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Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Förtydligande av regelverk rörande traineejobb,
utbildningskontrakt och extratjänster
Traineejobb inom välfärden, utbildningskontrakt och extratjänster är nya insatser inom
arbetsmarknadspolitiken som tillkommit under hösten 2015. Det finns begräsningar av
inom vilka verksamheter som anställningsstöden och statsbidraget för anställning eller
praktik inom utbildningskontrakt kan utgå. Begränsningarna i regelverket har både av
kommuner och arbetsförmedlare upplevts som svåra att tolka och tillämpa.
Därför har nu Arbetsförmedlingen i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) förtydligat tolkningen av vilka arbetsuppgifter och verksamheter där extratjänster,
traineejobb inom välfärden och statsbidrag för anställningar eller praktik inom
utbildningskontrakt är möjliga.
Arbetsförmedlingen och SKL kommer fortsätta samarbetet för att utreda vilka ytterligare
verksamheter och arbetsuppgifter som kan vara möjliga för ovanstående insatser.
I samband med denna information vill vi även hänvisa till tidigare utskickade cirkulär
från Avdelningen för arbetsgivarpolitik:
15:27 Utbildningskontrakt och Extratjänst
15;31 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb
Dessa båda cirkulär anger tillämpliga avtal vid anställning för respektive uppdrag.
Förutsättningarna för arbetet när det gäller anställningar för Extratjänst respektive
traineejobb skiljer sig väsentligt. Extratjänst förutsätter att berörd person har deltagit i
jobb- och utvecklingsgarantin under 450 dagar och ska inte ersätta ordinarie personal.
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Frågor om detta cirkulär kan ställas till Vivi Jacobson-Libietis, Tor Hatlevoll och Åsa
Karlsson på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad samt till Phia Moberg och
Sandra Bergendorff på avdelningen för arbetsgivarpolitik, tfn 08-452 70 00 (vx).
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