
Regeringsuppdrag Praktik i staten samt moderna beredskapsjobb 

Svar lämnade till statskontoret april 2019: 

Nedan finns en kopia av ditt svar på: Praktik i staten och Moderna beredskapsjobb 

 Har er myndighet under perioden den 1 mars 2018 - den 28 februari 2019 ställt 

praktikplatser till förfogande för nyanlända arbetssökande och arbetssökande personer 

med funktionsnedsättning? Notera att frågan inte avser hur många som påbörjat praktik, 

utan om platser har gjorts tillgängliga.  

o Ja 

 Om ja, ange i kommentarfältet hur många platser det har avsett (ungefärligt om exakt 

antal inte kan uppges).  

o svårt att säga antal men flera platser till förfogande än vi tillsatt 

 Avser er myndighet ställa praktikplatser till förfogande för nyanlända arbetssökande och 

arbetssökande personer med funktionsnedsättning under perioden den 1 mars 2019 - 

den 30 juni 2019?  

o Ja 

 Om ja, ange i kommentarfältet hur många platser som ska ställas till förfogande 

(ungefärligt om exakt antal inte kan uppges).  

o Ca 30 platser 

 Har er myndighet tagit emot praktikanter enligt ovan under perioden den 1 mars 2018 - 

den 28 februari 2019? Flera svar är möjliga.  

o Ja, nyanlända arbetssökande 

o Ja, arbetssökande med funktionsnedsättning 

 Hur många nyanlända arbetssökande har påbörjat praktik på er myndighet under 

perioden den 1 mars 2018 - den 28 februari 2019?  

o Antal kvinnor:  

 34 

o Antal män:  

 71 

 Hur många av de nyanlända praktikanterna som hittills påbörjat praktik på er myndighet 

har per den 28 februari 2019 genomfört och avslutat sin praktik? Ange antal:  

o 387 

 Hur många av de nyanlända praktikanterna som hittills påbörjat praktik på er myndighet 

har per den 28 februari 2019 avbrutit praktiken i förtid? Ange antal:  

o - 

 Vilken typ av arbetsuppgifter har de nyanlända praktikanter haft? Frågan avser samtliga 

som hittills varit på er myndighet. Flera svarsalternativ är möjliga.  

o Kontorsarbete eller motsvarande utan krav på gymnasiekompetens 

o Kontorsarbete eller motsvarande med krav på gymnasiekompetens 



o Kontorsarbete eller motsvarande med krav på högskolekompetens 

o Vaktmästeri/postutdelning/lokalvård eller dylikt 

o Andra praktiska uppgifter än ovan 

 Kommentera gärna ert svar. Om flera svar ges, vänligen uppge hur uppgifterna fördelar 

sig mellan praktikanterna på er myndighet. Förtydliga gärna arbetsinnehållet i den mån 

det är möjligt.  

o Som andra praktiska uppgifter har vi inventerat vägtrummor.  

o Sen har vi har haft många ingenjörer, ekonomer som vart på kontoret  

o Annan administration  

o Vi har även haft kundvärdar på förarprovskontoren 

 Hur många arbetssökande personer med funktionsnedsättning har påbörjat praktik på er 

myndighet under perioden den 1 mars 2018 - den 28 februari 2019?  

o Antal kvinnor:  

 9 

o Antal män:  

 10 

 Hur många av de arbetssökande med funktionsnedsättning som hittills påbörjat praktik på 

er myndighet har per den 28 februari 2019 genomfört och avslutat sin praktik? Ange 

antal:  

o 90 

 Hur många av de arbetssökande med funktionsnedsättning som hittills påbörjat praktik på 

er myndighet har per den 28 februari 2019 avbrutit praktiken i förtid? Ange antal:  

o - 

 Vilken typ av arbetsuppgifter har eller har praktikanterna med funktionsnedsättning haft? 

Flera svarsalternativ är möjliga.  

o Kontorsarbete eller motsvarande utan krav på gymnasiekompetens 

o Kontorsarbete eller motsvarande med krav på gymnasiekompetens 

o Kontorsarbete eller motsvarande med krav på högskolekompetens 

o Andra praktiska uppgifter än ovan 

 Kommentera gärna ert svar. Om fler svar ges, vänligen uppge hur uppgifterna fördelar sig 

mellan praktikanterna på er myndighet. Förtydliga gärna arbetsinnehållet i den mån det är 

möjligt.  

o Andra praktiska uppgifter är att inventera vägtrummor, där har vi inget 

utbildningskrav för praktikanter med funktionsnedsättning.  

o Administrativa uppgifter  

o Kundvärd förarprovskontor 

 Hur förmedlas praktikanterna/har praktikanterna förmedlats till er under perioden den 1 

mars 2018 - den 28 februari 2019? Flera svarsalternativ är möjliga.  

o Förmedlingen har skett via Arbetsförmedlingen 

o bra samarbeten med Korta vägen mfl 



 Utifrån erfarenheten på er myndighet, vilken är er samlade bedömning av 

Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet inom ramen för praktik i staten?  

o Den fungerar ganska bra 

 Motivera gärna svaret:  

o På vissa orter fungerar det hur bra som helst och på andra orter har det varit 

kämpigare. Med det bra överväger. 

 Jag som svarar på enkäten är:  

o Personalhandläggare/HR-strateg eller motsvarande 

 Har din myndighet haft en eller flera personer anställda i moderna beredskapsjobb under 

2018?  

o Ja 

 Ta ställning till följande påståenden om hur förutsättningarna såg ut för att anställa 

personer i moderna beredskapsjobb under 2018  

o Den ekonomiska ersättningen för moderna beredskapsjobb var tillräcklig  

 4. 

o Arbetsförmedlingen kunde matcha lämpliga arbetssökande mot de 

arbetsuppgifter vi erbjöd  

 3. 

o Vi fick tillräcklig information och stöd från Arbetsförmedlingen om moderna 

beredskapsjobb  

 5. Instämmer helt 

o Vi fick tillräckligt stöd från Arbetsgivarverket avseende moderna beredskapsjobb  

 5. Instämmer helt 

o Det var tydligt om vi skulle rikta frågor om moderna beredskapsjobb till 

Arbetsförmedlingen eller Arbetsgivarverket  

 5. Instämmer helt 

 Kommentera gärna ditt svar på föregående fråga:  

o Också blandad kvalitet på olika kontor huruvida vi fick bra kandidater. På de flesta 

kontor bra. 

 Vilket av följande påståenden passar bäst för beredskapsjobben som fanns på din 

myndighet under 2018?  

o 50% högskola och 50 % utan utbildning 

 Ge exempel på vanliga arbetsuppgifter för de moderna beredskapsjobben som fanns på 

din myndighet under 2018. Var gärna så konkret som möjligt.  

o Vi införde stationsvärdar på några stationer och de hjälper resenärer. Målet var att 

anställa 60 st men vi hann inte dit innan MBJ lades ner. Inga utbildningskrav Ca 

60 st vägtruminventering - De praktikanter som skötte sig fick MBJ efter 2-3 

månaders praktik i staten. Nyanlända hade högskoleutbildning och 

funktionsnedsättning inga utbildningskrav. Resterande MBJ var praktik i staten 

som fick fortsätta 



 Ta ställning till följande påståenden om din myndighets arbete med att anställa moderna 

beredskapsjobbare under 2018  

o Vi hade en tydlig bild av vad som kan vara lämpliga arbetsuppgifter för moderna 

beredskapsjobb på vår myndighet  

 3. 

o Vi hade lämpliga arbetsuppgifter för moderna beredskapsjobb  

 3. 

o Vi hade tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att handleda personer 

i moderna beredskapsjobb  

 3. 

 Kommentera gärna ditt svar på föregående fråga:  

o Vi rekryterar mycket för närvarande vilket gjort det svårt att hitta handledare som 

hade tid med moderna beredskapsjobb utöver ordinarie tillsättningar. Det var 

också svårt att hitta lämpliga arbetsuppgifter utifrån att det inte ska göras idag och 

vara lägre kvalificerade uppgifter. Svårt att "hitta på" uppgifter och lätt att hamna i 

en gråzon, för personen vill ju också göra meningsfulla uppgifter och utvecklas 

under tiden. Samtidigt som medarbetaren har långt kvar för att prestera som 

övriga medarbetare. 

 Ta ställning till följande påståenden om din myndighets arbete med att anställa moderna 

beredskapsjobbare under 2018  

o De moderna beredskapsjobbarna har varit/är en resursförstärkning för 

myndigheten  

 4. 

o Arbetet med moderna beredskapsjobb har bidragit/bidrar till personalförsörjningen 

på myndigheten  

 2. 

o Arbetet med moderna beredskapsjobb har bidragit/bidrar till att myndigheten fått 

tillgång till en bredare kompetensnivå  

 3. 

o Arbetet med moderna beredskapsjobb har hjälpt myndigheten i arbetet för en 

ökad mångfald  

 5. Instämmer helt 

 Kommentera gärna om du upplever att de moderna beredskapsjobbarna på din 

myndighet har bidragit med andra former av mervärde:  

o Har varit ett lyft för mångfalden och bra att få ta del av annan kompetens och 

erfarenheter. De allra flesta av våra MBJ har varit bra. Har varit väldigt roligt att 

jobba med och de bidrar med mycket. 

 Har någon/några av de personer ni anställt som moderna beredskapsjobbare under 

2017–2018 fått en reguljär anställning på din myndighet?  

o Ja 



 Bedömer du att den/de ni har anställt som moderna beredskapsjobbare har kommit 

närmare arbetsmarknaden genom insatsen?  

o Ja 

 På vilket sätt bedömer du att insatsen har hjälpt er/era moderna beredskapsjobbare att 

närma sig arbetsmarknaden?  

o De hade inte fått anställning hos oss utan MBJ och i och med att det har varit 

anställda hos oss, har de fått en erfarenhet och en fin merit att ha på cv:et. De har 

skapat ett nätverk och skaffat sig bra en bra referens. För de som är nyanlända 

har det för många varit första arbete i Sverige och det har gett dem en chans att 

se hur svenska arbetsplatser fungerar och de har erfarenhet av en stor svensk 

myndighet som de flesta känner till. Vi har försökt hittat andra anställningar hos 

oss för duktiga MBJ och också hjälpt till i kontakt med entreprenörer osv. 

Upplevde det svårt att anställa utifrån "förtjänst och skicklighet" hos oss (eftersom 

de inte gjort "riktiga" arbetsuppgifter) men då har vi hjälpt till i kontakt och tipsat 

andra. För långtidsarbetssökande har det varit ett bra sätt att komma in i arbete 

igen och få tillbaka självförtroende. Som sagt, det ser bättre ut i cv:et att ha ett 

jobb. 

 Vilka konsekvenser har stoppet för nya beredskapsjobb från 1 januari 2019 fått för er 

myndighet? (flera svar kan anges)  

o Vi avbröt pågående rekryteringar av beredskapsjobbare 

 Kommentera gärna ditt svar (exempelvis hur många potentiella moderna beredskapsjobb 

som påverkats):  

o Vi skulle anställt ca 90 MBJ under våren. Vi hade i princip gjort klart en grupp som 

skulle börjat i februari som vi fick avbryta. Vi har också anställt våra MBJ på 3 

månader till att börja med som var lovade förlängning om de fungerade bra och 

nu fasas dessa ut. 

 På det stora hela, hur bedömer du att satsningen på moderna beredskapsjobb har 

fungerat för din myndighet?  

o Varken bra eller dåligt 

 Kommentera gärna ditt svar:  

o Vi har skapat arbetsuppgifter för att kunna anställa MBJ. Dels våra stationsvärdar 

och sedan våra vägtruminventerare och utan dessa två projekt hade vi haft svårt 

att erbjuda MBJ. 

 Avslutningsvis önskar vi en e-postadress till den person som fyllt i enkäten utifall vi 

behöver komma i kontakt med er  

o sanna.knifstrom@trafikverket.se 
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