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Tillväxtmedel, förlängning projekt Praktiksamordning 

Förslag till beslut 

• AU föreslår direktionen att besluta att 250 tkr av tillväxtmedlen för 2019, 

ursprungligen avsedda för särskilda satsningar inom samverkan kring YH och 

vuxenutbildning, används för att förlänga och slutföra arbetet inom projektet 

Praktiksamordning. 

 

Sammanfattning 

Tillväxtmedel motsvarande 250 tkr har 2019 avsatts för särskilda satsningar inom samverkan 

kring yrkeshögskole- och vuxenutbildning. Då dessa aktiviteter ryms inom det utökade 

satsningen på kompetensplattformen bör medlen omfördelas till andra angelägna åtgärder. 

Förslaget är att de används för att förlänga projektet Praktiksamordning med 3 månader – 

oktober-december 2019. 

Beskrivning av ärendet 

I tillväxtmedlen för 2019 har avsatts 250 tkr för särskilda satsningar inom ramen för den 

samverkan kring yrkeshögskola (YH) och vuxenutbildning (VUX) som finns inom Fyrbodals 

kommunalförbund. Dessa aktiviteter kommer dock att rymmas inom ramen för den utökade 

satsningen på kompetensplattformsarbetet. De medel som avsatts i tillväxtmedel kan därför 

användas till andra aktiviteter.  

 

Ett angeläget område är att ge ökade förutsättningar för projektet Praktiksamordning att 

komma ett steg längre innan det avslutas, bland annat att tillgodose efterfrågan från 

vuxenutbildningen att testa det digitala verktyget praktikplatsen.se. Projektet som är 3-årigt är 

slut 2019-09-30 och syftar till att utreda och i piloter testa praktikplatsen.se, utreda möjlig 

samverkansorganisation och göra ett avstamp i arbetet med samverkan skola-arbetsliv (SSA). 

En förlängning av projektet året ut skulle ge ökade möjligheter att komma ett steg längre i 

förankring och förberedelser inför eventuellt gemensam organisation och implementering av 

praktikverktyget i fler kommuner. 

 

Bedömning och synpunkter 



 

Bedömningen är att de 250 tkr av tillväxtmedlen kan föras över till annan aktivitet och att 

förslag om att lägga medlen på en förlängning av projektet Praktiksamordning på ett bra sätt 

gynnar kommunerna i Fyrbodal när det gäller arbetet med samverkan mellan skola och 

arbetsliv. 

 

Finansiering 

Medlen finns redan avsatta i budget för tillväxtmedel, inga ökade kostnader. 

 

Koppling till mål 

Arbetet med samverkan skola-arbetsliv har bäring på mål 1 – Ett starkt och differentierat 

näringsliv, och mål 2 – En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens 

behov. 
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