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Regionstyrelsen 
 

Studentmedarbetare i Region Skåne 

Ordförandens förslag 

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att närmare undersöka 
förutsättningarna för hur ett studentmedarbetarsystem kan införas i 
Region Skåne under 2011 samt återkomma med förslag senast den 6 
september 2010. 

 

Bakgrund 

Skåne är en ungdomsregion. I jämförelse med andra län har Skåne en ung 
befolkning. Som inflyttningsregion är Skåne en attraktiv region för unga 
människor att verka i. En viktig utmaning för framtiden är att höja 
utbildningsnivån. På så sätt stärks konkurrenskraften. Regionens högskolor 
och universitet utgör basen för ambitionen att höja Skånes utbildningsnivå 
och konkurrenskraft. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det viktigt 
att Region Skåne stärker sitt arbete med ”employer branding” – utvecklar 
arbetsgivarevarumärket och bilden av sig själv som en attraktiv arbetsgivare.  
 
Övergången från studier till arbete är emellertid inte alltid enkel. Enligt 
Högskoleverket är var femte student som avslutar sin examen fortfarande 
utan arbete ett år senare. Bristande näringslivserfarenhet och otillräckliga 
nätverk försvårar möjligheten för unga välutbildade skåningar att etablera 
sig på arbetsmarknaden.  
 
Som Skånes största arbetsgivare har Region Skåne ett stort ansvar för att 
underlätta övergången från studier till arbete. När det gäller sjukvården finns 
det ett väl fungerande system med praktik och annan arbetsplatsförlagd 
utbildning som regleras i avtal mellan lärosätena och Region Skåne 
(sjukvårdshuvudmannen). Men för andra kategorier än läkar- och 
sjuksköterskestudenter finns inte motsvarande naturliga koppling till Region 
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Skåne.   
 
Det finns emellertid flera praktiska exempel att dra lärdom av. Helsingborgs 
kommun ger möjlighet för studenter att utföra studentjobb i form av olika 
projekt på kommunala förvaltningar. Systemet liknar det danska systemet 
med studentmedarbetare, något som svenska ungdomar på danska lärosäten 
är en del av. Omkring hälften av danska studenter har ett studierelevant jobb 
någon gång under studietiden.    
 
Ett studentmedarbetarsystem karaktäriseras av att de ger studenter kontakt 
med arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde samtidigt som de får 
lön. Statsvetare kan t.ex. jobba inom politiska organisationer eller 
myndigheter medan en ingenjör t.ex. kan jobba för ett tekniskt 
konsultföretag. Den typiska arbetstiden är 10-15 timmar i veckan. Det är 
viktigt att framhålla att studentmedarbetare inte utför praktik som en del av 
sin utbildning, utan det är ett vanligt studentjobb med lön som även ger 
arbetsplatsen ett mervärde. Det som gör att man ändå måste se 
studentmedarbetarna som något helt speciellt är att de har ett jobb som är 
relevant i förhållande till studierna.   
 
I danska staten är det runt 10 procent studentmedarbetare i förhållande till 
administrativt personal. Det skulle kunna innebära 300-350 
studentmedarbetare per år för Region Skåne vidkommande.  
 
Lagen om anställningsskydd och allmänna bestämmelser ger redan idag 
möjlighet till visstidsanställningar. Enligt det danska systemet får 
studenterna lön, semesterersättning och tjänar in pension. Motsvarande finns 
reglerat på den svenska arbetsmarknaden genom lag och avtal och gäller 
även studentmedarbetare i Sverige. 
 
 
Skäl för förslaget 

Förslaget att införa ett system med studentmedarbetare i Region Skåne 
ligger helt i linje med såväl det regionala utvecklingsansvaret som de 
åtgärder och aktiviteter Region Skåne initierat och drivit inom ramen för 
”Kraftsamling Skåne”. 
 
För Region Skåne är det dessutom viktigt att stärka och utveckla arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare, som kan attrahera kompetenta 
medarbetare även framgent. 
 
Regionstyrelsen föreslås därför ställa sig bakom förslaget att uppdra åt 
regiondirektören att närmare undersöka förutsättningarna för hur ett 
studentmedarbetarsystem kan införas i Region Skåne under 2011. 
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Juridisk bedömning 

Något behov av juridisk bedömning har f n ej ansetts vara erforderligt i 
ärendet. 
 
Hur samverkan skett med berörda fackliga organisationer 

Samverkan kommer att genomföras med berörda fackliga organisationer 
inför ett ev beslut om införande av ett studentmedarbetarsystem. 
 

 
Jerker Swanstein 
Regionstyrelsens ordförande 
   Sören Olofsson 
   Regiondirektör 


