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Ärende 1 Rapport feriepraktik, informationsärende 

 

Först och främst vill vi ge beröm till ett framgångsrikt arbete trots den svåra situationen med Covid-

19. Det är glädjande att så pass många platser kunde erbjudas till ungdomar. Särskilt positivt ser vi 

på de platser hos privata aktörer som i större utsträckning har gett möjlighet för ungdomarna att få 

fortsatt anställning efter sin feriepraktik.  

 

Vi har dock ett antal synpunkter och kommentarer kring denna rapport.  

 

Under rubriken ”matchning och anställning” redovisas fördelningen per kommundel där Uttran 

anges som en egen kommundel medan exempelvis Norsborg redovisas som den enda kommundelen 

i Norra Botkyrka. Vi hade föredragit en redovisning av kommundelarna enligt följande:  

• Alby  

• Fittja 

• Hallunda-Norsborg  

• Tullinge 

• Tumba 

• Vårsta-Grödinge  

  

Vid utvärderingen av feriepraktikanternas nöjdhet framgår det av enkätsvaren att det finns ett visst 

missnöje kring lön, arbetsuppgifter, samt bemötande. Vi önskar en vidare beskrivning av de åtgärder 

som behöver vidtas samt omfattningen av kritiken kring främst arbetsuppgifter och bemötande.  

 

Lönenivån för feriepraktik som var 65 kr/timme inkl. semesterersättning, kan tyckas vara låg. 

Lönen/ersättningen skiljer sig rejält beroende på kommun samtidigt som vissa kommuner inte 

erbjuder någon feriepraktik överhuvudtaget. Mot bakgrund av den tuffa situationen med Covid-19 

anser vi att det har varit klokt att prioritera feriepraktik för så många ungdomar som möjligt.  

 

Under rubriken ”IOP Feriepraktik” beskrivs det att samarbetsformen IOP har visat sig vara effektiv 

i arbetet kring ungdomar med särskilda behov. Handledarstöd och skräddarsydda arbetsuppgifter 

inom IOP gjorde feriepraktiken till en positiv upplevelse för denna målgrupp. Samtidigt kan vi läsa 

att huvudparten av arbetsplatser som anordnar denna feriepraktik saknar förutsättningar, kunskap 

och resurser för att handleda ungdomar från den prioriterade gruppen.  Detta har i många fall lett till 

konflikter i grupperna och fler avhopp. Vi önskar en tydligare beskrivning av hur man ser på 

utvärderingen av ”IOP Feriepraktik”.  

 

Avslutningsvis noterar vi att svarsfrekvensen och deltagandet är lågt i flera enkätutvärderingar 

vilket gör det svårt att dra generella slutsatser. Vi vill därmed understryka att vissa resultat bör 

tolkas med varsamhet samtidigt som vi alla måste fundera på vilka metoder som kan förbättra 

svarsfrekvensen framgent.  
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