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Tolkning av var traineejobb, extratjänster och statsbidrag
för praktik eller anställning inom utbildningskontrakt kan
beviljas
Traineejobb inom välfärden, utbildningskontrakt och extratjänster är nya insatser inom
arbetsmarknadspolitiken som tillkom under hösten 2015. För alla dessa finns begräsningar av
inom vilka verksamheter som anställningsstöden eller, när det gäller utbildningskontrakten,
statsbidrag för anställning eller praktik, kan utgå. Nedan förtydligas Arbetsförmedlingens
tolkning av vilka arbetsuppgifter och verksamheter där extratjänster, traineejobb inom
välfärden och statsbidrag för anställningar eller praktik inom utbildningskontrakt är möjliga.

Traineejobb inom välfärden och extratjänster
Syftet med traineejobb är att vara en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar och samtidigt
underlätta kompetensförsörjningen genom att ungdomar kan kombinera yrkesutbildning med
anställning. Målgruppen är ungdomar mellan 20 och 24 år som har en gymnasieutbildning.
Extratjänster är för personer som varit inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin i 450
ersättningsdagar. Syftet med extratjänster är att ge långtidsarbetslösa möjlighet till anställning
inom myndigheter och kommunala verksamheter.

Regelverket
Traineejobb och extratjänster regleras båda i förordning (2015:503) om särskilt
anställningsstöd.
I § 10 anges inom vilka områden anvisning till extratjänster kan göras. Dessa är:
1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. verksamhet enligt skollagen (2010:800),
3. äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453),
4. funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, eller
5. verksamhet hos myndigheter som utövar offentliga befogenheter. Förordning (2015:951).
I § 16 anges inom vilka områden anvisning till traineejobb inom välfärden kan göras. Det är
samma områden som de som gäller för extratjänster undantaget punkt 5.
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Tolkning och tillämpning av var extratjänster och traineejobb kan beviljas
När det gäller tolkningen av vilka anställningar som är möjliga att bevilja extratjänst eller
traineejobb inom är det vad den anställde ska utföra för arbetsuppgifter som är det avgörande.
De arbetsuppgifter som ska utföras ska omfattas av de verksamhetsområden som tas upp i § 10
eller § 16 förordning om särskilt anställningsstöd.
När det gäller punkterna 1-4 ovan ska arbetsuppgifterna vara direkt kopplade till det
lagområde som anges, det vill säga hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, socialtjänstlagen eller
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lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär att arbetsuppgifter
motsvarande undersköterska på ett sjukhus eller elevassistent på en skola är möjliga för en
extratjänst eller ett traineejobb, medan arbetsuppgifter motsvarande vaktmästare eller
receptionist inte är möjliga, även om det är på en skola eller på ett sjukhus.
När det gäller extratjänster inom verksamhet hos myndigheter som utövar offentliga
befogenheter (punk 5 ovan) är tolkningsutrymmet vidare. Det kan där vara anställningar inom
kommunala, statliga och regionala myndigheter som utövar någon form av
myndighetsutövning, eller tillsyn över privatpersoner, företag, andra myndigheter eller vissa
verksamhetsområden. Utöver tjänster som i sig innebär myndighetsutövning eller tillsyn är
det inom detta område också möjligt med anställningar med arbetsuppgifter som stödjer
utövandet av offentliga befogenheter. Med det menas arbetsuppgifter som ökar kvaliteten eller
förbättrar förutsättningarna för de uppdrag som respektive verksamhet ansvarar för. Det kan
exempelvis handla om olika administrativa eller informativa uppgifter som underlättar för
verksamheten i dess myndighetsutövning eller utförande av tillsyn.

Exempel på möjliga anställningar för traineejobb och extratjänster
För att underlätta bedömningen av var extratjänster och traineejobb inom välfärden kan
beviljas ges nedan ett antal exempel på arbetsuppgifter för extratjänster och traineejobb som
är förenliga med regelverket. Listan är inte uttömmande utan ett urval av exempel som bland
annat utgår ifrån beslut som har fattats.
Utifrån punkt 1-4 i § 10 förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd.
Traineejobb:


Traineejobb som undersköterska på äldreboenden, servicehem, gruppboenden eller
inom sjukvården



Traineejobb som elevassistent i skolor.



Traineejobb som elevassistent med fokus på språkstöd för nyanlända elever.



Traineejobb som barnskötare på förskolor.



Traineejobb som fritidsledare på skolor.

Extratjänster:


Extratjänst som elevassistent i skolor.



Extratjänst som elevassistent med fokus på språkstöd för nyanlända elever.



Extratjänst som barnskötare på förskolor.



Extratjänst som fritidsledare på skolor.



Extratjänst som resurs med uppgift att ge extra stöd till boende eller personal på
äldreboenden, servicehem, gruppboenden eller inom sjukvården.



Extratjänst som vårdbiträde/vårdare på äldreboenden, servicehem, gruppboenden
eller inom sjukvården
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Utifrån punkt 5 i § 10 förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd.
Extratjänster:


Extratjänst på Migrationsverket eller kommun som guide eller stödperson för
asylsökande och/eller nyanlända.



Extratjänst med diverse administrativa uppgifter inom den kommunala förvaltningen.



Extratjänst som administrativt stöd eller extra resurs på myndigheter såsom
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelser, Försäkringskassan, Skatteverket,
Universitet och högskolor osv. Se fler myndigheter i SCB:s myndighetsregister här:
http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx



Extratjänst på vissa museer med arbetsuppgifter som exempelvis arkivering,
administration eller som kundvärdar.

Utbildningskontrakt
Utbildningskontrakt är en möjlighet för ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning att
läsa in en gymnasieexamen på komvux eller folkhögskola och vid behov kombinera studier
med praktik, arbete eller annan insats som stödjer genomförandet av studierna.
Arbetsförmedlingen kan bevilja statsbidrag till kommuner för anordnande av praktik eller
anställning inom kommunen som sker i kombination med studierna.

Regelverket
Utbildningskontrakt regleras i Förordning (2015:502) om samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten. Möjligheterna att bevilja statsbidrag till kommuner för att de
anordnar praktik eller arbete inom ramen för ett utbildningskontrakt regleras § 15. Där anges
att statsbidrag endast får avse arbete eller praktik som utförs inom verksamhet som inte är
ekonomisk verksamhet enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Tolkning och tillämpning gällande var statsbidrag för anställning eller praktik inom
utbildningskontrakt kan beviljas
Statsbidrag får endast ges för arbete eller praktik som anordnas av kommunen. Utöver det är
det motsvarande tolkning som för var extratjänster kan beviljas. Det kan exempelvis handla
om jobb på kommunala skolor, förskolor, äldreboenden, hemtjänst eller jobb inom
verksamheter för tillsyn av vatten, avfallshantering skog etc. samt jobb inom den kommunala
administrationen.

