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Lyft, en ny praktikåtgärd år 2010
Lågkonjunkturen har ställt många människor utanför arbetsmarknaden och
regeringen har därför infört en ny åtgärd som stödjer både de som står långt
ifrån arbetsmarknaden och de som är korttidsarbetslösa. Syftet är att via praktikplatser och aktiviteter stärka de arbetssökandes kompetens och erbjuda dem
möjligheter att ha kontakt med arbetslivet. Ambitionen är att få till stånd 40 000
praktikplatser. Åtgärden kan komma att omfatta mer än 100 000 personer.
Lyft får anordnas av den som Arbetsförmedlingen träffar överenskommelse med. Sådana överenskommelser får träffas med offentliga arbetsgivare, offentligt ägda bolag
och kommunalförbund. Arbetsförmedlingen kan också träffa överenskommelser med
privatägda bolag, ideella föreningar, stiftelser, församlingar och kyrkliga samfälligheter i verksamheter inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg eller skola.
Målgrupp för Lyft är alla arbetssökande. För ungdomar under 25 år gäller att de kan
erbjudas Lyft om de deltar i jobbgarantin för ungdomar. Dessutom kan funktionshindrade ungdomar och ungdomar som uppfyller villkoren för arbetslivsintroduktion erbjudas Lyft utanför jobbgarantin för ungdomar
En anvisning till Lyftet ska vara som längst tre månader för unga och korttidsarbetslösa och sex månader för personer inom jobb- och utvecklingsgarantin. 25 procent av
tiden ska avsättas för jobbsökning. Deltagarna får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.
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Ekonomiskt stöd till anordnare
Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stöd till den som efter överenskommelse anordnar arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling. Överenskommelser kan tecknas under perioden 9 mars - 31 december 2010.
Av Arbetsförmedlingens regleringsbrev framgår att myndigheten får använda högst
200 miljoner kronor för ekonomiskt stöd till anordnare av Lyft. Arbetsförmedlingen
har gett varje marknadsområde/arbetsmarknadsområde ett beting för Lyft. Utifrån
detta har Arbetsförmedlingen fördelat de medel regeringen anslagit, det vill säga att
man angett hur mycket medel man i ett arbetsmarknadsområde som mest får förbruka
på Lyft (se bilaga).
Arbetsförmedlingen har infört ett schabloniserat handledarstöd med 40 000
kr/handledare/månad. Det ekonomiska stödet ska i första hand täcka kostnader för
handledning av deltagare, men medlen kan också användas som bidrag till kostnader
för administration.
När Arbetsförmedlingen bedömer vilka anordnare som ska få ekonomiskt stöd och hur
många deltagare och handledare som blir aktuellt i varje överenskommelse, ska detta
göras utifrån att deltagare i garantierna och funktionshindrade har större behov av
handledning än övriga grupper.

Övrigt
Lars Stjernkvist, som är kommunalråd i Norrköping, har av Arbetsförmedlingens Generaldirektör utsetts till nationell förhandlingsman för Lyft. I hans uppdrag ingår att
föra samtal med centrala fackliga företrädare och offentliga arbetsgivare.
Ang försäkringsskydd se cirkulär 10:15 om Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser.

SKL:s synpunkter
Kommuner, landsting och regioner har sedan tidigare mindre bra erfarenheter av så
kallade volymåtgärder av tillfällig karaktär. Programstarten försenades på grund av
oklarheter vad gäller ersättningen till anordnare av Lyft. SKL förordar därför att åtgärden förlängs så anordnarna ges möjligheter att erbjuda Lyft-platser under minst
ett år.
För kommuner, landsting och regioner gäller att Lyft kan komma att konkurrera med
andra uppdrag och grupper som har högre prioritet, t.ex. studerande som behöver
praktik i sin utbildning samt arbetslösa ungdomar och arbetslösa med försörjningsstöd.
För den enskilde är det bra om praktik kan kombineras med andra åtgärder, exempelvis utbildning. SKL hade gärna sett att Lyft ingick i ”en kedja av åtgärder” för att
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stärka enskildas ställning på arbetsmarknaden, men också med hänsyn tagen till arbetsgivarnas framtida behov.
SKL har i diskussioner med Arbetsmarknadsdepartement betonat att åtgärden borde
finansieras fullt ut, d.v.s. täcka kostnader för såväl handledarstöd, kringkostnader
som administration.
SKL har i diskussioner med Arbetsförmedlingen hävdad att utformningen av Lyft, som
ju är en så kallad konjunkturåtgärd, borde utformas utifrån de skiftande förhållanden
som råder i olika delar av landet och utgå från de arbetssökandes krav och arbetsgivarnas framtida rekryteringsbehov. Enligt SKL:s mening borde sålunda beslut om Lyft
fattas på lokal/regional nivå och kringgärdas av så få regler som möjligt.

Aktuella förordningstexter
-

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
Förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner
om arbetsmarknadspolitiska program
Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd
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