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Senaste nytt från YA-delegationen
Pia Enochsson, ny ordförande i YA-delegationen
Yrkesintroduktionsanställning är en genial form av anställning som är väl
förankrad hos parterna på arbetsmarknaden och som också har en stark
parlamentarisk uppslutning säger YA-delegationens nya ordförande Pia
Enochsson.
Pia är ställföreträdande chef på Skolverket. Genom uppdraget som
ordförande får Pia möjlighet att fortsätta verka för kopplingen
mellan utbildning och arbetsliv, något som löpt som en röd tråd
genom hennes tidigare arbeten. Sin bakgrund har Pia i skolvärlden,
dels som lärare och studie- och yrkesvägledare, och dels som
generaldirektör för både Myndigheten för Skolutveckling och
Myndigheten för yrkeshögskolan.
”Jag ser fram emot att få engagera mig i en anställningsform som knyter ihop
lärande och praktiskt arbete, det är en kombination som skapar motivation för
både arbetsgivare och anställda. Att det dessutom finns en samfälld uppslutning
kring YA gör att det känns extra inspirerande. Parter och politiker har stora
förväntningar men är samtidigt eniga om att visa uthållighet under
anställningsformens etablering.”
Ladda ner genväg till handledarstödet i mobilen
YA-delegationens handledarstöd är praktiskt, konkret och kortfattat. Stödet består
av fem block med tre moduler i varje och innehåller text, filmer, sketchnotes,
mallar och länkar. När du går in på www.ya-delegationen.se/handledarstöd i
mobilen blir du tillfrågad om du vill lägga till en symbol på din hemskärm. Svara
ja, så kan du starta handledarstödet lika lätt som du startar en vanlig app.
Symbolen är

Handledarstödet kompletteras med ett språkstöd
YA-delegationen har beslutat att utöka handledarstödet med ett särskilt block för
språkstöd. Språkstödet är avsett i första hand för arbetsplatser som anställer eller
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tar emot praktikanter som inte behärskar det svenska språket fullt ut. Lanseringen
av språkstödet är planerat till mars 2016.
Pilotprojektet med tre regionala YA-stödjare fortsätter
I september tillträdde våra tre regionala YA-stödjare i Sydöstra Småland, Skåne
och Göteborgsregionen, se www.ya-delegationen.se/stod-for-larande/ya-stodjare.
Syftet är att underlätta organisationen av arbetsplatslärandet för de företag som
har anställt, eller kommer att anställa, ungdomar på yrkesintroduktionsavtal. De
ska också stimulera regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher
när det gäller utveckling av lärande på arbetsplatser.
Hittills har YA-stödjarna ägnat en stor del av sin tid till att göra sig kända i
regionerna, bland annat genom att delta vid regionala och lokala nätverksmöten.
En erfarenhet är att YA fortfarande är relativt okänt på lokal och regional
nivå. Fler informationsinsatser krävs därmed för att göra
yrkesintroduktionsanställningar kända bland arbetsgivarna.
Statsbidrag för att utveckla kvalitén i arbetsplatslärandet under 2016
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan ansöka om statsbidrag för att
utveckla kvalitén i arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar.
Statsbidragen som utbetalades under 2014 och 2015 har bland annat bidragit till
att vissa branscher har kommit igång med att utveckla kompetens/yrkesprofiler
och valideringsmodeller. Statsbidragen syftar till att utveckla förutsättningarna för
lärande på arbetsplatserna. Ett utvecklingsområde är till exempel att utveckla
regionala stödstrukturer.
För att få medel utbetalade i februari 2016 måste ansökan vara inskickad senast
16 januari. Skolverket hanterar ansökningarna, se
http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/yrkesutbildning/yrkesintrodu
ktion-1.206300

Yrkesintroduktionsanställningar och flyktingöverenskommelsen
I oktober 2015 enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet
liberalerna och Kristdemokraterna kring insatser för att säkra förmågan i det
svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända.

En av punkterna involverar yrkesintroduktionsanställningar:
Utvidgning av möjligheter till YA-jobb
För att nyanlända snabbare ska komma i arbete är det av stor vikt att kunna ge
möjligheter att kombinera arbetslivserfarenhet och utbildning. Den befintliga
modellen med YA-jobb bör därför utvidgas till att också kunna omfatta nyanlända
enligt i övrigt samma villkor som nu gäller i modellen. Detta skulle kunna göras
förutsatt ny prövning och godkännande av EU-kommissionen och vara beroende
av nya förhandlingar mellan parterna avseende de förändrade villkoren för YAanställningar.
YA-jobb bör även utvidgas till att gälla arbetsgivare som inte omfattas av
kollektivavtal. En förutsättning för detta är att villkoren för den anställde
motsvarar kollektivavtalsnivå, samt att den utbildning och handledning som
arbetstagaren har rätt till säkras. Det bör utredas hur och vem som ska
säkerställa detta.
Det är Arbetsmarknadsdepartementet som hanterar denna fråga och detaljerna

YA-sekretariatet har intensifierat sina verksamhetsbesök
YA-delegationen besöker arbetsplatser runt om i Sverige, som har anställt
ungdomar på yrkesintroduktionsavtal. Besöken genomförs för att få en djupare
insikt i de YA-anställdas vardag tillsammans med handledarna.
Ett exempel är intervjun från Nordkrom AB i Öjebyn, utanför Piteå.
Möjligheten med att anställa via YA gör att tröskeln blir lägre för att ta in
ungdomar säger Nordkroms VD, Tomas Persson.
Mattias Stenvall anställdes på yrkesintroduktionsavtalet
för ett drygt år sedan. Han kom då direkt från
gymnasieskolans yrkesprogram med inriktning mot
maskinteknik.
Mattias år som YA-anställd är till ända och han har nu en
tillsvidareanställning i företaget.
Mattias Stenvall

Läs hela intervjun på www.ya-delegationen.se.

Statistikläget för YA-anställningar
Per den 4 december 2015 såg statistikläget ut som följande:
Pågående YA-anställningar med stöd från Arbetsförmedlingen:
• 914 (195 kvinnor och 719 män)
Totalt sedan start:
• 2054 (545 kvinnor och 1 509 män)
Webbsidan
Glöm inte att kika in på vår hemsida, som utvecklas kontinuerligt med stöd för
framförallt arbetsgivare och handledare: www.ya-delegationen.se
Efterlysning
Arbetsgivare som anställt på yrkesintroduktionsavtal. YA-sekretariatet vill gärna
få kännedom om arbetsplatser där yrkesintroduktionsanställningar fungerar bra.
Som en del i vårt uppdrag vill vi sprida information om olika sätt att hantera
frågorna.
Kontakta oss gärna!
Vi i sekretariatet svarar gärna på frågor och ger stöd rörande arbetsplatslärandet
vid yrkesintroduktionsanställningar.

God jul och gott nytt år!
YA-sekretariatet

