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SULF/ Mittuniversitetet 
 
 
Motion till SULF:s kongress 2018 
 
Praktikplatser för nyanlända och Moderna beredskapsjobb 

Bakgrund 

Universitet och högskolor har i uppdrag från Regeringen att tillhandahålla praktikplatser 
för nyanlända samt bereda plats för Moderna beredskapsjobb. 

Målgruppen för praktik i staten är personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen 
och har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller personer 
som är nyanlända i Sverige. Syftet är att ge erfarenhet av arbete inom statliga 
myndigheter, vilket kan förbättra möjligheterna till en framtida anställning. 

För målgruppen nyanlända gäller att personen har 

• en pågående etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända personer. 

• är 20 år och har ett uppehållstillstånd som inte är äldre än 36 månader.  
• är 20 år, har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare 

(personen får inte vara svensk medborgare). 

Under tiden i praktik kan personen få aktivitetsstöd som betalas ut av 
Försäkringskassan. Nyanlända inom etableringsuppdraget har rätt till 
etableringsersättning och övriga nyanlända kan ansöka om aktivitetsstöd. 

Moderna beredskapsjobb  

Moderna beredskapsjobb är ett arbete på en statlig myndighet som subventioneras 
med anställningsstöd med subventionsformen extratjänst. 

• Myndigheten kan få en ekonomisk ersättning (anställningsstöd) om man anställer 
en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ och står långt ifrån 
arbetsmarknaden 

• Moderna beredskapsjobb är ett regeringsuppdrag som pågår mellan 2017 och 
2020. 

Villkor 

• Personen som har ett modernt beredskapsjobb har rätt till lön och andra 
anställningsförmåner enligt kollektivavtal. För den här typen av anställningar finns 
ett framtaget avtal (Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar- VASA). I 
VASA-avtalet finns regler om anställningsskydd. Lagen om anställningsskydd 
(LAS) gäller inte för den som har ett modernt beredskapsjobb men i VASA-avtalet 



 

2 (3) 

 

 

 

finns bestämmelser som reglerar anställningen. Ett modernt beredskapsjobb ger 
inte heller rätt till ersättning från a-kassan.  

• Lönen regleras inte av Arbetsförmedlingen, men ersättningen myndigheten får för 
anställningen är högst 1 213 kr per arbetsdag. Utöver det utgår ersättning för 
handledning med 150 kr per arbetsdag de första tre månaderna, och därefter med 
115 kr per arbetsdag för resten av tiden. 

Statskontoret har följt upp myndigheternas arbete med att erbjuda praktikplatser och 
moderna beredskapsjobb.  

Arbetsförmedlingens uppgifter visar att en majoritet av de personer som har fått 
beredskapsjobben har eftergymnasial utbildning (58 procent). En knapp tredjedel har 
högst gymnasial utbildning.  

Hos en majoritet av myndigheterna som inrättat beredskapsjobb (60 procent) 
förekommer det att de som har fått beredskapsjobb tidigare har haft en praktikplats 
inom satsningen ”Praktik i staten”. Statskontoret menar att regeringen behöver ta 
ställning till om det ligger i linje med intentionerna med satsningen på beredskapsjobb 
att praktik övergår i beredskapsjobb.  

Mycket få (myndigheter) (7 procent) instämmer i att det är troligt att någon eller några 
av de anställda i moderna beredskapsjobb senare får en reguljär anställning i 
myndigheten. 

Motion 

En hög andel (58%) av dem som fått ett modernt beredskapsjobb har eftergymnasial 
utbildning och tillhör därmed akademikergruppen. De har ofta först haft ”praktik i staten” 
(60%). 

Inte många förväntas erbjudas en reguljär anställning i myndigheten efter det moderna 
beredskapsjobbet (enligt myndigheterna). Anställningsavtalet VASA ger ingen möjlighet 
att kvalificera sig för A-kassa. 

För att etablera sig på arbetsmarknaden (inklusive a-kassa) krävs i staten ett 
anställningsavtal enligt Villkorsavtalet. Detta leder till den effekten att man har en 
anställning som inte leder till att man kan få a-kassa när anställningen är slut (och är då 
beroende av annat stöd från samhället för försörjning). Ju längre tid man är anställd 
enligt anställningsavtalet VASA, ju längre tid skjuts möjligheterna upp att kunna ta sig in 
på den reguljära arbetsmarknaden. 

SULF/ Mittuniversitetet hemställer därför 
• att SULF aktivt arbetar för att inte låta ”praktik i staten” följas av moderna 

beredskapsjobb för nyanlända som tillhör akademikergruppen, eftersom mycket få 
myndigheter avser att anställa dem som fått ett modernt beredskapsjobb på 
reguljär anställning (enligt Villkorsavtal-T) sedan. 

• att SULF aktivt arbetar för att nyanlända akademiker, efter ”praktik i staten”, via 
Arbetsförmedlingen får anställningar enligt Villkorsavtalet-T och därmed möjlighet 
att kvalificera sig för A-kassa samt LAS. 
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