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Förslag om ett kommunalt övertagande av ansvaret för praktikplatser till skolans arbetslivsoch yrkesorientering
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, har i samråd med Svenska Kommunförbundet föreslagit
regeringen att arbetsmarknadsverkets ansvar för anskaffning av platser för skolans
arbetsorienterande praktik överförs till kommunerna fr o m 1 juli 1993.
Arbetsmarknadsverket anskaffar för närvarande cirka 475 000 platser per år för skolans
arbetslivs- och yrkesorientering.
Kommunförbundet beräknar en kostnad av sammanlagt 30 miljoner kronor vid den
ambitionsnivå kommunerna har att genomföra verksamheten. Förbundet har i skrivelse till
arbetsmarknadsdepartementet framhållit att en kostnadskompensation från staten är ett
ovillkorligt krav för ett övertagande av ansvaret. Rimligen bör denna ske via det generella
statsbidraget till kommunerna, framhåller förbundet.
För kommuner som kan vara intresserade av att arbetsmarknadsverket - på uppdragsbasis även fortsättningsvis sköter platsanskaffningen bör det vara möjligt att lokalt
överenskomma om detta. AMS har begärt ett bemyndigande från regeringen för att kunna
göra sådana åtaganden.
AMS framhåller att den lokala samverkan mellan arbetsförmedling och skola i rekryterings-,
väglednings- och utbildningsfrågor, som sker vid sidan av praktikanskaffningen,
fortfarande blir av stor betydelse och betonar vikten av att förmedlingskontoren avsätter
tillräckliga resurser för dessa kontakter.
Under en övergångsperiod kommer arbetsförmedlingen/länsarbetsnämnden att utan krav
på ersättning bistå kommunerna så att ett kommunalt övertagande av platsanskaffningen
kan ske på ett smidigt sätt för elever, skola och företag.
En närmare bakgrund lämnas i bifogade promemoria. Kommunförbundet kommer att
inbjuda till ett särskilt program "Mötesplats Kommunförbundet", som äger rum onsdagen
den 25 november 1992.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Mats Söderberg eller Peter Holmberg,
tfn 08-772 41 00.
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