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äldreomsorgen
Extratjänster och
kompetenslyft för att
underlätta rekryteringen

Extratjänster och kompetenslyft för att underlätta
rekryteringen
Innehåll

Kompetensbehoven inom välfärden är stora. Sveriges Kommuner och
Landsting, fackförbundet Kommunal och regeringen inleder nu ett
gemensamt arbete för att stärka kompetensförsörjningen inom
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Detta görs genom ökade
möjligheter till utbildning för tidsbegränsat anställda. Genom extratjänster har
arbetsgivare inom välfärden dessutom möjlighet att få en extra resurs som
kan stötta verksamheten.
SKL och Kommunal har träffat en överenskommelse om extratjänsterna och
statligt finansierade utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda
arbetstagare inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. För att sprida
information och kunskap om de nya möjligheterna bjuder SKL tillsammans
med Kommunal och Arbetsmarknadsdepartementet in till konferenser för en
genomgång av satsningarna.
Företrädare för SKL, Kommunal och Arbetsmarknadsdepartementet beskriver
bakgrunden och målsättningen med satsningarna och tillsammans med
företrädare för Arbetsförmedlingen går vi även igenom detaljerna kring hur
det är tänkt att fungera i de olika delarna. Tid och utrymme kommer att finnas
för att ställa frågor och diskutera hur man kan gå till väga lokalt.

Målgrupp

Konferenserna vänder sig i första hand till personalchefer/motsvarande,
äldreomsorgschefer, utbildningschefer, chefer för arbetsmarknadsenheter,
ansvariga politiker samt lokala representanter för Kommunal och
Arbetsförmedlingen.

Tid och plats

2 november Göteborg: Radisson BLU Scandinavia (kl. 13-15)
11 november Stockholm: Elite Marina Tower (kl 10-12). Möjligt att delta via
webben.
30 nov Malmö: Malmö Börshus (kl 10-12)
14 december Umeå: Umeå Folkets Hus (kl 10-12)

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig:

Avgift

Konferenserna är kostnadsfria men en avgift på 500 kr kommer att tas ut vid
utebliven närvaro.

Välkommen!
Agneta Jöhnk

Johan Ingelskog

Annica Dahl

Avdelningschef

Enhetschef

Statssekreterare

SKL

Kommunal

Arbetsmarknadsdepartementet

Information
john.nilsson@skl.se tfn 08-452 74 72
lena.bystrom@kommunal.se tfn 010-442 70 00
Övrig praktisk information lämnas av Konstella tfn 08-452 72 86, e-post konferens@konstella.se

Fakta om kompetenslyftet:
-

Kompetenslyftet avser tidsbegränsat anställda arbetstagare.
Kompetenslyftet omfattar totalt 10 000 utbildningsplatser under perioden 2017–
2020.
De lokala parterna kommer överens om formerna för kombinationer av utbildning
och arbete.
Skolverket beslutar om statsbidrag för utbildningsplatserna.

Fakta om extratjänster
-

-

-

Regeringen avser att vidga målgruppen för extratjänsterna så att de även blir
tillgängliga för nyanlända.
Extratjänsterna avses ge ekonomisk kompensation för lönekostnader
motsvarande 100 procent anställning samt bidrag för handledare motsvarande
150 kr/dag de tre första månaderna och därefter 115 kr/dag.
Överenskommelsen mellan SKL och Kommunal avseende extratjänster innebär
att för extratjänster tillämpas kollektivavtalet BEA, (Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder)
Lokala parter kan träffa överenskommelse om lön. Förhandlingar om lön upptas
då part så begär.
Lokal överenskommelse ska träffas om antal extratjänster och placering av
dessa.
Lokal överenskommelse ska träffas om förutsättningarna för handledarskapet
samt att lokal överläggning ska genomföras angående kompetenslyftet.

Läs mer om satsningarna för stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet i
äldreomsorgen:
https://skl.se/tjanster/press/nyheter
https://www.kommunal.se/nyhet
https://www.regeringen.se/kompetensochkvalitet

