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Kompetenslyft och extratjänster
Med anledning av ökade kompetensbehov i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården
har SKL tillsammans med Kommunal och regeringen arbetat fram ett åtgärdspaket
med kompetenslyft och förstärkning av extratjänster. Regeringen föreslår i
höstbudgeten ett statligt finansierat kompetenslyft för tidsbegränsat anställda
arbetstagare på HÖK inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
•
•

Kompetenslyftet omfattar totalt 10 000 utbildningsplatser under perioden
2017–2020.
Platserna avser studier på 50 procent och arbete på 50 procent. Finansieringen
gäller kostnaden för utbildningsplatserna.

Regeringen arbetar även med en ändring av förordning (2015:503) om särskilt
anställningsstöd innebärande att
•
•
•

det blir möjligt att införa extratjänster i flera verksamheter,
särskilt anställningsstöd motsvarande 100 procent anställning samt
bidrag för handledare motsvarande 150 kr/dag de tre första månaderna och
därefter 115 kr/dag.

SKL och Kommunal har med anledning av ovanstående enats om 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
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•

att lokal överläggning ska genomföras angående kompetenslyftet.

Ännu återstår en hel detaljer gällande kring hur detta ska hanteras i praktiken och vi
återkommer med ny information så snart alla detaljer är utredda.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Jeanette Hedberg

John Nilsson

2 (2)

