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Kommunal feriepraktik - ett gemensamt kommunalt ansvar
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under flera år gjort stora ekonomiska satsningar
för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar feriepraktik. Den kommunala feriepraktiken
gör det möjligt för ungdomar att under tre veckor på sommarlovet kunna etablera kontakt med
arbetsmarknaden, få arbetslivserfarenhet och referenser. Detta är särskilt angeläget för
ungdomar med särskilda behov. Feriepraktiken är dessutom en del av en meningsfull
sysselsättning som verkar brottsförebyggande för skollovslediga ungdomar.
För sommaren 2020 fanns det för Lunds kommuns del en budget för att kunna erbjuda 500
ungdomar i kommunen en kommunal feriepraktik. 1090 intresserade ungdomar ansökte men
endast 284 av dessa ungdomar erbjöds en kommunal feriepraktik på grund av att det inte fanns
tillräckligt många praktikplatser. Under 2020 bidrog flera förvaltningar till att skapa fler
kommunala praktikplatser. Men det behövs fler initiativ och en utökad ambition hos
kommunens förvaltningar för att fler ungdomar framöver ska kunna ges möjlighet till en
feriepraktik.
Genom att erbjuda ungdomar möjlighet att göra sin kommunala feriepraktik på
stadsbyggnadskontoret ges ett tillfälle för förvaltningen att öka dialogerna med unga och få in
ungas synpunkter i stadsplaneringen då detta är en grupp som förvaltningen ofta har svårigheter
att nå ut till. Det är även ett sätt att inkludera unga i byggprocesser och väcka deras intresse för
stadsplanering och arkitektur. Det finns flera goda och innovativa exempel på hur olika
kommuner valt att arbeta för att få in ungdomars perspektiv och synpunkter gällande
stadsplaneringen. Flera av dem, som exempelvis Stockholm stad och Malmö stad, har använt
sig av den kommunala feriepraktiken som en del av detta arbete. I Göteborg stad har man också
tagit in unga sommarjobbare och använt dessa som stadsplanerare när nya stadsdelar ska växa
fram. Ett exempel är från området Bergsjön där man genom datorspelet Minecraft anordnat
workshop för unga för att på ett konkret sätt få in barnens perspektiv i stadsutvecklingen.
Vi ser möjligheten att erbjuda ungdomar feriepraktik på stadsbyggnadskontoret som berikande
såväl för Lunds kommuns ungdomar som för förvaltningen.
Vi socialdemokrater föreslår därför byggnadsnämnden besluta:
att

uppdra åt stadsbyggnadskontoret att från och med sommaren 2021 erbjuda plats för
sommarpraktikanter inom ramen för den kommunala feriepraktiken, samt

att

resultat gällande den kommunala feriepraktiken återrapporteras till nämnden under
hösten 2021.
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