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Moderna beredskapsjobb i staten
Bakgrund
Samtidigt som utvecklingen i den svenska ekonomin och på
arbetsmarknaden är mycket positiv, ser vi ett betydande antal personer
som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Andelen av de nyinskrivna
på Arbetsförmedlingen som har en svag ställning på arbetsmarknaden
har ökat under senare år. I denna grupp finns personer som kan
förväntas sakna den kompetens som krävs för att kunna matchas mot de
lediga jobb som finns.
Andel av nyinskrivna arbetslösa på AF med svag ställning1
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Arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden innefattar de med högst
förgymnasialt utbildning, utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta samt äldre 55-64 år
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Ny reform: Moderna beredskapsjobb i staten
Sverige behöver fler enkla jobb, men inte sänkta löner.
Staten går nu före och skapar moderna beredskapsjobb genom sina
myndigheter. Det kommer att vara enkla jobb till goda villkor som ger
arbetslivserfarenhet och lön.
Målgrupp
Personer som står långt från arbetsmarknaden. Nyanlända med låg
utbildningsnivå bedöms ingå i kategorin.
Omfattning
Minst 5000 personer 2020 (successiv utbyggnad från 2017).
Arbetsuppgifter
Staten har rationaliserat bort många enklare jobb. Samtidigt finns en
mängd uppgifter inom de statliga myndigheterna som idag inte utförs
alls. De moderna beredskapsjobben i staten ska bestå av samhällsnyttiga
arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning,
men som behöver göras, t.ex.:





Enklare administration
Digitalisering
Naturvård
Skydd av vårt kulturarv

Utformning
• Enkla jobb till kollektivavtalsenlig lön
• Samhällsnyttiga arbetsuppgifter som inte utförs idag
• Inga nya stöd – beredskapsjobben bygger på befintliga
anställningsstöd (extratjänster)
• Max 2 år
Genomförande
Regeringen kommer att ge uppdrag till myndigheterna att införa
moderna beredskapsjobb i staten.
Myndigheterna ska få den kompensation som krävs för att anställa
moderna beredskapsjobbare och de som anställs ska ha lön och villkor
enligt kollektivavtal.
Enklare administrativa uppgifter finns hos de flesta myndigheter men det
är rimligt att de med mest omfattande administration behöver mest
avlastning och kan anställa flest. Utvalda myndigheter tillförs nya
uppdrag som de lämpligen kan tillgodose genom att anställa
beredskapsjobbare. Det gäller exempelvis myndigheter med särskilt
ansvar för bl.a. digitalisering, naturvård och/eller skydd av vårt kulturarv.
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Arbetsförmedlingen kommer att ha en viktig roll vad gäller att matcha
arbetslösa till de beredskapsjobb som myndigheterna utannonserar.
Krav på uppföljning säkerställs genom särskilt uppdrag till Statskontoret.

