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Praktik inom Gävle 
kommuns förvaltningar 
och bolag 
 

Gävle kommun erbjuder praktikplatser inom alla 
förvaltningar och bolag.  

Alla praktikplatser samordnas och fördelas via Arbetsmarknadsenheten 

(Praktiksamordning). Detta för att Gävle kommun ska kunna fullfölja det 

arbetsmarknadspolitiska målet, att få fler i egen försörjning och fler till 

utbildning. 

Praktikens syfte 
En praktik är inte bara en praktik 

inom Gävle kommun. Varje praktik 

hos oss har ett uttalat syfte och dessa 

syften är olika. Alla praktikplatser är 

en del av kommunens totala 

arbetsmarknadspolitik. Gävle 

kommuns arbetsmarknadspolitik går 

bland annat ut på att få fler i arbete 

och locka fler att utbilda sig. 

Anställning, yrkesval och 

språkutveckling 

Praktik kan syfta direkt mot  

anställning av praktikanten, den kan 

vara till hjälp för arbetssökande som 

funderar över vilket yrkesval den ska 

göra och den kan också fungera som 

ett komplement till den som ska lära 

sig prata svenska. 

 
 

- Den första tiden kan vara lite jobbig 

både för praktikanten och för oss som 

tar emot. Rutiner ska in, språk och 

ord ska förklaras. Men sedan ger 

våra praktikanter guldkant till våra 

boende och vår verksamhet, säger 

Lise-Lotte Smedlund och Carina Roos 

på Selggrensgården 



 

 

Framtida kompetensförsörjning 

Gävle kommun vill locka fler att 

utbilda sig inom välfärdsyrken för att 

trygga framtida kompetensförsörjning 

och generellt öka utbildningsnivån i 

kommunen. För att lyckas med det har 

vi också olika lärlingsplatser inom 

pedagogiska yrken. Dessa lärlings-

platser gäller främst de som funderar 

på att utbilda sig till pedagog.  

 

Det är viktigt att rätt prioriteringar 

görs bland de som vill praktisera eller 

vara lärling på kommunens 

arbetsplatser. 

 

Att ha en praktikant på sin arbetsplats 

är inte ett sätt att få fler händer på 

jobbet. Att ha en praktikant är att vara 

med och arbeta för att långsiktigt få 

fler medborgare i egen försörjning och 

fler med längre utbildning.  

Samordning 
För att kommunen ska lyckas med sitt 

mål att få fler att utbilda sig och få fler 

i egen försörjning är det viktigt att 

kommunen har en samordnande 

funktion för alla praktikplatser. I 

Gävle kommun är det Praktik-

samordning som har det uppdraget. 

Alla praktikanter och lärlingar på 

kommunens förvaltningar och bolag 

får sina platser via Praktiksam-

ordning.  
 

 

Arbetsplatser som vill ha 
praktikant 
 Ansvarig chef/rektor på 

arbetsplatsen kontaktar 

verksamhetschef på 

Praktiksamordning.  
 

Arbetssökande som vill ha 
praktikplats 
 Arbetssökande ska kontakta sin  

handläggare på Socialtjänsten eller 

Arbetsförmedlingen. De kan 

informera om vilka möjligheter som 

finns i den aktuella situationen för 

praktik inom Gävle kommun och 

dess bolag. 
 

 

Adress 

Arbetsmarknadsenheten 

Praktiksamordning 

801 84 Gävle kommun 

 

Besöksadress 

Fleminggatan 30 D 

 

Verksamhetschef 

Radmila Sjöberg  

026- 17 97 73 

radmila.sjoberg@gavle.se 
 


