


Allt större andel av de arbetslösa 

står långt från arbetsmarknaden 

Andel av nyinskrivna arbetslösa på 

AF med svag ställning 

 

Fler av de nyinskrivna arbetslösa på 

AF är födda utanför Europa 
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Anm.: Arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden innefattar de 

med högst förgymnasialt utb, utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta 

samt äldre 55-64 år Källa: Arbetsförmedlingen. 



Utmaningen har vuxit 

• Runt 180 000 nyanlända i etableringsuppdraget 

ska ut på svensk arbetsmarknad under 

mandatperioden  

• Av dem är c:a 30 000 över 39 år gamla och saknar 

gymnasieutbildning 



Regeringens alternativ till sänkta 

löner  

• 10 välfärdsmiljarder per år till kommuner och 

landsting 

• Extratjänster i välfärden och traineejobb 

• Låt proffsen vara proffs genom lärarassistenter 

och socialsekreterarassistenter 

 

 

 



Moderna beredskapsjobb i staten 

 
 

 



Målgrupp för de moderna 

beredskapsjobben  

• Målgruppen för beredskapsjobben utgörs av 

personer som står långt från arbetsmarknaden  

• Omfattningen uppskattas till 5000 personer i 

beredskapsjobb år 2020 (successiv utbyggnad 

fr.o.m. 2017) 

 

 

 

 



Arbetsuppgifter  

De moderna beredskapsjobben i staten ska bestå 
av samhällsnyttiga arbetsuppgifter som behöver 
förstärkas/inte utförs idag, men som behöver 
göras t.ex:  

 

• Digitalisering  

• Naturvård 

• Skydd av vårt kulturarv 

• Enklare administration 

 



Beredskapsjobbens utformning 

• Enkla jobb till kollektivavtalsenlig lön 

• Samhällsnyttiga arbetsuppgifter som inte görs 

idag 

• Ersättningen bygger på den modell som finns 

framtaget för Extratjänsterna 

• Anställningstid max 2 år 

 



Införandet av moderna 

beredskapsjobb i staten  
 

• Myndigheterna får i uppdrag att inventera vilka 

enklare arbetsuppgifter som kan utföras    

• Arbetsförmedlingen kommer att har en viktigt roll 

med att matcha arbetslösa till de beredskapsjobb 

som myndigheter utannonserar 

• Statskontoret får ett uppföljande uppdrag 

 




