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Arbetsmarknadsenheten har på uppdrag av Arbetslivsnämnden anordnat feriepraktik för 
ungdomar folkbokförda i Södertälje Kommun under sommaren 2017. Målgruppen för årets 
feriepraktik har varit ungdomar i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet födda åren 2000 och 
2001 samt ett mindre antal ungdomar med särskilda behov födda 1999. Längden på 
feriepraktiken har varit maximalt 90 timmar under en period på 3 veckor för respektive ungdom. 

Lönen har varit 67 kronor per timme inklusive semesterersättning. 

Till 2017 års feriepraktik sökte totalt 1283 ungdomar och samtliga av dessa erbjöds feriepraktik. 
1125 ungdomar tackade ja till feriepraktik 2017 och genomförde feriepraktik. Resterande 158 
ungdomar, vilka även de erbjöds en praktikplats, har antingen tackat nej eller inte svarat på 
erbjudandet inom den utsatta tiden. Antalet ungdomar med särskilda behov, som gick ut i 
feriepraktik, uppgick till 16 ungdomar (10 pojkar/ 6 flickor) för 2017. Fördelningen mellan 
könen på de ungdomar som arbetat var jämn, 563 pojkar och 562 flickor. 

Resultatet från enkätundersökningen som skickades ut till alla feriepraktikanter, visar att huvud 
delen av de som fyllt i enkäten var nöjda eller mycket nöjda med feriepraktiken 2017. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kontorets totala kostnader för årets feriepraktik 2017 uppgår till c:a 9,4 miljoner kronor 
inklusive kostnader för Arbetsmarknadsenhetens administrativa arbete. Av totala kostnaden 
finansierar Telgekoncemen 334 platser motsvarande 2, 7 miljoner kronor och ALN finansierar 
resterande platser med motsvarande 6, 7 miljoner kronor. ALN erhöll 400 tkr i statligt stöd för 
utökad feriepraktik (motsvarande 70 platser) Detta innebar att deltagare om inte svarat i tid fick 
en ytterligare möjlighet att tacka ja till en feriepraktikplats. 
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