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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Verksamheten inom Sveriges kommuner är 
offentligt finansierad och/ eller upphandlad i 
konkurrens. Det gäller inte enbart inom väl-
färdsområdet utan även områden som kollek-
tivtrafik, renhållning etc. Det ställer krav på ar-
betsplatserna - både offentliga och privata ut-
förare - att ta emot praktikanter för att på ett 
positivt sätt kunna bidra till samhället och för 
den framtida arbetskraftsförsörjningens för-
nyelse. 
 
I vårt län och i vår kommun är behovet av 
praktikplatser för kortare och längre perioder 
mycket stort. Långtidsarbetslösa, ungdomar och 
andra som står utanför arbetsmarknaden måste 
få möjligheten att få tillgång till väl fungerade 
praktikplatser och engagerade handledare. Inte 
minst viktig är en väl fungerande arbetsplats 
förlagd praktik/utbildning för nyanlända in-
vandrare och flyktingar. Det gäller samtliga nya 
svenskar men är av särskild vikt för kvinnor 
som kanske ibland både saknar utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Förutom sfi-undervisning 
med hög kvalitet finns det knappast något bättre 
sätt att snabbt tillägna sig och få möjlighet att 
tala det svenska språket - men också få inblick 
och kunskap om hur arbetsmarknaden och sam-
hället fungerar - än möjligheten till arbets-
livspraktik 
 
Uppsala kommun fastställde 2010 i sitt arbets-
marknadspolitiska program vikten av att ta fram 
praktikplatser för prioriterade grupper. Detta är 
bra men efterlevnaden behöver följas upp ut-
värderas regelbundet. För år 2011 har utbild-
ning- och arbetsmarknadsnämnden gjort detta. 
Tyvärr ser utfallet inte bra ut och de olika 
nämndernas tar sitt praktikplatsansvar på ett 
väldigt skiftande sätt. Givet detta resultat gäller 
det nu att kommunen går från ord till handling. 

Vidare måste även ansvaret för praktikplatser 
skrivas in i de skall-krav som ligger till grund 
för upphandlingar inom kommunens verk-
samheter. 
 
Därför är mina frågor till ansvarigt kom-
munalråd: 
 
- Vad tycker kommunalrådet om resultatet i 
utvärderingen gällande praktikplatsutfallet för 
2011 och vilka slutsatser drar kommunalrådet? 
 
- Vilka åtgärder ämnar kommunalrådet att ta för 
att ännu fler nämnder i ännu större utsträckning 
skall ta sitt ansvar gällande praktikplatsskyl-
digheten? 
 
- Kommer kommunalrådet se till så att även 
upphandlade verksamheter hädanefter i sina 
avtal får inskrivet kravet om praktikplatser? 
 
2012-06-11 
Elnaz Alizadeh (S) 
 
Svar 
Vad tycker kommunalrådet om resultatet i 
utvärderingen gällande praktikutfallet för 
2011 och vilka slutsatser drar kommunal-
rådet? 
Resultaten är både bra och dåliga, beroende på 
hur man läser tabellerna. Vi kan konstatera att 
äldrenämnden och barn- och ungdomsnämn-
dens externa verksamheter tar emot praktikanter 
i mycket hög omfattning. Det är bra. Verksam-
heterna har vana av att ha praktikanter – såväl 
dem som avses i AMP som utbildnings-
praktikanter. Specialkontoren, t ex byggnads-
nämnden och miljö-och hälsoskydds-nämnden 
och räddningsnämnden tar emot praktikanter, 
men måste främst inrikta sig på praktikanter 
från högskoleutbildningar. Det är ett krav för 
framtida rekryteringar och samarbetet med hög-
skolesektorn. De måste också ta emot prakti-
kanter från arbetsmarknads- och sysselsätt-
ningsinsatser. Det som är dåligt är att vissa 
verksamheter inte har tagit sitt ansvar. De slut-
satser jag drar är att vi måste arbeta mer in-
tensivt för att få alla verksamheter att följa det 
arbetsmarknadspolitiska programmet (AMP).  
 



 

Vilka åtgärder ämnar kommunalrådet att ta 
för att ännu fler nämnder i ännu större ut-
sträckning skall ta sitt ansvar gällande prak-
tikplatsskyldigheten? 
Först handlar det om att öka dialogen och göra 
den här frågan mer synlig i alla verksamheter. 
Som kommunalråd lyfter jag bland annat upp 
frågan i mina samtal, diskussioner och besök på 
kommunala verksamheter. Här finns möjlig-
heter till dialog. För det andra handlar det om 
att tydligöra uppföljningen av AMP. I uppfölj-
ningen ska det tydligt framgå vilka nämnder 
som följer AMP och vilka som inte gör det. De 
som inte följer programmet ska avkrävas för-
klaringar på varför det inte sker.  
 
Kommer kommunalrådet se till så att även 
upphandlade verksamheter hädanefter i sina 
avtal får inskrivet kravet om praktikplatser? 
UAN, BUN och SBN ställer i sina nämnd-
specifika upphandlingar krav på att verksam-
heter ska ta emot praktikanter där det är möjligt. 
När det gäller vissa specialinstitutioner inom 
IFO är det inte lämpligt. äldrenämnden och 
nämnden för hälsa och omsorg har länge haft 
inskrivet kravet att ta emot praktikanter i utbild-
ning (VFU och APL). Det senaste året har de 
också ställt krav på att ta emot praktikanter 
enligt AMP. Vi arbetar för att kravet på praktik-
platser ska finnas med i den revidering av upp-
handlingspolicy med tillhörande riktlinjer som 
kommunstyrelsen ska ta fram.  
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Mohamad Hassan (FP) 
Kommunalråd 
 


