
Motion från Miljöpartiet de gröna

PRAO OCH PRAKTIK FÖR DEMOKRATIN OCH ARBETSLIVSERFARENHETEN

Om ett  samhälle  eller  en  kommun ska fungera  väl,  måste  kommunens invånare 
känna till  hur samhället  är  tänkt att  fungera praktiskt  och organisatoriskt.  Aktuella 
rapporter  visar  på  att  ungdomarnas  förtroende  för  demokratin  minskar. 
Arbetslivserfarenhet är även en avgörande faktor för att ungdomar ska få möjlighet 
att komma in på arbetsmarknaden. Därför vill  Miljöpartiet de gröna erbjuda Lunds 
skolelever ett utbildningsprogram i praktisk kommunkunskap för att få ökad förståelse 
för  kommunens demokratiska uppbyggnad. Vi vill  även att  Lunds kommun tar ett 
större  ansvar  för  praktisk  arbetslivsorientering  (PRAO)  genom att  förbinda sig  ta 
emot en betydligt större andel skolelever än idag. 

Varje vår gör cirka 1000 elever i årskurs 8 prao i Lunds kommun. De är fördelade på sex 
tvåveckorsperioder. Varje höst gör samma elever prao i årskurs 9. En lärare, tillika studie- och 
yrkesvägledare,  har  som en  del  av  sin  tjänst  i  uppgift  att  ackvirera de  prao-platser  som 
behövs, i alla branscher såväl inom offentlig som privat sektor. I januari 2009, skars andelen 
av tjänsten ner från 50 till 25% vilket försvårat arbetet att hitta nya praoplatser.

I juni 2009 producerade personalavdelningen i Lunds kommun en liten broschyr med titeln 
“Vill du göra din PRAO i Lunds kommun?”. Tanken var att broschyren ska inspirera och 
informera elever i årskurserna 8 och 9 om möjligheten att göra sin prao på kommunens olika 
förvaltningar. Företagsamma elever ska själva eller med hjälp av studie- och yrkesvägledaren 
på skolan kontakta någon av förvaltningarna för att få en prao-plats i kommunen. Broschyren 
har (oss veterligen) ännu inte distribuerats till eleverna. På de olika förvaltningarna finns ännu 
inga kontaktpersoner utsedda som de olika skolornas studie- och yrkesvägledare kan vända 
sig till. För Lunds kommun arbetar cirka 9000 anställda fördelade på cirka 250 olika yrken. I 
nämnda broschyr står uttryckligen att kommunen behöver nyanställa många nya medarbetare 
inom de närmsta tio åren och att prao kan tjäna som en rekryteringsbas.

Det är nödvändigt att kommunens invånare känner till och har provat på hur lokalsamhället 
fungerar. Praoplatser bör erbjudas på olika arbetsplatser vid kommunens förvaltningar och 
kommunala bolag; vid sidan av dagis och Markentreprenad som redan tar emot elever, även 
bibliotek,  omsorgsenheter,  skolor,  kontor  av  olika  slag,  Lunds  energi  osv.  Alla 
kommuninvånare  bör  veta  att  det  är  kommunen  som  tillhandahåller  vatten,  avlopp, 
sophämtning, snöröjning, bok- och naturbussar, gator, cykelvägar, parkskötsel, fotbollsplaner, 
badanläggningar,  skolskjutsar,  socialtjänst,  dagis  och  äldreomsorg mm. De får  tillfälle  att 
bekanta  sig  med  många  arbetsuppgifter  genom  att  praktisera  på  några  av  dessa  olika 
arbetsplatser.

Det bör därför utvecklas ett utbildningsprogram i praktisk kommunkunskap inom ramen för 
befintliga  ämnen som riktar sig till  barn och ungdomar i  olika åldrar,  och som svarar  på 
frågan:  Vad görs i  kommunens regi  för  dess  medborgare.  Programmet skulle  innebära en 
successiv  fördjupning  av  kunskaper  om  kommunens  verksamheter:  studiebesök med 
praktiska  inslag  för  yngre  och  äldre  barn,  praoplatser för  äldre  barn  enligt  ovan, 
föreläsningar om  kommunens  verksamheter  för  kommunens  alla  gymnasieelever,  samt 
möjlighet  att  göra  längre  praktik  och  temaarbeten  för  ungdomar  i  grundskolans  högre 
årskurser och gymnasiet på kommunens alla förvaltningar och bolag. 
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För att Lunds kommun ska vara en kommun där de blivande skattebetalande medborgarna 
känner till och känner för sin kommun föreslår jag kommunfullmäktige besluta

att utveckla  ett  utbildningsprogram  i  praktisk  kommunkunskap  inom  ramen  för  
befintliga ämnen som riktar sig till barn och ungdomar i alla åldrar, från förskolan till 
gymnasiet i enlighet med motionens intentioner,

att kommunens alla förvaltningar och bolag förbinder sig att ta emot minst 400 prao-
elever varje vår- och hösttermin i enlighet med motionens intentioner, samt

att avsätta minst motsvarande en heltidstjänst för studie- och yrkesvägledning för att 
ackvirera praoplatser för Lunds skolelever.

Agneta Helmius
Ersättare i Barn- och skolnämnden Lund stad

Vi upptar motionen som vår egen

Petter Forkstam Emma Berginger
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