Cirkulärnr:

16:30

Diarienr:

16/03059

P-cirknr:

16 - 2:17

Nyckelord:

BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända

Handläggare:
Avdelning:

Phia Moberg
Sandra Bergendorff
Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Sektion/Enhet:

Förhandlingssektionen

Datum:

2016-06-13

Mottagare

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik
Förändringar i förordningar om lönesubvention och
ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och
traineejobb
Förordning(2013:1157) om stöd för
yrkesintroduktionsanställningar
Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Rubrik:

Bilagor:

1 (5)
2016-06-13

CIRKULÄR 16:30

Avdelningen för arbetsgivarfrågor
Phia Moberg
Sandra Bergendorff
Nyckelord: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa,
nyanlända

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik

Förändringar i förordningar om lönesubvention och
ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och
traineejobb
Regeringen har fattat beslut om justeringar i förordningarna som avser stöd för
yrkesintroduktionsanställningar, förordning (2013:1157) om stöd för
yrkesintroduktionsanställningar och särskilt anställningsstöd för traineejobb,
förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd. Förordningarna utvidgas till att
även omfatta nyanlända och långtidsarbetslös som är 25 år eller äldre. Förändringarna
trädde i kraft 2016-06-01.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta har två
avtal avseende yrkesintroduktionsanställning som är tecknade med Svenska
Kommunalarbetareförbundet, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning - BUI 16 - och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 16. För att BUI 16 ska vara tillämpligt krävs
dock att arbetstagaren ska ha en avslutad gymnasial vård och omsorgsutbildning.
SKL och Pacta har vidare tecknat Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb
med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
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Yrkesintroduktionsanställningar
Arbetsgivare kan enligt förordningen numera få stöd för yrkesintroduktionsanställning
av vissa ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända.
Om den som anställs är en ungdom eller en nyanländ som har relevant yrkeserfarenhet
ska han eller hon ha varit arbetslös och inskriven som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om 4 månader
räknat från dagen före beslutstillfället. I övrigt gäller följande.
När det gäller ungdomar kan arbetsgivaren få stöd för att anställa de
•

som fyllt 15 men inte 25 år.

För långtidsarbetslösa kan arbetsgivaren få stöd för de som
•

har fyllt 25 år,

•

är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och

•

under en ramtid om 15 månader varit arbetslösa på heltid i 12 månader varav
de senaste 6 månaderna sammanhängande.

För de nyanlända kan arbetsgivaren få stöd för de som
•

fyllt 25 år och

•

har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare,

•

under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan eller

•

inom de senaste 36 månaderna har beviljats uppehållstillstånd eller
uppehållskort och är familjemedlem till en EES-medborgare.

Lönesubvention och ekonomiskt stöd
Stödet omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning och kan lämnas
så länge yrkesintroduktionsanställningen varar, dock som längst 12 månader.
Stöd i form av lönesubvention lämnas genom återbetalning till arbetsgivaren av ett
belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den
anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift. Stöd lämnas dock högst med det belopp som ska
betalas vid en bruttolön om 18 750 kronor per månad.
Ekonomiskt stöd för handledning lämnas till arbetsgivaren genom bidrag med 115 kr
per anställd och dag. Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till arbetstiden.

2 (5)

CIRKULÄR 16:30
2016-06-13

Traineejobb
Anställningarna riktar sig till personer som önskar studera på gymnasialnivå om minst
25 procent av heltid i kombination med ett traineejobb och ska kunna leda till en
varaktig anställning inom traineejobbets yrkesområde.
Arbetsgivaren kan numera få stöd till traineejobb för ungdomar, långtidsarbetslösa
och nyanlända enligt förordningen om särskilt anställningsstöd. Stöd kan utges för
traineejobb såväl inom välfärdssektorn som inom bristyrkesområden.
Välfärdssektorn
När det gäller ungdomar kan arbetsgivaren få stöd för att anställa de
•

som har fyllt 20 men inte 25 år och är anmälda som arbetssökande på
arbetsförmedlingen,

•

under en ramtid om 6 månader varit arbetslösa på heltid under minst 3
månader, och

•

riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet.

För långtidsarbetslösa kan arbetsgivaren få stöd för de som
•

har fyllt 25 år,

•

är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och

•

under en ramtid om 15 månader varit arbetslösa på heltid i 12 månader varav
de senaste 6 månaderna sammanhängande.

För de nyanlända kan arbetsgivaren få stöd för de som
•

anställs inom välfärdssektorn och har fyllt 20 år, är arbetslösa och anmälda
som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och

•

har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare,

•

under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt samma
lag, eller

•

inom de senaste 36 månaderna har beviljats uppehållstillstånd eller
uppehållskort och är familjemedlem till en EES-medborgare.
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Lönesubvention och ekonomiskt stöd
Särskilt anställningsstöd lämnas med 85 procent av lönekostnaden inom
välfärdssektorn, dock högst 510 kronor per dag för en anställning på 50 procent av
heltid under högst 12 månader.
Stödtiden får förlängas med ytterligare högst 12 månader om det behövs för att studier
som påbörjats inom ramen för traineejobbet ska kunna slutföras.
Stödet lämnas då med 50 procent av lönekostnaden, dock högst 300 kronor per dag för
en anställning på 50 procent av heltid.
Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas under högst 12 månader till
arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för handledningen och med högst 100
kronor per dag.
Det ekonomiska stödet för handlingen kan inte förlängas efter 12 månader.
Bristyrkesområden
En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom ett
bristyrkesområde får göras för ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända på samma
kvalificeringsgrunder som gäller för anställningsstöd i form av traineejobb inom
välfärdssektorn.
Lönesubvention
Särskilt anställningsstöd får lämnas för motsvarande 50 procent av en anställning på
heltid och under högst 12 månader. Stödet lämnas med 50 procent
av lönekostnaden, dock högst 300 kronor per dag för en anställning på 50 procent av
heltid.
Någon ytterligare förlängning av lönesubvention finns inte. Något stöd för
handledning utges inte.
Arbetsförmedlingen
Ansökan och beslut av lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning handhas
av arbetsförmedlingen. Detta ska hanteras innan beslut om anställning. I annat fall
utges ingen ersättning.
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Frågor
Frågor som rör detta cirkulär besvaras i första hand av Phia Moberg och Sandra
Bergendorff.
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik
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