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Förvaltningsnamn
Landstingsstyrelsen

Erbjudande av praktikplatser för ungdomar i
Landstinget
Bakgrund
Planeringsdelegationen har gett i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
erbjuda ungdomar i länet möjlighet till arbete i Landstinget. Bakgrunden är
arbetslösheten bland ungdomar i länet. I budget med verksamhetsplan för 2013
sägs under avsnittet befolkningsbeskrivning för länet att ”Det är
ungdomsarbetslösheten som är störst. I gruppen 18 – 24 år är siffran 8,3 %”.
I Arbetsförmedlingens nationella prognos för arbetsmarknaden 2012 – 2014
(utgavs hösten 2012) sägs bland annat:
 Arbetsmarknadsläget kommer att försämras påtagligt under det närmaste
året.


Grupper som kommer mötas av stora svårigheter att snabbt finna arbete är
personer med högst förgymnasial utbildning, ungdomar och särskilt de
med bristfällig utbildning, utrikes födda, främst födda utom Europa,
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
arbetslösa personer 55-64 år.



Var tredje arbetslös inom utsatta grupper har högst förgymnasial
utbildning och antalet ökar kommande år. Tillgången på jobb minskar och
antalet sysselsatta inom yrken med lägre utbildningskrav har fallit med 25
procent under de senaste tio åren.



Yngre drabbas hårdast. Arbetslösheten ökar mest för de unga vilket
sammanhänger med att rekryteringarna minskar till följd av att avgångar i
företagen inte ersätts fullt ut. Dessutom minskar antalet tillfälligt anställda.



Under 2014 bedöms arbetsmarknaden gå in i en återhämtningsfas vilket
kan gynna de yngre då arbetskraftsefterfrågan vänder uppåt.

Förslag
Kontakt har tagits med Arbetsförmedlingen i länet för att undersöka
förutsättningarna för ett samarbete. Ett förslag till att erbjuda ungdomar
praktikplatser har utarbetats. Syftet med att erbjuda praktikplats är att stärka den
enskilde individens möjligheter att få ett arbete.
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I detta syfte kan praktik användas i vägledande syfte, ge individen
yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet, eller för att behålla och stärka
yrkeskompetensen.
Förslaget går i korthet ut på:


Inriktningen är att tillskapa minst 45 praktikplatser. Startdatum och längden
på varje praktikplats överenskoms före start.



Landstinget anmäler lediga platser till Arbetsförmedlingen som ansvarar för
att matcha ungdomar i åldern 20 – 25 år till lediga platser. Ungdomarna ska
vara inskrivna på arbetsförmedlingen.



Landstinget samordnar platserna internt och utser handledare för
praktikanterna.



Arbetsförmedlingen utser kontaktpersoner som tillsammans med utsedda
handledare träffas regelbundet för att följa upp praktikanterna på de olika
praktikplatserna.



Under tiden ungdomen deltar i praktik utges aktivitetsstöd från
Försäkringskassan. Den som deltar i praktik är försäkrad för arbetsskada,
sveda och värk med mera.



Den som anvisas en praktikplats ska likställas med en arbetstagare vad
gäller vissa bestämmelser i Arbetsmiljölagen. Det innebär bland annat att
den som upplåter sin arbetsplats ansvarar för att arbetet bedrivs på ett säkert
sätt.



Före anvisning till praktik ska samråd ske med berörd facklig organisation.

Arbetsförmedlingen har möjlighet att erbjuda olika former av anställningsstöd om
Landstinget är intresserade av att anställa ungdomar efter avslutad praktik.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna föreslagen inriktning till samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
Landstinget avseende att skapa minst 45 praktikplatser för ungdomar
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