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Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och GustafEriksson (C) inkom 2013-11-05 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att möjligheten ska utredas att Sala kommun inför 
hösten 2014 ska ansluta sig till Tekniksprånget, för att därigenom kunna erbjuda 
bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka 
möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/177/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/177/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, personal
kontoret 
Bilaga KS 2014/177/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/176/4, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

19 (36) 



1 (2) 
2014-09-19 

DIARIENR: 2013/419 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltmng 

Ink. 2014 -09- 2 4 
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Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

Carola Gunnarsson (C) och Gustaf Eriksson (C) inkom den 5 november 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att möjligheten ska utredas att Sala 
kommun inför hösten 2014 ska ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom 
kunna erbjuda bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och 
öka möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. 

Motionärerna skriver att Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, 
fackförbund och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörs
traditionen och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft Tekniksprånget ger 
avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att 
praktisera för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Praktiken 
pågår i fYra månader med lön och antagningen sker vår och höst 

Tekniksprånget drivs av Ingenjörsakademin (!VA) och löper på fem år. 
Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut natur- eller teknikprogram 
och ännu inte fYllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga betyg och behörighet 
till naturvetenskapliga utbildningar och ingenjörsutbildningar kan söka. 

Sveriges Kommuner och Landsting förhandlar fram ett centralt avtal med berörda 
fackorganisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, bland annat en 
lön på 13 500 kronor i månaden och rätten till en handledare. 

Välfärdssektorn, i likhet med andra arbetsgivare, känner av bristen på ingenjörer 
och naturvetare. Prognosen pekar på en fortsatt brist framöver. Sala kommun 
behöver ta tillvara på alla möjligheter att erbjuda praktikplatser för ungdomar. 
Det är viktigt för att klara försörjningen av medarbetare framöver. 

Bildnings- och lärandenämnden samt personalkontoret har yttrat sig över motionen. 

Sala kommun har ett flertal tekniska yrken, däribland olika ingenjörsriktningar och 
lärare inom teknik och naturvetenskap. Det är ibland svårt att rekrytera nya 
personer till dessa uppdrag och ett deltagande i Tekniksprånget skulle därför vara 
positivt 

Att vara med i Tekniksprånget skulle ge Sala kommun en möjlighet att komma i 
kontakt med ungdomar med teknikintresse. Genom att erbjuda praktikplatser kan 
Sala kommun ge en inblick i kommunal verksamhet och i olika yrken. 
Förhoppningsvis kan det inspirera fler att söka till tekniska vidareutbildningar. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o lov. rapp@ sal a .se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Jane Allansson 

YTTRANDE 

Motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

l (l) 
2014~04~14 

VTTR4NDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
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Rubricerad motion från Carola Gunnarsson och Gustaf Eriksson (C) har kommit personalkontoret 
tillhanda 2014-04-09. 

Motionen föreslår att utreda möjligheten för Sala kommun att inför hösten 2014 ansluta sig till 
Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda bra praktikplatser inom tekniska och 
naturvetenskapliga yrken och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår 
kommun framöver. 

Inom kommunens verksamheter finns många samhällsviktiga funktioner. Vi har ett flertal 
tekniska yrken, däribland yrken med olika ingenjörsinriktningar, och ibland är det svårt att 
rekrytera nya kollegor till sådana uppdrag. 

Att vara med i Tekniksprånget ger oss en möjlighet att komma i kontakt med ungdomar med 
teknikintresse. Genom att erbjuda praktikplatser kan vi ge en inblick i vår verksamhet och i olika 
yrken. Förhoppningsvis kan det också inspirera fler att söka sig till tekniska vidareutbildningar. 

Undertecknad förordar därför att Sala kommun ansluter till Tekniksprånget. 
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janeAllansson 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
Jane.AJiansson@sala.se 

Direkt: 0224-55122 
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YTIRANDE 

EVA STENBERG 

BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

YTTRANDE 

Tekniksprånget 

Till Bildnings- och lärandenämnden har 2014-04-07 inkommit begäran om yttrande 
över motion om deltagande i satsningen Tekniksprånget Nämnden ställer sig 
mycket positiv till att Sala kommun deltar i denna nationella satsning. Inom skolans 
område finns stort behov av lärare inom teknik och naturvetenskap. 

För Bildnings- och lärandenämnden i Sala kommun 

I enlighet med delegationsordningen för Bildnings- och lärandenämnde n, punkt AOl 
(brådskande ärende) 

Eva Stenberg 
Ordförande 
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Gialga ~s 2014/177/4 

CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka 
ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn 

Nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av 
regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till 
välfärdssektorn. 

Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och 
arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och 
stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever 
från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att 
få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. 
Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst. 

Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och 
teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för 
kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen. 
Välfärdssektorn känner- i likhet med andra arbetsgivare- av bristen på 
ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver. 

Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller 
förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli 
omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt 
att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för 
ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. 

Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IV A) och löper på fem 
år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natur
eller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga 
betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och 
ingenjörsutbildningar, kan söka. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlar fram ett centralt avtal med 
berörda fackliga organisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, 
bland annat en lön på 13 500 kronor i månaden och rätten till en handledare. 



sala kommun behöver ta vara på alla möjligheter att erbjuda praktikplatser för 
ungdomar. Det är viktigt för att klara försörjningen av medarbetare framöver. En 
praktikplats kan också ha stor betydelse för den enskilda praktikanten som stöd i 
valet av utbildnings- och yrkesväg framöver. En praktikplats ger också värdefulla 
kontakter samt inte minst ett viktigt inslag i meritförteckningen. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten för Sala kommun att 
inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda 
bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka 
möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. 

Sala den 5 november 2013 
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Gustaf Eriksson (C) 


