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Arbetsmarknadspolitiska insatsen – Prova På
Platser
Regeringen gav Arbetsmarknadsstyrelsen i december 2004 uppdraget att inrätta
arbetsmarknadsåtgärden Prova-På-Platser. Åtgärden ska träda i kraft tidigast
1 februari 2005. Syftet med Prova-På-Platser är att ge arbetslösa, med ingen eller
begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, en möjlighet att tidigt få kontakt med
arbetslivet i Sverige inom områden som överensstämmer med deras erfarenheter
och utbildningar.
Initiativet till Prova-På-Platser har tagits av flera viktiga centrala organisationer
som Svenskt Näringsliv, Företagarna, Sveriges Kommuner och Landsting,
Arbetsgivarverket, SACO, TCO och LO
Vem kan anordna Prova-På-Plats
Privata och offentliga arbetsgivare liksom ideella organisationer kan erbjuda
Prova-På-Platser. Det är önskvärt att det finns ett rekryteringsbehov på kort eller
lång sikt inom det yrkesområde som är relevant med tanke på den arbetslöses
tidigare erfarenhet.
Prova-På-Platsen kan pågå i högst tre månader och ska företrädesvis vara på
heltid. Arbetsgivare som erbjuder en Prova-På-Plats ska utse en person med
särskilt handledaransvar.
Vem kan få Prova-På-Plats
Målgruppen för Prova-På-Platser är personer som saknar eller har begränsad erfarenhet av svensk arbetsmarknad och som nyligen skrivits in på arbetsförmedlingen. Nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som grund för folkbokföring
ska redan under det första året kunna erbjudas en Prova-På-Plats som skyndar på
och effektiviserar deras etablering på arbetsmarknaden. Prova-På-Platser ska
kunna ske parallellt med kommunala introduktionsprogram.
Ersättning och försäkringsskydd
Deltagaren på en Prova-På-Plats uppbär aktivitetsstöd. Är den anvisade personen
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inom kommunalt introduktionsprogram och uppbär kommunal introduktionsersättning eller motsvarande ska personen uppbära aktivitetsstöd under åtgärden.
Deltagaren är försäkrad via aktivitetsstödet. Information om aktivitetsstödet och
försäkringsskydd finns i särskilda faktablad som fås via Arbetsmarknadsstyrelsen
eller lokal Arbetsförmedling.
Intyg
I de fall Prova-På-Platsen inte leder till ett arbete ska anordnaren utfärda ett intyg i
vilket de erfarenheter som Prova-På-Platsen givit ska dokumenteras, detta som ett
stöd för den deltagaren i det fortsatta sökandet efter arbete.
Finansieringsbidrag
Innan en person anvisas till arbetspraktik ska anordnaren genom en skriftlig överenskommelse med arbetsförmedlingen ha åtagit sig att till staten betala ett finansieringsbidrag om 3 000 kronor per månad. Om praktikanordnaren är stat, kommun
eller landsting ska finansieringsbidraget i stället vara 1 000 kronor när personen
som anvisas är långtidsinskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedling kan anvisa arbetspraktik utan överenskommelse om finansieringsbidrag för arbetshandikappade, unga handikappade, invandrare, för den som
tar del av aktivitetsgarantin, deltagare i arbetspraktik som anordnas av en ideell
organisation, handledare för deltagare i Datortek samt vissa studerande, vilka
anvisas arbetspraktik under ferie. Även anordnare som tar emot deltagare i arbetspraktik i vägledande syfte under max åtta veckor eller som en integrerad del av
arbetsmarknadsutbildning är undantagna från att betala finansieringsbidrag.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Arjun Bakshi tfn 08-452 78 56.
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