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Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland:
Praktikplatser i kommunens förvaltningar (Dnr:2022/307)
Interpellationen rör huruvida kommunen efterlever ett beslut med ursprung från 2006 [Dnr
2006/53] med följande ordalydelse: Kommunstyrelsen rekommenderar nämnder, styrelser och
kommunala bolag att till gymnasienämnden anvisa praktikarbetsplatser att utnyttjas för i
första hand ungdomar under 25 år i behov av arbetspraktik.
Kommunförvaltningen följde upp verkställigheten av beslutet år 2015 och sammantaget
erbjöds då ca 750 platser för ungdomar i olika former från grundskola till vuxenutbildning
och högskolenivå. År 2019 gjordes ytterligare en uppföljning som summerades till ca 850
platser. Båda dessa uppföljningar, vilka genomförts genom insamlade data kombinerat med
uppskattningar från förvaltningarna, innehöll då också avlönade feriearbetare.
År 2020 slog pandemin till och nationella och regionala restriktioner infördes och av naturliga
skäl föll antalet erbjudna platser kraftigt och ligger på runt 250 platser, Restriktionerna släppte
först april 2022, varför större delen av våren kan räknas bort. En sammanställning per
föregående vecka visar på att minimum 220 platser från förvaltningarna har erbjudits. Reellt
antal är dock högre då flera verksamheter från förvaltningarna inte har manuell statistik, då
denna idag förs inom praktikplatsen.se där vi numera har samverkansavtal.
Vänersborgs kommun kommer för år 2022 erhålla sammanställd statistik från Fyrbodal,
vilken tas med i verksamhetsberättelsen.
Information om praktikplatsen.se:
Sedan några år tillbaka har Vänersborgs kommun, tillsammans med merparten av Fyrbodals
kommuner, Högskolan Väst samt ett par fristående gymnasieskolor ett samverkansavtal
gällande praktiksamordning. Fyrbodals kommunalförbunds roll är att ansvara för drift och
support av det kommungemensamma praktikverktyget, praktikplatsen.se. Syftet är att
underlätta den i dag omfattande manuella hanteringen samt kvalitetssäkra praktikhanteringen
och på sikt åstadkomma fler platser. Ett systematiserat arbetssätt kring praktikanskaffning blir
ett sätt att kvalitetssäkra praktikhanteringen och att bygga en bas för Samverkan skolaarbetsliv.
Nedan finns en sammanställning av manuellt uppskattat antal för åren 2020 – aug 2022.
Noterbart att dessa inte inkluderar avlönade feriearbetare utan just enbart renodlade
praktikplatser. Socialförvaltningen har dock inte hunnit sammanställa sin statistik, varför den
inte ingår. Som jämförelse kan nämnas att de år 2019 redovisade ca 400 platser.
Sammanfattning
2020
2021
2022 (hittills i år)

Totalt för hela Vänersborgs kommun
259
249
225 exkl soc förvaltningen

Bolagen
2
0
5

Med den statistiken som är redovisad så vill jag påstå att vi levt upp till beslutet utifrån dom
omständigheter som varit.
Det är viktigt att vi fortsättningsvis lever upp till beslutet. För precis som Lutz skriver i
interpellationen så är det inte mindre viktigt utan sannolikt mer viktigt idag än för tio år sen.

Vänersborg, dag som ovan.

Benny Augustsson
Kommunstyrelsens ordförande

