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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
En rapport över feriearbete och feriepraktik för sommaren 2014 presenteras i bilaga 1. 
Rapporten är skriven av Sommarförmedlingen som tillhör uppdragstagaren Vård & Bildning.  
Rapporten redogör för feriearbete och feriepraktik för Uppsala kommuns ungdomar. Alla 
ungdomar i årskurs nio och elever från gymnasieskolans introduktionsprogram med inriktning 
språkintroduktion hade möjlighet att ansöka om feriearbete. För årskurs nio erbjöds alla som 
ansökt i tid och var behöriga en plats. Under 2014 erbjöds totalt 1 378 ungdomar feriearbete 
och av dessa har totalt 1 272 genomfört sitt feriearbete. 
 
Feriepraktik erbjuds gymnasieelever med funktionsnedsättning eller ohälsa som gått ut 
årskurs 1, årskurs 2 och i förekommande fall årskurs 3 (om ett fjärde gymnasieår är aktuellt) 
som en förberedelse för fortsatt utbildning eller yrkes-/arbetsval. Under 2014 erbjöds totalt 
206 ungdomar feriepraktik och av dessa har totalt 188 genomfört sin feriepraktik. 
 
En rapport av feriearbete för gymnasieungdomar 2014 skriven av Sommarförmedlingen 
presenteras i bilaga 2. Sommaren 2014 fick Vård & Bildning i uppdrag att inom givna 
ekonomiska ramar erbjuda så många elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet som möjligt 
feriearbete. Feriearbetena för gymnasieungdomar kan delas in subventionerade sommarjobb 
och samarbetsprojekt. Utifrån preliminära uppgifter så erbjöds 170 ungdomar subventionerat 
sommarjobb och av dessa har totalt 166 genomfört sin feriepraktik. 19 ungdomar har 
feriearbetat i olika samarbetsprojekt och en person tackade nej. Samarbetsprojekten har 
inneburit att Sommarförmedlingen har betalat feriearbetslön till de ungdomar som deltagit i 
projekten medan samarbetspartnern stått för handledare och kringkostnader.  
 
En arbetsgivareuppföljning med syftet att få en uppfattning av effekten av subventionerade 
sommarjobb 2014 presenteras i bilaga 3. Uppföljningen är genomförd och skriven av 



kontoret. Uppföljningen pekar på att fler ungdomar har fått möjlighet att få ett sommarjobb 
genom att erbjuda subventionerade sommarjobb. 
 
Tabellen nedan visar totalt antal erbjudna platser via Sommarförmedlingen och totalt antal 
ungdomar i feriearbete eller feriepraktik de senaste tre åren. 
 
  2012 2013 2014 
Totalt erbjudna platser 1606 1763 1774 
Totalt antal ungdomar i feriearbete/praktik 1444 1606 1645 
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Arbetsgivareuppföljning – subventionerade sommarjobb  
 
För många ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och 
det är en viktig kontakt för framtida etablering på arbetsmarknaden. Under 2014 
satsade nämnden på att flera ungdomar skulle få chansen att komma ut i 
arbetslivet genom att subventionera en del av sommarjobbarens lön. På så sätt 
skulle flera arbetsgivare ges möjlighet att anställa unga sommarjobbare.  
 
Subventionerade sommarjobb har utformats så att företag, ideella föreningar och 
verksamheter inom offentlig sektor som anställer uppsalaungdomar från 
gymnasiets årskurs 1 eller 2 subventioneras. Subventionen uppgick med högst 
50 procent av lönekostnaden. Lönen som subventionerades var avtalsenlig och 
fick uppgå till högst 90 kr/timme. Sommarjobbaren fick arbeta i minst 30 
timmar och maximalt 90 timmar under tre veckor, generellt 6 timmar om dagen 
och vardagar. Arbetsgivaren kunde antingen själv rekrytera ungdomar eller låta 
kommunens Sommarförmedling sköta rekryteringen. Subventionen betalas ut av 
nämnden via Sommarförmedlingen. Totalt hade 170 gymnasieungdomar av 
nämnden subventionerade sommarjobb. 
 
Syftet med denna uppföljning är att få en uppfattning om satsningen på 
subventionerade sommarjobbslöner möjliggjort för fler ungdomar att få ett 
sommarjobb. 
 
Undersökningen 
 
Sommarförmedlingen har följt upp ungdomarna som fått sommarjobb genom 
denna satsning. Kontoret har kompletterat denna uppföljning med en enkät till 
arbetsgivarna som haft sommarjobbare. Detta för att få en uppfattning av 
arbetsgivarnas åsikter samt få en bild av effekterna av satsningen.  
 
Av 72 arbetsgivare så har 45 svarat på enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 63 
procent.  
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Resultat 
 
Av de 45 svarande så har endast 15 (33 %) arbetsgivare haft 1 sommarjobbare 
och 11 arbetsgivare (24 %) har haft 2 sommarjobbare. Många arbetsgivare har 
haft både sommarjobbare med lönesubventioner av nämnden och 
sommarjobbare utan subventioner. Alla arbetsgivare som hade tre eller fler 
sommarjobbare hade minst en sommarjobbare som inte hade subventionerad lön 
av nämnden. 
 
Under 2013 hade de 45 arbetsgivarna haft 168 sommarjobbare och 161 
sommarjobbare under 2014. Av de 161 sommarjobbarna 2014 var 120 
subventionerade av nämnden. Under 2013 så subventionerade inte nämnden 
löner till sommarjobbare på samma vis som 2014. Att arbetsgivarna hade fler 
anställda sommarjobbare under 2013 utan subvention än 2014 med subvention 
tyder på att satsningen inte hade någon effekt. Den slutsatsen går inte att dra 
eftersom några företag med många sommarjobbare 2013 hade betydligt färre 
antal sommarjobbare 2014 vilket får stor inverkan på totalen. Det var 17 
arbetsgivare (38 %) som inte tog emot några sommarjobbare i huvudtaget 2013. 
De tog sammanlagt ihop 28 sommarjobbare 2014 med subventionerad lön. Detta 
tyder snarare på att satsningen lett till att fler ungdomar har fått sommarjobb i år 
hos dessa arbetsgivare. Om de skulle ha anställt utan subventionen går inte helt 
att veta. 
 
Av de 45 svarande var det 19 arbetsgivare (42 %) som hade lika många eller 
färre sommarjobbare 2014 än 2013. Det var främst större arbetsgivare med fler 
än 10 sommarjobbare 2013 som minskade antalet sommarjobbare 2014. Det 
finns ingen uppgift på hur många sommarjobbare som arbetsgivarna skulle haft 
om inte möjligheten till subventionerade löner fanns. Det var 26 arbetsgivare 
som 2014 utökade antal sommarjobbare jämfört med 2013. De gjorde det med 
totalt 46 platser. 
 
Det var 84 procent av arbetsgivarna som svarade att sommarjobbaren kände 
någon på arbetsplatsen innan de började jobba. Det klart vanligaste sättet var 
genom släktskap men vanligt var även att de hade vänner på arbetsplatsen eller 
tidigare haft prao eller praktik på arbetsplatsen. Arbetsgivarna hade ofta en 
person klar som de vill anställa som sommarjobbare, dessa fanns sällan med 
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bland de ungdomarna som anmält intresse för sommarjobb via 
Sommarförmedlingen.  
 
Alla utom en arbetsgivare tyckte sommarjobbarna skötte sina arbetsuppgifter bra 
eller mycket bra. Alla utom en arbetsgivare kommer att ta emot sommarjobbare 
2015, särskilt om de får en del av lönen subventionerad av kommunen. En 
arbetsgivare har uppgett att de inte skulle anställt någon sommarjobbare om de 
inte hade fått subvention eftersom de är för unga och saknar körkort. En annan 
arbetsgivare tog emot sommarjobbare tack vare subventionen, för annars tyckte 
de att tre veckor är för kort tid för att lära sig ett arbete.  
 
Alla som svarat på enkäten är nöjd med den information de fått av kommunen 
inför sommarjobben. Endast en tredjedel har varit i behov av att ta kontakt med 
kommunen under tiden de haft sommarjobbare. Vid kontakt uppges att den 
fungerat bra. De som har varit i kontakt tycker det har varit lätt att komma i 
kontakt med kommunen och alla tyckte de fått den hjälp de behövde. 
 
Slutord 
 
Syftet med denna uppföljning är att få en uppfattning om satsningen på 
subventionerade sommarjobbslöner möjliggjort för fler ungdomar att få ett 
sommarjobb. 
 
Utifrån de arbetsgivare som har svarat på kommunens enkät så har många 
arbetsgivare som inte haft några sommarjobbare 2013 nyttjat möjligheten att 
anställa sommarjobbare med subventionerad lön 2014. Några arbetsgivare 
uppger att de har anställt sommarjobbare som de inte skulle ha gjort utan 
subventionen eftersom de tycker att perioden på tre veckor är för kort eller att de 
saknar körkort. Samtidigt har speciellt större arbetsgivare inte utökat antal 
sommarjobbare jämfört med 2013 vilket tyder på att satsningen inte har gett fler 
sommarjobb hos vissa arbetsgivare. Utifrån ovanstående resonemang så pekar 
rapporten på att satsningen lett till att fler ungdomar har fått möjlighet att få ett 
sommarjobb men att det finns utvecklingsmöjligheter för att ytterligare öka 
effekten av satsningen. 
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