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1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att skrivelsen besvarats med hänvisning till
tjänsteutlåtandet.

Charlotte Svensson
Förvaltningschef

Karin Eriksson Bech
Avdelningschef

Sammanfattning
Karin Rågsjö (V) har lämnat en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden om praktikplatser.
Skrivelsen utgår från det antal platser som tillhandahålls inom ramen för Stockholms
stads praktikbank. Utifrån detta önskas en redovisning av vilka arbetsgivare utöver staden
som tillhandahåller platser.
Arbetsmarknadsförvaltningen har inom ramen för stadens praktikbank samarbetat med 9
privata företag. Sammanlagt har 71 praktikanter tagits emot. De sex företag som tagit
emot flest praktikanter är Carema, Svedmyrabadet, Vingslaget Omsorgs AB, Äldreliv,
Homsan och TÖA Mark och park. Fullständiga uppgifter saknas om hur många av
praktikanterna som erbjudits anställning hos praktikanordnaren.
Ett stort antal privata företag tar emot praktikanter utanför stadens egen praktikbank.
Placeringarna sker lokalt utifrån de olika jobbtorgens egna upparbetade
arbetsgivarnätverk. De allra vanligaste branscherna är handel och restaurang, men
därutöver förekommer ett stort antal olika arbetsgivare på de olika torgen. Även inom
språkstödsprojektet för nyanlända är det ett stort antal olika arbetsgivare som tagit emot
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praktikanter. Det finns för närvarande ingen sammanställning av samtliga
arbetsgivarkontakter på samtliga jobbtorg. Ett system för detta är under uppbyggnad.
Språkstödsprojektet har upparbetade kontakter med 250 arbetsgivare varav drygt hälften
är externa praktikplatser inom olika branscher.
Under 2011 har 1 155 praktikplaceringar gjorts inom stadens praktikbank och 1 483 i
extern regi. Sammanlagt har 2 638 praktikplaceringar skett under 2011.
Nämnden betalar inte ut någon ersättning till praktikplatserna. Däremot erbjuder nämnden
handledarutbildning för arbetsgivare som önskar det.
Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom utrednings- och utvecklingsstaben i samverkan med
Jobbtorg Stockholm.
Bakgrund
En skrivelse angående praktikplatser har inkommit från Karin Rågsjö (V).
I skrivelsen konstateras att Stockholm idag har 2080 praktikplatser, varav 1 281 är
aktuella. Praktikplatserna är en möjlighet för den arbetslösa att få in en fot på
arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av
1. Vilka är de arbetsgivare förutom staden som erbjuder praktikplatser?
2. Hur många praktikplatser har dessa arbetsgivare erbjudit staden under en
tvåårsperiod?
3. Hur många är de aspiranter som har fått en visstidsanställning på de praktikplatser
som anges
4. Hur mycket betalar staden för en praktikplats?
5. Vilka är de arbetsgivare som erbjudit flest praktikplatser?
Arbetsmarknadsförvaltningens svar
Praktik är ett viktigt inslag i de insatser som erbjuds aspiranterna inom Jobbtorg
Stockholm. Inom ramen för den satsning som staden själv gör för att erbjuda
praktikplatser till jobbtorgens aspiranter finns i dagsläget ca 1200 aktuella praktikplatser.
Huvuddelen av dessa erbjuds av stadens egenregiverksamheter, men ett mindre antal
erbjuds också av företag som utför tjänster år staden.
Av tabellen nedan framgår att nio (9) privata företag erbjudit praktikplatser till aspiranter
inskrivna på Jobbtorg Stockholm samt hur många praktikanter de tagit emot.
Redovisningen avser 2010-01-01—2011-12-06. Totalt antal aspiranter som har fått en
praktikplats i staden eller hos stadens leverantörer under 2010-2011 uppgår till 1775.
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Privata företag som tagit emot
praktikanter under perioden
2010-01-01—2011-12-06
Carema
Homsan (daglig verksamhet)
Ingmanssons Markanläggning
R S Grönvård
Svedmyrabadet (privat)
TemaBo
TÖA Mark och park
Vingslaget Omsorgs AB
Äldreliv
Totalt

Antal mottagna praktikanter

49
2
1
1
6
1
2
6
3
71

I stadens verksamhetssystem saknas uppgifter på hur många aspiranter som fått
anställning/visstidsanställning på just dessa praktikplatser. Genom en koppling mellan
uppföljningssystemet FLAI och paraplysystemet skulle det vara möjligt att se hur många
som direkt efter praktiktiden inte längre är i behov av försörjningsstöd. Det är inte möjligt
att i systemet utläsa om aspiranten fått arbete just på den praktikplats man haft.
De privata företagen som tar emot praktikanter erhåller ingen ersättning från
arbetsmarknadsförvaltningen.
Det finns också ett stort antal privata företag som tar emot praktikanter från Jobbtorg
Stockholm utanför stadens egen praktikbank. Under 2011 gjordes det 1 155
praktikplaceringar inom stadens egen praktikbank, medan det gjordes 1 483
praktikplaceringar helt i extern regi. Sammanlagt 2 638 praktikplaceringar.
Praktikplaceringarna som görs utanför praktikbanken görs av varje jobbtorg utifrån egna
arbetsgivarnätverk. Det finns idag ingen samlad redovisning av samtliga
arbetsgivarkontakter i hela organisationen. Ett gemensamt system för detta är under
uppbyggnad. Enbart inom Språkstödsprojektet finns ett arbetsgivarnätverk med 250 olika
arbetsgivare. De vanligaste branscherna som tar emot praktikanter är handel och
restaurang samt vård och omsorg, men därutöver finns ett stort antal arbetsgivare som
bilverkstäder, vårdcentraler, kontor, caféer, hotell, frisersalonger, organisationer med
flera. Exempel på större arbetsgivare som tagit emot praktikanter vid ett flertal tillfällen
och från flera torg är MacDonalds, Subway, Ikea, Seven eleven, O`learys, Willys, Ica,
Coop, City Gross. Jobbtorgen betonar dock att de lokala kontakterna med olika
småföretag är det som gett flest praktikplatser.
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Jobbtorgens erfarenhet är att praktikplaceringarna i privat regi oftare leder till arbete då
det inom t ex butik och handel inte ställs samma utbildningskrav som inom huvuddelen av
stadens verksamheter. För närvarande pågår ett arbete för kvalitetssäkra Jobbtorgens
arbete med praktikplatser. Det är ännu så länge inte klart vilken ytterligare information
detta kommer att kunna ge om resultaten av olika praktikplaceringar.
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