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Extratjänst - en 100-procentig möjlighet
Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden
möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Långtidsarbetslösa och
nyanlända kan även anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.
Regeringen har en bred
jobbagenda för att nå målet
om lägst arbetslöshet i EU år
2020. En viktig del i detta är
en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Extratjänster är ett verktyg som
kan ge både nyanlända och
långtidsarbetslösa en väg in på
arbetsmarknaden.
Arbetsgivare som anställer
med extratjänst får ett
ekonomiskt stöd motsvarande
lönekostnaden i upp till 12
månader, ett stöd som kan
förlängas med ytterligare
12 månader. Subvention för
handledarstöd ingår.
Extratjänster inom allt fler
områden
Anställningar kan i dagsläget
göras inom en rad olika områden bland annat inom sjukvården, skolan, äldrevården,
barnomsorgen, funktionshindersomsorgen samt hos myndighet.
Från den 1 juli 2017 utvigdas
extratjänsterna ytterligare. För
att fler långtidsarbetslösa och
nyanlända ska få ett arbete har
regeringen beslutat att utvidga
reglerna kring extratjänster för
att öppna upp möjlighet att
anställa personal inom ramen
för extratjänster vid kulturell

verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och
ideella föreningar för arbete
med social hjälpverksamhet
eller omsorg om barn och
ungdomar.
För att kunna ta del av stödet för extratjänster krävs att
verksamheten uppfyller vissa
krav. För kulturell verksamhet
krävs särskilt att verksamheten
inte främst finansieras genom
kommersiella intäkter och att
verksamhetens aktiviteter är
tillgängliga för allmänheten
kostnadsfritt eller till låg avgift.
För ideella idrottsföreningar
krävs särskilt att föreningens
verksamhet har allmännyttiga
ändamål så att den är inskränkt
skattskyldig enligt inkomstskattelagen samt att arbets-

uppgifterna för personen som
anställs via extratjänst avser
barn och ungdomsverksamheten. För trossamfund och
ideella föreningar med social
hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg om
barn och unga krävs också att
föreningens verksamhet har
allmännyttiga ändamål så att
den är inskränkt skattskyldiga
enligt inkomstskattelagen samt
att arbetsuppgifterna avser den
verksamheten.
Mer information?
Kontakta Arbetsförmedlingen
på 0771-416 416.
regeringen.se/extratjanst
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Individen i fokus i Järfälla kommun
Hösten 2016 började arbetsmarknadsenheten i Järfälla kommun att arbeta med
regeringens satsning på extratjänster. Resultatet hittills har varit mycket bra.
Anledningen?
– Vi kontaktade alla kommunala skolor och äldreboenden och berättade om
möjligheterna med extratjänster. Inom skolan gör en extra vuxen i korridoren väldigt stor
skillnad, säger Abbas Hamadé arbetsmarknadschef i Järfälla kommun.
Under 2015 arbetade Järfälla
kommun med vad man kallade
”Välfärdsjobb”, där kommuninvånare som under lång tid stått
utanför arbetsmarknaden fick
en anställning hos kommunala
arbetsgivare. När den politiska
ledningen i kommunen hörde
talas om regeringens initiativ
för så kallade extratjänster valde
man att låta dessa initiativ samspela.
– Vi skapade en grupp bestående av representanter från kommunen och från Arbetsförmedlingen för att diskutera hur vi
på bästa sätt skulle kunna hjälpa
individer närmare arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster,
säger Abbas Hamadé.
Gruppen träffades initialt en
gång i veckan då frågor om
processen togs upp och praktiska frågetecken rätades ut. Man
bestämde bland annat att all
kommunikation skulle gå genom
en administratör på Arbetsförmedlingen för att skapa en enklare väg mellan organisationerna. I dag sker mötena en gång i
månaden eller vid behov.
Positiv respons
Inledningsvis fokuserades

extratjänsterna på två områden
- skolan och äldreomsorgen.
Kommunen kontaktade alla
kommunala skolor och äldreboenden och berättade om möjligheterna med extratjänster.
– Responsen från arbetsgivarna
var positiv. Vi förklarade hela
processen, så att arbetsgivarna
förstod att det inte skulle bli en
belastning för dem, utan tvärtom en avlastning. Inom skolan
gör exempelvis en extra vuxen i
korridoren väldigt stor skillnad.
Att hela tiden behålla en god
kontakt med både arbetsgivare och individer är viktigt för
Järfälla kommun. Arbetskonsulenterna på arbetsmarknadsenheten kontaktar varje månad
de berörda personerna för att
säkerställa att alla fortfarande
tycker att det fungerar bra.
– För oss är det viktigt att se till
individens bästa. Extratjänsten
ska inte vara en tillfällig insats,
utan ska leda till att personen
i fråga stärker sin ställning på
arbetsmarknaden. De individer
som har en extratjänst inom
vården kombinerar exempelvis
jobb med utbildning. De får
100 procent ersättning, men
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jobbar fyra dagar i veckan och
går en skräddarsydd utbildning
till undersköterska en dag i
veckan. Det ökar motivationen
hos deltagaren. Vi har också
brist på undersköterskor i kommunen och det blir därför bra
för alla inblandade.
Rusta individen
För att lyckas med extratjänsterna ser Abbas Hamadé särskilt
en framgångsfaktor.
– Det viktigaste är att tänka
långsiktigt för individen. Att
se till att rusta personerna med
självförtroende och utbildning.
Det är så fantastiskt att se när
personerna går vidare till en
egen försörjning efter att de
haft en extratjänst. Det vinner
både individen och hela samhället på.

