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1.Bakgrund 
2019 ändrades namnet från ”sommarjobb” till ”feriepraktik”. Syftet med feriepraktik är att ungdomar 

ska få ett första möte med arbetslivet, få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på 

arbetsmarknaden under handledning. Feriepraktikanter ersätter inte ordinarie personal eller ett 

behov i en verksamhet.  

Sommarjobb är till skillnad från feriepraktik ett tillfälligt arbete även kallat säsongsarbete där man 

ersätter ordinarie personal och dess arbetsuppgifter eller fyller ett tillfälligt behov i verksamhet. 

I Markaryds kommun har vi en feriepraktiksgaranti vilket innebär alla ungdomar som ansöker i tid 

och uppfyller kriterierna ska bli erbjudna en feriepraktiksplats enligt det beslut som politikerna 

tagit. Feriepraktiken är för alla ungdomar mellan 15-17 år som är folkbokförda i Markaryds 

kommun. Alla verksamheter inom Markaryds kommun har ett gemensamt ansvar att uppfylla 

feriepraktiksgarantin.  

2. Arbetsprocessen 

2.1 Nytt arbetssätt infördes 2021 
Tidigare år har feriepraktikarbetet ålagds en person. Det är ett tungt uppdrag som är tidskrävande 

och utöver ordinarie arbetsuppgifter. 

När Arbetsmarknadsenheten [AME] fick uppdraget att samordna Feriepraktiken 2021 infördes ett 

nytt arbetssätt. En arbetsgrupp skapades bestående av nyckelpersoner från olika verksamheter inom 

Markaryds kommun. Arbetsmarknadsenheten har varit administratörer och samordnare i uppdraget. 

En arbetsprocess togs fram och följdes upp genom en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen gav en tydlig 

översikt vad gällande tid, aktiviteter och ansvarsområden (se bifogad Aktivitetsplan).  

 

2.2 Nya förändringar i tillvägagångssätt 2022  
I år genomfördes förändringar i tillvägagångssätt baserat på föregående års utvärdering och resultat.  

• Arbetsgruppen har utökats med representanter från samtliga förvaltningar. 

• I aktivitetsplanen har tidsramar justerats. 

• En platsfördelningsmodell har tagits fram.  

• En separat ansökningsportal för Sportscamp har tagits fram. 

• Ny e-tjänst har använts och ytterligare digitaliseringsarbete har genomförts 

• Ytterligare förtydligande av material har genomförts. 

• ”Öppet hus” har genomförts av AME i Strömsnäsbruk och Markaryd där hjälp erbjöds 

gällande ansökningsprocessen. 

• Intervjuer av feriepraktikanter har genomförts på utvald feriepraktikplats i utvärderingssyfte.  
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2.3 Processflödesschema 

 

Bild1. 

2.4 Utdrag ur arbetsprocessen 
 

 

Bild 2. I delprocess feriepraktik synliggörs en del av arbetsprocessen som berör bland annat ansökan, 

matchning och uppföljning. 
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2.5 Tillvägagångsätt  
Förgående år påbörjades en digitalisering av feriepraktiken för att förenkla och effektivisera arbetet. 

Arbetsmarknadsenheten har i år fortsatt digitaliseringen, fokus har legat på att fortsätta utveckla det 

digitala arbetssättet.  

2.5.1 Feriepraktikplatser 
Nytt för i år är att Arbetsmarknadsenheten har tagit fram en platsfördelningsmodell. Syftet med en 

platsfördelningsmodell är: 

• en jämnare fördelning av platser mellan förvaltningarna  

• som arbetsgivare synliggöra fler yrkesroller inom Markaryds kommun 

• öka det gemensamma ansvaret för feriepraktiken 

Bild 3 

Platsfördelningsmodellen är framtagen och är baserad på de olika förvaltningarnas kapacitet att ta 

emot feriepraktikanter i deras verksamhet. Arbetsmarknadsenheten förmedlade fördelningsmodell 

till samtliga förvaltningar via mejl. Platsfördelningsmodellen är även baserad på ett uppskattat antal 

möjliga feriepraktikssökande utifrån förundersökningen om antal ungdomar inom kriterierna. 

E-tjänsten Open E användes som en anmälningsportal för feriepraktikplatser. En länk skickades till 

tidigare platser, förvaltningar, arbetsgrupp och föreningar. Genom länken kunde anmälan om 

”erbjudande om plats” genomföras.  

Sammanställningen av de inkomna platserna gjordes av Arbetsmarknadsenheten. 

2.5.2 Handledare  
Materialet tydliggjordes ytterligare och skickades till samtliga handledare digitalt. Tidigare år har 

detta skickats i pappersform.  

2.5.3 Ansökningar 
Nytt för i år är alla ansökningar skickades in via E-tjänsten Open E. Sportscamp fick en egen 

ansökningsportal med kortare ansökningsperiod. Genom Open E kunde regler skapas exempelvis för 

att reglera åldersspannet och ansökningstiden. Det fanns även möjlighet att ansöka via pappersform 

vid behov.  

I år gjordes även tydligare arbetsbeskrivningar av platserna för att underlätta ungdomarnas val. Varje 

arbetsplats har själva fått göra sin beskrivning. Beskrivningarna fanns publicerade på Markaryds 

kommuns hemsida där även ansökningsportalen låg.  

Platsfördelning

2019 2020 2021 2022

Föreningar 50 31% 40 23% 39 22% 40 20%

Tekniska 9 6% 9 5% 21 12% 30 15%

UKF 64 40% 119 68% 107 61% 60 30%

Socialförvaltningen 35 22% 0 0% 0 0% 40 20%

AIF 1 1% 2 1% 8 5% 15 8%

Kommunstyrelsen 0% 5 3% 0 0% 15 8%

159 100% 175 100% 175 100% 200 100%

2019 2020 2021 2022

Feriepraktikanter 140 156 166 200
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Som en extra insats hade Arbetsmarknadsenheten ”öppet hus” både i Strömsnäsbruk och Markaryd. 

Där kunde man få hjälp med ansökningarna samt ställa frågor. 

Arbetsmarknadsenheten genomlyste ansökningarna för att säkerställa att ungdomarna uppfyllde 

kriterierna för feriepraktiken. 

2.5.4 Feriepraktikanter 
Materialet tydliggjordes ytterligare och skickades till samtliga feriepraktikanter digitalt. Tidigare år 

har detta skickats i pappersform.  

2.5.5 Matchning 
Matchning skedde helt manuellt då det inte finns en funktion som utföra matchningen digitalt. 

Matchningen av platser och ungdomar genomfördes i ett Excel-dokument.  

Matchningen baseras helt på ungdomarnas önskemål kring plats och period. 

2.5.6 Utskick 
Under arbetsprocessen sker ett flertal utskick. Utskicken har genomförts via digitala forum.  

Arbetsmarknadsenhetens utskick till Handledarna/Arbetsplatser: 

• Länk med anmälningsportalen gällande platser. 

• Påminnelser gällande anmälning av plats och handledare samt arbetsbeskrivningar.  

• Feriepraktiksinformation. 

• Information om feriepraktikanterna (via internpost pga GDPR). 

• Enkätundersökning. 

Arbetsmarknadsenhetens utskick till feriepraktikanterna: 

• Erbjudande av plats och period.  

• Påminnelser gällande svar om erbjuden plats och period. 

• Feriepraktiksinformation. (Skickades även till vårdnadshavares mail.) 

• Information om sin specifika plats samt handledare mm. (Skickades även till vårdnadshavares 

mail.) 

• Enkätundersökning. 

2.5.7 Feriepraktikperioderna 
Hantering av frågor från arbetsplatser, vårdnadshavare och feriepraktikanter.  

2.5.8 Enkäter 
En enkätundersökning skickades till feriepraktikanter, handledare och kontaktperson för erbjudandet 

av platser. 
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3. Statistik och resultat 
 

3.1 Förundersökning 
Arbetsmarknadsenheten gjorde en statistisk förundersökning via UKF kring hur många ungdomar 

som i realiteten skulle kunna ansökan om en feriepraktik. Detta för att kunna säkerställa att vi kunde 

erbjuda alla ungdomar som sökte en feriepraktik enligt feriepraktiksgarantin.  

Antal som kan söka feriepraktik 2022 Antal  

Totalt antal ungdomar i åldern 15-17 år 2022 323st 

 

3.2 Antal feriepraktiksansökningar 

Ansökningar Antal 

Godkända 

ansökningar 

Ej godkända 

ansökningar 

Digital 146 139 7 

Pappersform 0 0 0 

Totalt 146 139 7 

 

Orsak till ej 

godkända 

ansökningar 
 

För ung För gammal Dubbletter Försent 

Ej 

folkbokförd i 

Markaryds 

kommun 

Digital  0 0 6 0 1 

Pappersform 0 0 0 0 0 

Totalt 0 0 6 0 1 

 

3.3 Erbjudan av feriepraktikplats 
Tackat ja Tackat nej 

106  33 

 

Orsaker till att man tackade nej var bland annat att man fått sommarjobb eller hade annan privat 

planering som krockade med perioden.  
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3.4 Platsfördelningsmodellen 

  

Bild 4. 

Den nya implementerade platsfördelningsmodellen resulterade i att vi fick fler platser, mer jämnt 

fördelat ansvar mellan förvaltningarna samt att vi kunde synliggöra fler yrkesroller. Vi fick in fler 

platser än sökande vilket resulterade i att vi hade platser kvar att tillgå. 

 I år behövde Arbetsmarknadsenheten göra två större om matchningar. Anledningen till detta var att 

Socialförvaltningen valde att dra tillbaka sina platser på grund av fortsatta restriktioner på grund av 

pandemin. Kommunstyrelsens enhet ”Vetenskapshuset” valde också att dra tillbaka sina platser med 

anledning av att de inte fick göra eget urval. Att göra eget urval går emot kommunens 

likställighetsprincip.  

 

3.5 Antal arbetsplatser  

Förvaltning: 

Antal enheter som 

anmält plats inom 

varje förvaltning: 

Antal anmälda platser 

per förvaltning: 

Antal matchade 

platser per 

förvaltning: 

Socialförvaltningen 10 40 0 

Föreningar 7 32 34 

Tekniska förvaltningen 5 22 22 

UKF 13 61 73 

Kommunstyrelsen  2 16 1 

AIF 5 10 9 

Totalt 42 181 139 

Bild 5.Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen (Vetenskapshuset) drog tillbaka sina 

platser. Av den anledningen har vi fått matcha om 53 personer. Därav kan vissa av siffrorna vara 

missvisande i tabellen ovan. Exempelvis ser det ut som UKF har fler ungdomar än de har platser. 

 

  

Platsfördelning Anmälda platser

2022 2022

Föreningar 40 20% 32 16%

Tekniska 30 15% 22 11%

UKF 60 30% 61 31%

Socialförvaltningen 40 20% 40 20%

AIF 15 8% 10 5%

Kommunstyrelsen 15 8% 16 8%

200 100% 181 91%
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3.6 Enkätsvar 
Som en del av utvärderingen görs årligen en enkätundersökning som skickas till feriepraktikanterna, 

handledaren och kontaktpersonerna för erbjudande av plats. Svaren är lyfta direkt från enkäterna 

och är ej redigerade. Därav av ej justerat i stavning och formuleringar.  

 

3.6.1 Feriepraktik 2022 – Ungdomar 
Enkäten skickades till 106 feriepraktikanter och svarsfrekvensen blev 36. 

1.Var det enkelt att ansöka om feriepraktik via E-tjänsten? 

 

 

 

 

 

 

Om nej, vad var svårt? 

”Lite otydligt men annars bra” 

 

2.I år fick du all information kring din feriepraktik via mail, har det fungerat bra? 

 

Om nej, vad har inte fungerat? 

”Otydlighet” 

 ”Vi fick ingen information om hur lönen skulle mottas” 

”Jag fick inte allt på mail” 
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3. Tips till nästa år? 

  

 

Utdrag ur förbättringsförslag och övriga kommentarer: 

”Tydligare att man ska fylla i alla papper själva” 

”Skicka hem alla papper inte bara via mejl” 

”Fler uppgifter så att man aldrig står tomhänt. 

”Tyckte att det var bra som det var!” 

”Informera fler mänskor om det” 

”Lite information om vad man får göra på de olika jobben.” 

”Superbra” 

”Jag ansökte för en viss roll men fick andra uppgifter än vad jag förväntade mig vilket var lite 

irriterande speciellt när det var mycket tungt arbete som jag inte tackade ja till eller ansökte efter” 

”Ge ut mer information om hur man får ut sin lön, man ska inte behöva fråga det.” 

”Att kontrollera att alla fick all information” 

”Allt har funkat bra” 
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4. Skulle du rekommendera andra att söka feriepraktik nästa år? 

 
Om nej, varför inte?  

”Lönen” 

”Jag vet inte” 

”Man ska kunna ha koll på saker” 

 

5. Har kontakten med din handledare på din feriepraktikplats fungerat bra? 

 

Om nej, vad är det som inte har fungerat? 

”Handledaren försvann flera gånger så jag var ensam på arbetsplatsen” 

 

6. Vilket är ditt bästa minne från din feriepraktik?  
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3.6.2 Feriepraktik 2022 – Handledare 
Enkäten skickades till 39 handledare och svarsfrekvensen blev 22. 

 

1. Har du tidigare år varit handledare för feriepraktikanter i Markaryds kommun? 

 

 

 

 

 

 

2. Vad har varit bra? 

 

 

3. Vad behöver förbättras till nästa år?  
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Utdrag ur förbättringsförslag:  

”Två av fem praktikanter visade engagemang, resterande var väldigt oengagerade. En intervju med 

sökande innan praktiken hade inte varit fel, så att man ser att de faktiskt vill vara hos oss.” 

”Lite bättre kartläggning, "rätt praktikant på rätt plats". Blev lite missförstånd samt att vi fick en del 

feriepraktikanter som inte hade intresse för arbete” 

”Om alla praktikanter är så intresserad av att sommarjobba så är det en tillgång för oss alla.” 

”Matchningsprocessen och informationen om vad jobbet innebär måste vi tillsammans förbättra” 

”Vi skulle kunna ha en mässa där sökande kunna besöka oss som har ett feriearbete att erbjuda. 

Matchningen av deltagare och plats.” 

”Förklara för dem mer om säkerhet i arbetsmiljön” 

”Mer information om arbetsplatsen till feriearbetarna” 

”Matchningsprocessen och informations om feriepraktikanterna” 

 

4.I år har all information till dig som handledare förmedlats via mail, har det fungerar bra? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Har du fått tillräckligt med information kring vad som förväntas av dig som handledare? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 
 

 

6. Markaryds kommun har en feriepraktiksgaranti, vet du vad det innebär? 

Vid val av svarsalternativ nej, ”vill veta mer” kom en faktaruta upp för att medvetengöra vår egen 

personal kring frågan: 

Faktaruta- 

”I Markaryds kommun har vi en feriepraktiksgaranti vilket innebär alla ungdomar som ansöker i tid 

och uppfyller kriterierna ska bli erbjudna en feriepraktiksplats enligt det beslut som politikerna 

tagit. Feriepraktiken är för alla ungdomar mellan 15–17 år som är folkbokförda i Markaryds 

kommun. Alla verksamheter inom Markaryds kommun har ett gemensamt ansvar och skyldighet att 

uppfylla feriepraktiksgarantin. ” 

 

7. Vet du skillnaden mellan en feriepraktik och ett sommarjobb? 

Vid val av svarsalternativ nej, ”vill veta mer” kom en faktaruta upp för att medvetengöra vår egen 

personal kring frågan: 

Faktaruta- 

”Syftet med feriepraktiken är att ungdomar ska få ett första möte med arbetslivet, få 

arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden under handledning och 

ersätter inte ordinarie personal eller ett behov i en verksamhet.  

 

Sommarjobb är ett tillfälligt arbete även kallat säsongsarbete där man ersätter ordinarie 

personal och dess arbetsuppgifter eller fyller ett tillfälligt behov i verksamhet.” 
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3.6.3 Feriepraktik 2022 – Ansvarig för erbjuden feriepraktikplats 
Enkäten skickades till 41 ansvariga för erbjuden feriepraktikplats och svarsfrekvensen blev 9. 

 

1.Var det enkelt att anmäla intresse om att erbjuda feriepraktikplats? 

 

 

2. Markaryds kommun har feriepraktiksgaranti, vet du vad det innebär? 

 

Vid val av svarsalternativ nej, ”vill veta mer” kom en faktaruta upp för att medvetengöra vår egen 

personal kring frågan: 

Faktaruta- 

”I Markaryds kommun har vi en feriepraktiksgaranti vilket innebär alla ungdomar som ansöker i tid 

och uppfyller kriterierna ska bli erbjudna en feriepraktiksplats enligt det beslut som politikerna 

tagit. Feriepraktiken är för alla ungdomar mellan 15-17 år som är folkbokförda i Markaryds 

kommun. Alla verksamheter inom Markaryds kommun har ett gemensamt ansvar och skyldighet att 

uppfylla feriepraktiksgarantin.”  
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3.Vet du skillnaden mellan en feriepraktik och ett sommarjobb? 

 

Vid val av svarsalternativ nej, ”vill veta mer” kom en faktaruta upp för att medvetengöra vår egen 

personal kring frågan: 

Faktaruta- 

”Syftet med feriepraktiken är att ungdomar ska få ett första möte med arbetslivet, få 

arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden under handledning och 

ersätter inte ordinarie personal eller ett behov i en verksamhet.  

 

Sommarjobb är ett tillfälligt arbete även kallat säsongsarbete där man ersätter ordinarie 

personal och dess arbetsuppgifter eller fyller ett tillfälligt behov i verksamhet.” 

Tips till nästa år? 

”Har rutin på detta så jag ser det inte som något större problem” 

”Inget tips. Det fungerade bra. Kanske få bättre återkoppling i god tid hur många platser som blev det 

faktiska utfallet. Handledarna fick brev men någon frågade om de inte fick någon. Kan bli tydligare ut 

till handledarna.” 

”Där uppkom många frågor från både feriepraktikanterna som föräldrarna gällande intyget från 

skatteverket gällande skatteavdraget. Kanske ni kan lämna ut lite mer information kring det.” 

”Feriepraktikplatser är mycket uppskattat, Jag ser gärna att ni fortsätter med detta konceptet.” 

”Matchningsprocessen” 

”Inget vad jag kan komma på.” 

”Inom vårt område, ekonomiavdelningen, så upplever vi det svårt att få till ett upplägg som känns 

givande för både praktikant och oss som arbetsgivare. Det skulle vi vilja att vi pratade mer om inför 

kommande år, så att vi skapar något mer spännande och intressant.” 

”Att man kan ha ett uppföljningsmöte för att utvärdera vad som fungerat bra/mindre bra.” 

”Så tidig info om vilka som har placerats i vår verksamhet som möjligt. I år var vi många avdelningar 

som sa att vi kunde ta emot men det blev inte alls många feriepraktikanter. Den informationen 

behöver vi få så tidigt som möjligt” 
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4. Reflektioner av feriepraktik 2022: 

I år har fokus legat på att effektivisera och digitalisera merparten av arbetsprocessen. All 

kommunikation och information har i år skett digitalt. Vi har även fortsatt att tydliggöra materialet 

ännu mer. Detta har genererat mindre frågeställningar inför, under och efter genomförda perioder 

av alla parter. 

Arbetsgrupp 

 I år har arbetsgruppen utökats med representanter från alla förvaltningar. Detta har gjorts med 

anledning av det höga visade intresset som framkom under utvärdering föregående år. 

 

Genom att det varit med representanter från varje förvaltning har förståelsen för feriepraktikens 

syfte ökat och försträckt det gemensamma ansvaret. Utifrån enkätundersökning kan vi dock utläsa 

att förståelsen för uppdraget måste förstärkas och förtydligas ytterligare i verksamheterna.  

 

Platsfördelningsmodellen  

Nytt för i år är platsfördelningsmodellen (se bild 4 och 5). Den antagna modellen mottogs väl och 

representanterna från de olika förvaltning tog ansvar att fylla de tilldelade platserna. Det resulterade 

i att vi hade ett större utbud med platser och mer varierade arbetsplatser att använda och matcha 

ungdomarna mot.  Till skillnad från föregående år då Arbetsmarknadsenheten aktivt fick anskaffa 

platserna, vilket var ett tidskrävande moment. I år har verksamheterna själva inkommit med 

tillräckligt många platser.  

 

Föregående år har det behövts extra projekt för att det skulle finnas tillräckligt mycket platser, dessa 

projekt har krävt extra ekonomiska medel för att bedrivas. Som ett resultat av platsfördelnings-

modellen har detta inte behövts. 

 

Som resultatet visar har fördelningen av feriepraktikplatser blivit jämnare mellan kommunens olika 

förvaltningar. Utifrån arbetsmarknadsenhetens upplevelse och enkätundersökning går det att utläsa 

att arbetet med det gemensamma ansvaret behöver förtydligas ytterligare.  

 

Beskrivning av platserna  

I år har tydligare beskrivningar av feriepraktikplatserna gjorts. Syftet var att synliggöra platsernas 

arbetsuppgifter, göra det lättare för ungdomar att göra val som passar dem och således även 

förenkla matchningen.  

 

Utifrån enkätundersökningen har beskrivningarna varit till hjälp men behöver utvecklas ytterligare. 

Enkätundersökningen visar att ungdomarna haft felaktiga förväntningar på arbetsplatserna och 

arbetsuppgifter som de valt. Detta skulle kunna åtgärdas genom en feriepraktikmässa. 
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Ansökan om feriepraktik 

Utifrån enkätundersökning har det framkommit att ungdomarna tyckte det var enkelt att ansöka 

digitalt. Det var ingen som valde att ansöka i pappersform. Däremot fanns det lärare och annan 

personal som uttryckte att ungdomarna hade svårigheter att ansöka digitalt via portalen. 

Arbetsmarknadsenheten gjorde därför en extra insats med Öppet hus i Strömsnäsbruk och i 

Markaryd för att hjälpa dem med behov. Det kom 4 personer totalt vilket tyder på att behovet inte 

var så stort. Däremot kommer vi ändå fortsätta att erbjuda och utveckla denna insats för att 

säkerställa att alla kan få stöd med att söka. Ansökningsprotalen kommer även att ses över för att 

hitta ytterligare förbättringsmöjligheter. 

 

Ansökningsportal för Sportscamp har fungerat felfritt och således kommer samma tillvägagångsätt 

användas även nästa år. Ansökningstiden för Sportscamp var kortare än ordinarie ansökan på grund 

av en ledarskapsutbildning som behövde påbörjades tidigare för Sportscamps feriepraktikanter. 

 

Matchning 

 Matchningen utförs till största del manuellt då det i dagsläget inte finns några digitala sätt att 

genomföra den på. I år var det 139 ungdomar som skulle matchas mot 42 olika enheter. 

Matchningen baseras helt på ungdomarnas egna önskemål om feriepraktikplats och period. I 

enkätundersökningen framgår det att det finns en felaktig uppfattning om hur matchningsprocessen 

går till och omfattningen av arbetet med den. 

 

I år har det framgått att det är många verksamheter som vill göra egna urval av feriepraktikanter. I 

realiteten fungerar det inte att enheterna själva gör urvalet på grund ut av nedanstående 

frågeställningar: 

- Vad händer med den grupp ungdomar som inte blir valda? 

- Hur kommer feriepraktiksgarantin uppfyllas om en grupp ungdomar inte blir valda? 

- Vem säkerställer att likvärdighetsprincipen tillämpas? 

 

Vad är feriepraktik?  

 I årets enkätundersökning förtydligades det vad feriepraktik och feriepraktiksgaranti är. Anledningen 

till att detta gjordes är att det uppmärksammats en bristande kunskap kring ämnet under året. I 

enkätundersökningen till handledarna fanns det en frågeställning kring om man visste vad 

feriepraktiksgaranti är och skillnaden mellan feriepraktik och sommarjobb. Majoriteten menade att 

de visste det trots att det framkommer i deras kommentarer att det fortfarande råder viss okunskap 

kring ämnet.   

  

Antalet sökande  

I år var det 139 stycken ungdomar som valde att söka vilket är färre än under pandemiåren. I år är 

antalet sökande på samma nivå som innan pandemin. Anledning till färre sökande kan vara att dem 

fått sommarjobb på privata företag. I år tar företagen åter in sommarjobbare vilket majoriteten inte 

gjorde under pandemiåren. 
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Material 

Enkätundersökningen visade att informationen varit bra och tydlig. Vissa kommentarer i 

enkätundersökning tyder dock på att det fortfarande finns viss oklarhet kring hur man ska hantera 

vissa av handlingarna. En åtgärd skulle kunna vara en guide i ”info caption”. 

 

Digitalisering  

I år har fokus varit digitalisering både när det gäller ansökningsportal och informationsflödet till 

arbetsgivare, handledare och feriepraktikant. Detta har resulterat i effektivare kommunikation både 

när det gäller ansökningsförfarande och informationsflöde. Digitaliseringen har även bidragit till goda 

effekter utifrån miljö och kostnadssynpunkt. Genom att all information hanterats via digitala kanaler 

har pappershanteringen minskat och kostnaden för porto eliminerats helt. 

 

Open E  

Den nya ansökningsportalen Open E möjliggör samtycke med bank-Id och det har underlättat både 

pappershanteringen och ansökningsprocessen. I Open E kan man lägga in regler såsom åldersspann 

vilket har ersatt den manuella hanteringen och effektiviserat arbete. 

 

Utvärdering  

Arbetsmarknadsenheten kommer fortsätta göra utförliga utvärderingar varje år för att förbättra 

feriepraktiken. Årets utvärdering kommer att publiceras. Som en del i utvärderingen har 

Arbetsmarknadsenheten i år intervjuat en handledare och en grupp feriepraktikanter. Deras 

intervjuer sammanställs och kommer även det att publiceras.   

Frågeställningar från utvärderingen 2022: 
Urvalet: 

• Det har framkommit under året att några enheter vill göra eget urval av feriepraktikanter, 

frågeställningar:  

o Det krockar med kommunens likvärdesprincip, hur gör vi? 

o Hur ska matchningen utföras, ska förvaltningarna göra detta själva? 

o Hur och vem utför om matchningarna? 

o Hur säkerhetsställs det att Markaryds kommuns feriepraktikgaranti uppfylls och vem 

ser till att detta görs? 

 

• Tydligare beskrivning av feriepraktiksplatserna och arbetsuppgifterna: 

o Går det att ytterligare förtydliga beskrivningen av de olika feriepraktiksplatserna 

samt vilka arbetsuppgifter som ska utföras på respektive plats? 

Åtgärd: planera en feriepraktiksmässa där samtliga förvaltningar är representerade 

 

• ”Info Caption”: 

o Kan programmet användas för att tydliggöra information och tillvägagångssätt? 

 

• Tydliggörande av feriepraktik och dess syfte: 

o Kan ”Info Caption” vara en del av lösningen?  

o Kan feriepraktiksinformation delges på olika verksamheters APT? 
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   Bilagor 

- Aktivitetsplan 

- Handledarinformation 

- Feriepraktikinformation 


