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Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns
landsting
Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har skrivit till landstinget
med anledning av det nya stödet för yrkesintroduktionsanställningar.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 april 2014
Skrivelse från Arbetsmarknadsdepartementet den 7 februari 2014
Förslag till beslut
Produktionsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att lägga skrivelsen från Arbetsmarknadsdepartementet angående det nya
stödet för yrkesintroduktionsanställningar till handlingarna.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
I en skrivelse från Arbetsmarknadsdepartementet skriver
arbetsmarknadsminsiter Elisabeth Svantesson om det nya stödet för
yrkesintroduktionsanställningar, så kallade YA-jobb.
Landstinget kommer att använda sig av denna möjlighet framför allt genom
de så kallade utbildnings- och introduktionsanställningarna, BUI13.
Bakgrund
I korthet innebär yrkesintroduktionsanställning en anställning som
kombinerar arbete med handledning och utbildning. Med det nya stödet
kan arbetsgivare som anställer unga, 15-24 år, på basis av
yrkesintroduktionsavtal få ekonomiskt stöd till anställning och
handledning.
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Sveriges kommuner och landsting och Kommunal har tecknat kollektivavtal
om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning (BUI13) och om Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL 13). Landstinget har i linje med det
tecknat lokala kollektivavtal med Kommunal i Stockholms län.
BUI 13 syftar till att erbjuda särskilda utbildnings- och
introduktionsanställningar (BUI-anställningar) för att ge den som fullföljt
vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant yrkeserfarenhet en
möjlighet att utveckla sina färdigheter och underlätta för arbetstagaren att
arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad. Syftet med
anställningarna är att de, efter 12 kalendermånader, ska leda till en
tillsvidareanställning hos den arbetsgivare där introduktionen genomförs.
BAL 13 syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar (BALanställningar)i vård- och omsorgsverksamhet för personer mellan 19-25 år
som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in
på arbetsmarknaden.
Överväganden
Landstinget kommer att behöva anställa många unga människor för att
klara av att ge våra invånare den vård de behöver.
För att på bästa sätt använda sig av det nya stöd som
arbetsmarknadsministern beskriver kommer landstinget främst att
använda sig av utbildnings- och introduktionsanställningar (BUIanställningar). Introduktionsanställningarna med utbildning finansieras av
landstinget med statligt stöd på upp till 18 750 kronor per anställning.
BUI- och BAL-anställningar kan möjliggöra att bättre ta tillvara
praktikanter från vård- och omsorgsgymnasierna eller för ungdomar som
avbrutit sin gymnasieutbildning.
Förvaltningen arbetar aktivt för att underlätta anställning av personer med
funktionsnedsättningar och öka antal sommarjobb för ungdomar samt med
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa aktiviteter kan också
komma i fråga när det gäller yrkesintroduktionsanställningar.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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