområden för att skapa möjlighet att kunna matcha så många
som möjligt till en plats. Målet i Riktlinjerna för 2020 var 640 platser.
På grund av covid-19 så drogs 140 platser tillbaka så det totala antalet
platser som från början hade varit möjliga att tilldela var 622 platser,
vilket varit mycket nära målet i TJUT. I år kunde vi ändå erbjuda 591
ungdomar en plats. 113 av dessa ungdomar valde att tacka nej eller att
inte anta erbjudandet och 8 avbröt av olika skäl. I slutändan så
gemförde 478 ungdomar sin feriepraktik.

4.1 Förtur och gymnasiesärskolan
I år kunde vi tilldela 35 ungdomar en plats med rätt till förtur.
Ungdomarna har antingen haft en funktionsvariation, varit inskriven
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vid de sociala myndigheterna eller studerat i en grund-eller
gymnasiesärskola. Att kunna erbjuda ungdomar ur denna kvot en plats
är en viktig del i feriepraktiken. Utmaningen ligger i precis som
tidigare år att försöka 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.
4.2 Allmänna platser
148 ungdomar tilldelades en plats inom de ”Allmänna platserna”.
Platserna finns inom kommunens egna verksamheter som barnomsorg,
äldreomsorg med flera. Även platser inom enskilda
föreningar/verksamheter som till exempel Lida friluftsområde och
Huddingelänkarna är inräknade här. De ”Allmänna platserna” utgör
den största delen av våra praktikplatser varför det är viktigt att vi även
fortsättningsvis har en gott inflöde av dem.
4.3 Unga för orten - Vårby, Flemingsberg och Skogås
Unga för orten i Flemingsberg, Vårby och Skogås har genomförts
även i år och samarbetet och kommunikationen med de ansvariga på
fastighetsbolagen har fungerat mycket väl. 60 ungdomar tilldelades en
plats inom respektive område och av dem så genomförde 59
ungdomar sin feriepraktik inom alla tre områdena. Ungdomar som
praktiserat har antingen bestått av ungdomar bosatta i området eller
från andra delar av kommunen.
Unga för orten är en trygghetssatsning med fokus på att skapa finare
och tryggare områden i Vårby, Flemingsberg och Skogås. Under
sommaren 2020 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 får ungdomarna delta i olika aktiviteter som till exempel
föreläsningar om demokrati, besök av polisen och
trygghetsundersökningar i området.
4.4 Kulturaktiviteter
9 ungdomar praktiserade som feriemusiker. Feriemusikerna spelade,
sjöng och uppträdde på offentliga platser i kommunen. Vanligtvis åker
de även på äldreboenden men det var dessvärre inte möjligt i år.
Ansvarig för feriemusikerna är kulturskolan inom Kultur och
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Fritidsförvaltningen och de ungdomar som tilldelas en plats spelar ett
eller flera instrument och/eller sjunger.
4.5 Idrott
84 ungdomar fick i år en plats hos en av flera idrottsföreningar.
Intresset från idrottsföreningarna inom kommunen att vara en del av
feriepraktiken är stort, vilket är väldigt glädjande. Då majoriteten av
dessa ungdomar ska fungera som ledare på idrottsläger och därför bör
ha rätt förkunskaper och gärna även vara medlemmar i föreningen, är
det föreningarna själva som väljer vilka ungdomar som ska få en plats.

4.6 Entreprenörskap
17 ungdomar genomförde i år sin feriepraktik inom Entreprenörskap,
en starta-eget-utbildning. I år vann företaget Rookie start up
upphandlingen. I år såg upplägget annorlunda ut på grund av covid19. Den kick-off vecka som är startskottet och som innehåller
utbildning och teambuildning skedde i år helt digitalt. Ett
produktionsbolag hade anlitats inför programstarten för att filma
samtliga föreläsningar och gästföreläsningar och dessa kunde sedan
live-streamas under veckan via till exempel Zoom och Mural som är
en digital anslagstavla. Resterande veckor fick deltagarna möjlighet
till fysiska möten i små grupper eller en och en. Ett flertal av
ungdomarna som sökte önskade hitta någon som de kunde jobba ihop
med. Det ska coacherna hjälpa till med och för att säkerställa att
samtliga deltagare skulle lära känna nya personer så genomfördes
flera teambuildningsövningar och deltagarna fick också inför
praktikstarten svara på enkät med frågor som vad de var intresserade
av och om de hade en färdig idé eller inte. Resultatet blev flera nya
grupper med personer som inte tidigare kände varandra.
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5. Resultat ekonomi
Budgetpost
Lönekostnader
Övriga kostnader
Totalt:

Ekonomi 2020
Allmänna feriepraktikplatser
Unga för orten - Vårby
Unga för orten Flemingsberg
Unga för orten - Skogås
Feriemusiker
Idrottsverksamhet
Mitt 143 - Festival i Vårby
Övriga praktikplatser
Entreprenörskap
Övriga kostnader
Summa:

Budget 2020
6 056 000
79 000
6 135 000

Prognos 2020
4 976 542
258 458
5 235 000

Differens
1 079 760
-179 760
900 000

Beslut GN
2 711 936
460 517

Förväntat resultat
2020-12-31
1 155 305
365 400

460 517

365 400

460 517
102 336
750 473
191882
38376
140 000
818 445
6 135 000

365 400
54 495
617 400
201 600
77 000
131 500
738 500
4 075 000

Det förväntade utfallet är lägre än årets tilldelade budget. Detta beror
till största delen på färre erbjudna praktikplatser till följd av covid-19
men också på att deltagare och antalet arbetade timmar blev lägre än
beräknat. I lönekostnader finns även ansvarig personals lönekostnader.
Övriga kostnader avser ersättning till leverantör för
entreprenörskapssatsning, marknadsföring, systemstöd, material,
övriga personalkostnader med flera.
Faktiskt utfall per augusti 2020 redovisar ett större överskott i
förhållande till budget. Under hösten kommer dock del av detta
överskott att reduceras till förmån för att täcka vissa administrativa
och lönekostnader för att tillhandahålla praktikplatser inom kommunal
verksamhet för unga 16-20 år, vilket är en satsning som kommunen
tecknat avtal kring tillsammans med Arbetsförmedlingen inom ramen
för den tillfälliga nationella satsningen ”Unga i jobb”. Likaså kommer
vissa kostnader i samband med att ansvarig enhets geografiska flytt till
nya lokaler att belasta budgetposten. På totalen bedöms ändå
feriepraktiken att gå med minst ca 900 tkr i överskott.
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6. Enkäter och fokusgrupper
I slutet av sommaren skickade vi ut enkäter till praktikanterna och
handledare. Svarsfrekvensen var 64% från ungdomarnas sida, vilket är
det bästa resultatet hittills. Vi är övertygande om att det till stor del
beror på att vi efter att enkäten även informerade vårdnadshavarna och
skickade påminnelser via SMS.
I enkäten framom bland annat ett önskemål om att förenkla och göra
hemsidan för feriepraktiken mer lättnavigerad. Det är omfattande och
viktig information som publiceras där men om inte ungdomarna läser
den fullt ut eller tar till sig den på det sätt som vi önskar och som är
nödvändig inför feriepraktiken så får vi arbeta vidare på detta.
Från handledarnas sida har det främst framkommit en önskan om att
även kunna rapportera praktikanternas arbetade tider digitalt och att vi
försöker nå fram än mer med informationen om skatteintyg och
löneutbetalningar. handledarna får i dagsläget många frågor om det.

7. Förbättringar
Det som i första hand behöver förbättras är upplägg och utformningen
av hemsidan. Sidan är för de flesta vuxna lätt att förstå och ta till sig
men den fungerar mindre bra för målgruppen ungdomar. Framförallt
är det ansökningsprocessen och tilldelningen samt skatteintyg och
utbetalning av lön. Till 2021 funderar vi på att skapa och lägga ut en
kortare film på hemsidan där vi berättar och på ett enkelt sätt förklarar
de olika stegen.
8. Fortsatt arbete inför kommande år
Nämnden har i april 2020 gett förvaltningen i uppdrag att utreda
utsikterna för att möjliggöra feriepraktik hos privata arbetsgivare.
Utredningen kommer att genomföras under hösten 2020
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