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Lärlingsplatser i samarbete inom Stockholm Nordost 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2013-11-11, i KF § 8:5 att uppdra till Kommunstyrelsen att 
utreda möjligheten för lärlingsplatser i samarbete inom Stockholm Nordost i syfte att minska 
ungdomsarbetslösheten. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att arbetet med att utveckla samarbetet gällande lärlingsplatser fortsätter inom ramen för Stockholm 
Nordost (STONO). 

Bakgrund 
Österåkers kommun har sedan år 2007 valt att inte driva några egna arbetslöshetsprojekt. Inom 
socialförvaltningen finns dock dels ett mindre projekt där personer som ännu ej är berätdgade till 
Arbetsförmedlingens åtgärder samt uppbär försörjningsstöd, får hjälp med arbetspraktik och 
jobbsökaraktiviteter dels så deltar vi sedan 2014 i Samordnings förbundet Södra Roslagen. 

Elever som går på gymnasium söker själva, med hjälp av studie- och yrkesvägledarna 
utbildningspraktik. 

Inom STONO, som består av kommunerna Österåker, Vallentuna, Täby, Vaxholm och Danderyd, 
är arbetslösheten låg. Arbetsförmedlingens statistik, per den 31/12-2014, visar att kommunerna 
inom STONO har en arbetslöshet som ligger mellan 1,9-2,5 % avseende alla åldrar (andel av 
befolkningen totalt) Snittet för Stockholms län är 3,9 % och riket 4,3 %. 

Efter kontakt med näringslivscheferna inom STONO konstateras att man gärna hjälper varandra i 
de fall det kan finnas särskilda behov av en praktikplats utanför den egna kommunen. 
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Förvaltningens slutsatser 

Mot bakgrund av den låga arbetslösheten inom Stockholm Nordost, är förvaltningens slutsatser att 
det i dagsläget fungerar med samarbete kring anskaffning av lärlingsplatser utanför den egna 
kommunen genom de kontakter som idag finns inom STONO. 

mOlof Friman 
/mmundirektör 

Sören Karlsson 
Tillväxt- och Marknadschef 
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