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1. Hemställan
Arbetsförmedlingen har påbörjat ett långsiktigt förnyelsearbete som syftar till att i
grunden förändra och modernisera myndigheten. Arbetsförmedlingen ska utvecklas
till arbetsmarknadens självklara matchningsmotor som skapar nytta för
myndighetens kunder, det vill säga för både de arbetssökande och arbetsgivarna.
Under budgetperioden tar Arbetsförmedlingen steget mot en modern ledning och
styrning av myndigheten. Parallellt ska Arbetsförmedlingen utvecklas till en modern
och effektiv expertmyndighet.
Förnyelsearbetet äger rum inom flera områden. Program och insatser ska utvecklas
efter kundernas individuella behov samtidigt som styrningen och regelverken
behöver förenklas för att öka flexibiliteten och effektiviteten i verksamheten. För att
förnyelsearbetet ska lyckas behöver Arbetsförmedlingen utveckla digitala tjänster och
interna IT-verktyg i kombination med moderniserade arbetssätt och
kompetenshöjning av personalen.

1.1 Budgetperioden 2016−2018
I budgetunderlaget redovisar Arbetsförmedlingen sina bedömningar av de
medelsbehov och regelförändringar som är nödvändiga under perioden 2016-2018.
Myndigheten utgår i sin bedömning av budgetperiodens resursbehov ifrån de
politiska ställningstaganden och regelverk som nu gäller. Om riksdagen till exempel
skulle besluta om 90-dagarsgarantin för ungdomar kommer, utöver vad som
redovisas i detta budgetunderlag, Arbetsförmedlingens medelsbehov inom
utgiftsområde 14 att öka med sammanlagt 2 600 miljoner kronor år 2016, 5 000
miljoner kronor år 2017 och 4 750 miljoner kronor år 2018 (se vidare avsnitt 4.1.2).
I tabell 1 redovisas de beräknade medelsbehoven för budgetperioden utifrån gällande
regelverk. En fördjupad diskussion av medelsbehoven under respektive anslag görs i
avsnitt 4.1. Vidare ingår i beloppen i tabell 1 kostnaderna och besparingarna för de
regelförändringar som myndigheten föreslår i avsnitt 4.3. Medelsbehoven ska även
ses mot bakgrund av den utveckling på arbetsmarknaden som beskrivs i kapitel 2 och
myndighetens förnyelsearbete som beskrivs i kapitel 3.
Arbetsförmedlingen har 2015-02-20 beslutat att avsluta tjänsten etableringslots. I de
medelsbehov som redovisas under utgiftsområden 13, anslag 1:4 har inte hänsyn
tagits till detta då konsekvenserna ännu inte är möjliga att beräkna.

Sida: 4 av 97

Tabell 1: Medelsbehov (tusental kronor)
2016

2017

2018

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare

5 738 000

7 843 000

8 404 000

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser
för vissa nyanlända invandrare

3 746 000

5 557 000

5 901 000

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

8 664 000

9 170 000

9 237 000

ap.1 Förvaltningskostnader för Af

7 107 000

6 868 000

6 393 000

ap.2 Nyanländas etablering

1 557 000

2 302 000

2 844 000

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

28 010 000

26 214 000

25 387 000

ap.1 Aktivitetsstöd

13 866 000

12 919 000

12 645 000

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

11 675 000

11 076 000

10 577 000

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

2 469 000

2 219 000

2 165 000

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser

9 269 000

9 643 000

10 126 000

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser

9 269 000

9 643 000

10 126 000

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

15 210 000

15 116 000

15 825 000

ap.1 Lönebidrag m.m.

15 210 000

15 116 000

15 825 000

UO 13 Integration och jämställdhet

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

I tabell 2 redovisas den samlade effekten av de regelförändringar som
Arbetsförmedlingen äskar medel för i avsnitt 4.3. Dessa är även inkluderade i tabell 1.
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Tabell 2: Förslagens anslagspåverkan (tusental kronor)
2016

2017

2018

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare

0

0

0

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser
för vissa nyanlända invandrare

0

0

0

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

0

0

0

ap.1 Förvaltningskostnader för Af

0

0

0

ap.2 Nyanländas etablering

0

0

0

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

-222 000

-222 000

-222 000

ap.1 Aktivitetsstöd

-140 000

-140 000

-140 000

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

-82 000

-82 000

-82 000

0

0

0

72 000

82 000

90 000

1 903 000

1 795 000

2 188 000

UO 13 Integration och jämställdhet

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
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2. Utvecklingen på arbetsmarknaden
2.1 Det ekonomiska läget
Återhämtningen i den globala ekonomin har fortsatt under år 2014 men takten har
gått långsammare än väntat. Det sammanhänger främst med en svag utveckling i
Europa och då i synnerhet inom euroområdet. Den svenska riksbankens sänkning av
styrräntan till noll under hösten är ett tecken på att den ekonomiska krisen i
omvärlden långt ifrån är över. Den internationella oron har dessutom spätt på
osäkerheten i världsekonomin. Skillnaden i ekonomisk återhämtningskraft mellan
Nordamerika och Europa ökar. Dessa faktorer verkar återhållande på Sveriges
exportberoende sektorer och sysselsättningen inom dessa.
BNP ökade med 2,0 procent år 2014 och år 2015 stannar BNP-tillväxten på cirka 2,3
procent, men bedöms ha goda utsikter att bli högre de efterföljande åren. Det är
främst den inhemska efterfrågan som bidrar till den ekonomiska tillväxten.
Hushållens konsumtionsbidrag till BNP ökar genom en god reallöneutveckling och
genom att arbetsmarknaden förbättrats. Hushållen har varit sparsamma under lång
tid samtidigt som deras förmögenhetsställning stärkts. Investeringskonjunkturen
som förstärktes år 2014 kommer att förbättras ytterligare kommande år. Exporten
har gått trögare än väntat men den bedöms öka på längre sikt genom att aktiviteten i
världsekonomin stiger.

2.2. Arbetsmarknaden
Den svenska arbetsmarknaden har förstärkts trots den svaga omvärldsutvecklingen.
Efterfrågan på arbetskraft i form av lediga platser och sysselsatta har ökat.

2.2.1 Utbudet av arbetskraft ökar
Utbudet av arbetskraft har fortsatt att öka kraftigt, med 0,8 procent, motsvarande
40 000 personer år 2014. Det är betydligt högre än det historiska genomsnittet på
cirka 0,6 procent. Arbetskraften bedöms öka med 0,9 procent 2015 och 1,0 procent år
2016, vilket motsvarar 44 000 respektive 50 000 personer1. Ökningen väntas bli
fortsatt stor åren därefter men det slutliga utfallet sammanhänger med storleken på
nettoinvandringen.
Arbetskraftsutbudet bedöms inte öka bland inrikes födda, utan hela den
prognostiserade ökningen under de kommande åren utgörs av utrikes födda. För att
arbetskraften ska fortsätta öka på en hög nivå behöver nettoinvandringen i arbetsföra
åldrar uppgå till minst 40 000 personer per år. Var den exakta nivån bör ligga i ett
arbetsmarknadsperspektiv avgörs av nettoinvandringens sammansättning.
1

SCB, AKU. Arbetskraftsundersökningen (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på

arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15−74 år. Samtliga tal från AKU-undersökningen i denna
beskrivning avser åldern 16−64 år. AKU visar arbetsmarknadsstatus för den arbetsföra befolkningen såsom
arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet.
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Nettoinvandringen väntas dock bli betydligt högre än 40 000 de kommande åren
bland annat genom en ökad flyktingström från oroshärdar i omvärlden2.
Den beräknade ökningen av arbetskraftsutbudet kommer till mycket stor del att ske
inom de tre storstadsregionerna. I storstadsregionerna sker en stor ökning av
arbetskraften genom ett starkt utflöde från utbildningsväsendet och genom stor
nettoinflyttning. Utbudet av arbetskraft med utbildning som efterfrågas bedöms
samtidigt minska betydligt i många regioner utanför storstadsregionerna när
konjunkturen blir starkare. Detta försvårar tillsättandet av lediga platser. Regionerna
utanför storstadsområdena måste till stor del förlita sig på att effektivare använda
tillgången på arbetskraft inom ramen för den befintliga befolkningen i arbetsföra
åldrar för att upprätthålla eller öka sysselsättningen.

2.2.2 Efterfrågan på arbetskraft ökar
Den ökade efterfrågan på arbetskraft i form av antalet lediga platser medförde att
sysselsättningen utvecklades positivt under år 2014. Under året ökade antalet
sysselsatta totalt med 43 000 personer, vilket motsvarar en ökning på cirka 1
procent3. Det skapades många nya jobb inom privat och offentlig tjänstesektor, vilket
medförde en sysselsättningsökning på 67 000 personer. Inom övriga delar av
näringslivet, det vill säga mer konjunkturberoende sektorer, minskade
sysselsättningen med 20 000 personer4.
Sysselsättningen bedöms öka med 46 000 personer eller 1 procent år 2015. År 2016
ökar sysselsättningen med 59 000 eller 1,2 procent. Sysselsättningstillskottet
förväntas liksom tidigare i hög grad tillkomma inom tjänstesektorn. En något större
andel av sysselsättningstillväxten sker i regioner utanför de tre storstadsregionerna
under de kommande två åren jämfört med de senaste åren. Sysselsättningen väntas
fortsätta att öka under perioden 2017 till 2018, men ökningstakten bedöms avta
under senare delen av perioden på grund av att tillgången på arbetskraft med den
kompetens som efterfrågas minskar.

2.2.3 Arbetslösheten minskar
Arbetslösheten har minskat något det senaste året, från 8,1 procent år 2013 till 8,0
procent år 20145. En successivt förstärkt konjunktur medför att arbetslösheten
minskar till år 2018. Denna minskning bromsas dock av det ökade utbudet av
arbetskraft. Arbetslösheten bedöms minska till 7,9 procent år 2015, 7,7 procent år
2016 och 7,4 procent år 2017 för att stanna på 7,3 procent år 2018. Antalet arbetslösa
kommer att sjunka kraftigt bland grupper som har en förhållandevis stark ställning

2

Migrationsverket.

3

SCB, AKU.

4

Därutöver finns en grupp där näringsgren saknas som tillsammans med sysselsättningsökningen i

tjänstesektorn och sysselsättningsminskningen i övriga näringslivet summerar till en sysselsättningsökning på
43 000.
5

SCB, AKU. Avser åldrarna 16−64 år.
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på arbetsmarknaden, till exempel inrikes födda med efterfrågad utbildning. Antalet
arbetslösa som är utrikes födda kommer att öka och före år 2018 kommer de att
utgöra mer än hälften av samtliga inskrivna arbetslösa. Även andelen arbetslösa med
högst förgymnasial utbildning ökar ytterligare. Arbetslösheten bland ungdomar
kommer att minska under hela perioden, men det blir fortsatt svårt för ungdomar
med kort utbildning att fast etablera sig på arbetsmarknaden.
Arbetslösheten kommer att minska betydligt mer i befolkningssvaga regioner än i
storstäderna. Skälet till denna utveckling är att det finns processer som verkar
återhållande på arbetskraftsutbudet i dessa regioner. En viktig process är att många
unga flyttar från glesbygd till storstäder. En annan process är att det sker ett stort
tillflöde av nyanlända till storstäder men inte till glesbygdsregioner. Nytillträdande
ungdomar och nyanlända har normalt högre arbetslöshet än andra grupper,
åtminstone på kort sikt, genom att det tar en viss tid att få ett arbete. En annan
process som bidrar till minskad arbetslöshet i glesbygd är att en betydande del av
arbetskraften lämnar arbetsmarknaden på grund av pension. Dessa processer verkar
återhållande på arbetskraftsutbudet, vilket också bidrar till att pressa ner
arbetslösheten i dessa regioner.

2.2.4 Matchningen blir en utmaning under prognosperioden6
Mot bakgrund av den prognostiserade arbetsmarknadsutvecklingen är ett effektivt
matchningsarbete en förutsättning för en uthållig uppgång av sysselsättningen.
Antalet arbetslösa med utbildning och efterfrågad kompetens bedöms minska i takt
med att konjunkturen förstärks kommande år. Efterfrågan på arbetskraft stiger och
rekryteringsbehoven breddas både regionalt och branschmässigt. Rekryteringsläget
bedöms bli tillfredställande i början av perioden men tillgången på arbetskraft inom
de mest efterfrågade yrkena minskar under prognosperioden. Inom det privata
näringslivet väntas bristen på arbetskraft öka under framför allt från år 2016 till år
2018. För offentlig sektor bedöms bristen på arbetskraft öka under hela
prognosperioden.
Arbetsförmedlingens matchningsarbete kommer att utsättas för stora utmaningar.
Fram till år 2018 kommer det att bli centralt att känna till arbetsgivarnas behov av
arbetskraft samt att bidra till att höja de arbetssökandes kompetens. Hur väl
myndigheten klarar av utmaningarna påverkar styrkan i den framtida
sysselsättningstillväxten inom olika regioner och i slutänden för riket som helhet.
De nya arbetstillfällena tillkommer främst inom yrken på eftergymnasial nivå men
nya jobb tillkommer även på gymnasial nivå. Det ställs därmed krav på minst
gymnasieutbildning vid rekryteringar och i många fall någon form av utbildning på
eftergymnasial nivå, något som inte överensstämmer med hur sammansättningen av
de arbetslösa ser ut år 2014 och åren därefter. Andelen arbetslösa med högst
förgymnasial utbildning har ökat under flera års tid och omfattar nästan en tredjedel

6

Se vidare avsnitt 3.2.2.
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av samtliga inskrivna arbetslösa. Det finns alltså stora skillnader mellan
sammansättningen av de arbetslösa och de utbildningskrav som ställs vid
anställningar, vilket medför att svårighetsgraden i Arbetsförmedlingens
förmedlingsuppdrag förblir hög under många år framöver. Detta accentuerar också
att arbetsmarknadspolitiken behöver vara effektiv och understödjas av
utbildningspolitiken för att en högre andel av de arbetslösa ska bli matchningsbara
mot de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kommer att behöva samverka med
berörda aktörer som till exempel kommunerna.
För en del av de arbetslösa finns inte verktyg inom arbetsmarknadspolitiken för att
nå en långsiktigt hållbar lösning på deras arbetsmarknadssituation, t.ex. för
arbetslösa som helt saknar grundläggande utbildning. Under år 2014 uppgick antalet
inskrivna arbetslösa med kortare utbildning än grundskola till 49 700 personer och
antalet arbetslösa med en utbildning som motsvarar grundskolenivå till 63 700
personer. För dessa 113 400 inskrivna arbetslösa med kort eller ingen
grundutbildning, det vill säga en grupp som i begränsad grad är matchningsbara,
krävs en helt ny väg mot ett arbete via det reguljära utbildningsväsendet. Annars
riskerar dessa personer en fortsatt rundgång mellan olika insatser och arbetslöshet,
där Arbetsförmedlingen administrerar de arbetslösa snarare än matchar dem mot
lediga jobb.
För att undvika risken för att strukturarbetslösheten biter sig fast på en hög nivå är
det väsentligt att arbetslösa inte blir kvar på låga utbildningsnivåer, inom
utbildningsinriktningar eller inom tillbakagående yrken där det råder konstant hög
arbetslöshet. En hög strukturararbetslöshet innebär att arbetslösheten ligger kvar på
en högre nivå än vid tidigare konjunkturförbättringar, samtidigt som bristen på
arbetskraft sprider sig över arbetsmarknaden i takt med att efterfrågan på arbetskraft
ökar.

2.2.5 Fler med utsatt ställning på arbetsmarknaden bland
Arbetsförmedlingens inskrivna
Den förändrade sammansättningen av de arbetslösa mot en ökad andel grupper som
har en utsatt ställning7 på arbetsmarknaden innebär att Arbetsförmedlingen ställs
inför en av de största utmaningarna i sin historia, kanske den allra största.
Bakgrunden är att andelen arbetslösa i grupper med utsatt ställning på
arbetsmarknaden har ökat från en nivå på cirka 50 procent till att omfatta 64 procent
under en sexårsperiod. Andelen kommer att fortsätta att öka och passera 70 procent
under år 2015 och närma sig 75 procent år 2016. Det finns en risk att andelen närmar
sig 80 procent år 2018. Inflödet till etableringsuppdraget är huvudförklaringen till
ökningen.

7

Med utsatta grupper avses arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning,

utomeuropeiskt födda, korttidsutbildade och arbetslösa i åldrarna 55−64 år. Andelen utsatta mäts som en andel
av de öppet arbetslösa och inskrivna i program med aktivitetsstöd.
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Det totala antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden
uppgick i genomsnitt till 243 000 år 2014. Antalet arbetslösa inom dessa grupper
bedöms öka något de närmaste åren trots en förstärkt konjunktur. Den huvudsakliga
orsaken till den bedömningen är ett stort tillskott av utomeuropeiskt födda genom
fler nyanlända flyktingar. Under år 2014 beviljades cirka 46 000 nya
uppehållstillstånd av asylskäl8. Antalet beviljade upphållstillstånd bedöms öka till
cirka 64 000 år 2015 och till cirka 93 000 under år 2016. Åren 2017 och 2018 bedöms
antalet uppgå till cirka 100 000 respektive 64 000.9 Denna utveckling påverkar direkt
medelsbehovet på anslag 1.1, ap. 2. Däremot påverkas inte medelsbehovet på ap.1
som en följd av att andelen utsatta ökar. Medelsbehovet på ap.1 påverkas däremot av
att det totala antalet inskrivna beräknas minska under prognosperioden.
Etableringsuppdraget kan komma att mer än fördubblas de kommande åren från de
drygt 40 000 som omfattades av uppdraget vid slutet av år 2014, se vidare avsnitt
3.3.5 samt kapitel 4. Därför behövs utökade insatser för att på ett effektivt sätt möta
det stora tillskottet av nyanlända och för att finna en väg för alla dessa till arbete eller
studier. Bosättningsfrågan blir en av flera frågor som kräver stor uppmärksamhet på
grund av den utbredda bostadsbristen i landet.
Vid sidan av utvecklingen av antalet nyanlända fortsätter sjuktalen i samhället att
öka, något som innebär att Försäkringskassans prognoser över hur många som
kommer att lämna sjukförsäkringen på grund av en bortre tidsgräns ökar från år 2015
och framåt. Antalet personer som lämnar sjukförsäkringen prognostiseras öka från
13 000 personer år 2015 till närmare 19 000 år 201810.
För att den prognostiserade utvecklingen på arbetsmarknaden ska realiseras måste
en högre andel av de tillkommande jobben gå till grupper som har en utsatt ställning
på arbetsmarknaden. Om det inte sker så utvecklas arbetslösheten sämre än vad som
beskrivits i detta kapitel med följd att strukturarbetslösheten blir högre.
Arbetsmarknadspolitiken behöver skarpa och riktade instrument för personer med
utsatt ställning för att motverka en sådan utveckling. Dessutom behöver
utbildningspolitiken understödja arbetsmarknadspolitiken.

8

Innefattar även inresta anhöriga till före detta asylsökande samt vidarebosättning.

9

Migrationsverket.

10

Försäkringskassan.
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3. Verksamhetens inriktning under
budgetperioden 2016−2018
3.1 Arbetsförmedlingens uppdrag
Arbetsförmedlingens uppdrag formuleras i förordning (2007:1030) med instruktion
för Arbetsförmedlingen. Myndighetens uppdrag är att ansvara för den offentliga
arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet samt för att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som
söker arbete med dem som söker arbetskraft. I uppdraget ingår att prioritera dem
som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt att bidra till att stadigvarande öka
sysselsättningen på lång sikt. För att lösa uppdraget krävs, enligt instruktionen, bland
annat att Arbetsförmedlingens verksamhet utformas så att den bedrivs på ett
effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt. Arbetsförmedlingen ska också, enligt sin
instruktion, säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring.
Arbetsförmedlingen har även ett sektorsansvar inom ramen för genomförandet av
strategin för funktionshinderspolitiken. Dessutom har myndigheten ett särskilt
ansvar för vissa nyanländas etablering, det så kallade etableringsuppdraget. I det
ingår att vara samordnande i förhållande till andra berörda parter.

3.2 Arbetsförmedlingens förnyelsearbete påverkar
planeringen av budgetperioden
Arbetsförmedlingen beskriver i detta budgetunderlag de regelförändringar och de
medel som myndigheten ser behov av mot bakgrund av utvecklingen på
arbetsmarknaden, regeringens styrning och det förnyelsearbete som myndigheten
har påbörjat. Förnyelsearbetet innebär att Arbetsförmedlingen ska förändras i
grunden. Förnyelsearbetet är kunddrivet och planeras pågå fram till år 2021. En ny
vision, målbild, värdegrund och strategisk fyraårsplan kommer att beslutas innan
sommaren. En ny avdelning för digitala tjänster inrättades vid årsskiftet.

3.2.1 Analysen bakom myndighetens förnyelsearbete
Förnyelsearbetet syftar till att i grunden förändra och modernisera myndigheten, ett
arbete som är långsiktigt och behöver vara uthålligt. Arbetsförmedlingen har gjort en
grundlig analys av hur arbetssökande, arbetsgivare och myndighetens medarbetare
upplever myndighetens verksamhet. Analysen visar att det finns ett stort förändringsoch moderniseringsbehov på myndigheten.
Det finns ett behov av att öka möjligheterna till anpassning efter kundernas
individuella behov. Myndighetens program och insatser är omfattande och omgärdas
av ofta komplicerade och divergerande regelverk. De är styrda i förordningar utifrån
vilka arbetssökande som avses samt i vilken fas av arbetslösheten som de befinner
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sig. Tidsgränser bestämmer ofta när olika insatser kan ges. Många av
Arbetsförmedlingens program och insatser är därmed inte utformade efter kundernas
individuella behov, vilket innebär risker för att de inte alltid är träffsäkra.
Arbetsförmedlarna har inte tillräckligt utrymme att göra egna professionella
bedömningar av vilka insatser som behövs för att möta varje kunds individuella
behov.
Det finns vidare ett behov av förenkling. Det är nödvändigt att åstadkomma
förenkling i styrningen och i regelverken för att öka flexibiliteten, effektiviteten och
utrymmet för värdeskapande arbete. Förenkling är också väsentligt för att öka
begripligheten, överskådligheten och servicen gentemot myndighetens kunder.
Detaljstyrningen har lett till att arbetsförmedlarna överbelastats av administrativt
arbete och att deras kompetens inte har tagits tillvara. Därtill upplever både kunder
och enskilda arbetsförmedlare att mängden program, subventionsnivåer med mera är
svåra att överblicka och förstå.
Myndigheten behöver digitaliseras. Utvecklingen av digitala tjänster till
myndighetens kunder och IT-stöd till de interna processerna är kraftigt eftersatt.
Tillsammans med alltför omfattande administrativa krav och eftersatt
kompetensutveckling gör det att arbetsförmedlarna inte har möjlighet att tillräckligt
väl utföra de arbetsuppgifter som myndigheten har i uppdrag att utföra och därmed
får kunderna en för dålig service. Det leder också till brister i ärendehanteringen
inom myndigheten, framför allt vad gäller dokumentationen.
Samverkan med alla aktörer på arbetsmarknaden behövs för att
Arbetsförmedlingens förnyelsearbete ska lyckas. En kontinuerlig dialog krävs med
regeringen liksom med andra myndigheter, kommuner, landsting, arbetsmarknadens
parter och brukarorganisationer om innehållet i och inriktningen på förnyelsearbetet.

3.2.2 Arbetsförmedlingen ska utvecklas till matchningsmotorn på
arbetsmarknaden
Att matcha arbetssökande mot lediga platser är ett av Arbetsförmedlingens
grunduppdrag. Arbetsförmedlingen strävar efter att utvecklas till arbetsmarknadens
självklara matchningsmotor, som har en tydlig mäklarroll mellan den som söker ett
arbete och den som söker arbetskraft och som därmed bidrar till arbetsmarknadens
funktionssätt. Kontakterna med arbetsgivarna är en nyckelfaktor. Myndigheten
behöver utveckas till en modern organisation med en tydlig serviceprofil som skapar
nytta för både arbetssökande och arbetsgivare.
För att kunna utvecklas till en matchningsmotor behöver myndigheten utveckla sina
interna processer och med nya IT-stöd leverera tjänster som tillgodoser de behov och
önskemål som myndighetens kunder har. Många av tjänsterna kommer att levereras
digitalt och kunna användas av majoriteten av myndighetens kunder. Tjänsterna
behöver utformas så att alla som vill använda dem också ska ha möjlighet till det. När
kundernas naturliga ingång till myndighetens tjänster sker via digitala kanaler
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kommer arbetsförmedlarna att kunna avsätta mer tid för kundmöten med dem som
behöver fördjupat stöd och kvalificerad rådgivning samt för arbetsgivarkontakter.
Om myndigheten inte förmår utveckla sina digitala tjänster finns en stor risk att
förnyelsearbetet avstannar.
Mot bakgrund av att Arbetsförmedlingen bedömer att sammansättningen av de
arbetslösa kommer att utvecklas mot en allt högre andel med högst förgymnasial
utbildning behövs utbildningsinsatser riktade till de arbetslösa för att klara
matchningsuppdraget framöver (se även avsnitt 2.2.4). Arbetslösa med kort
utbildning och arbetslösa som helt saknar utbildning kan i begränsad grad matchas
på en arbetsmarknad där det i normalfallet ställs krav på gymnasieutbildning för att
komma ifråga vid anställningar. Tiden som inskriven för arbetslösa som saknar
erforderlig grundutbildning är mycket lång och det finns inga redskap inom
arbetsmarknadspolitiken för att långsiktigt lösa deras arbetsmarknadssituation.
Utbildningsinsatser för att öka anställningsbarheten hos den allt större andelen
arbetslösa med låg utbildningsnivå ligger dock utanför Arbetsförmedlingens uppdrag.
Det är snarare en utbildningspolitisk fråga.

3.2.3 Arbetsförmedlingen tar steget mot modern ledning och styrning
Arbetsförmedlingen ska utvecklas till en modern organisation med en modern
ledning och styrning. Ledarskapet behöver utvecklas för att frigöra medarbetarnas
fulla potential och styrningen behöver snarare fokusera på vad som ska uppnås än på
hur arbetsförmedlarens vardagliga arbete ska utformas. Detaljstyrningen inom
myndigheten ska minska. Minskad detaljstyrning är också något som
Arbetsförmedlingen efterfrågar i styrningen av myndigheten.
Handläggningen av ärenden behöver vara rättsäker och gällande regelverk ska
tillämpas korrekt. Förutsättningarna för kunder och medarbetare att göra rätt från
början måste förbättras. Exempelvis leder en korrekt myndighetsutövning och ett
förstärkt arbete mot felaktiga utbetalningar för att upptäcka och åtgärda bidragsbrott
till en effektivare medelsanvändning, vilket i sin tur stärker förtroendet för
myndigheten.
Om myndigheten inte lyckas utveckla ledningen och styrningen är risken stor att
verksamheten förblir otillräcklig vad gäller träffsäkerhet, rättsäkerhet och effektivitet.

3.2.4 Arbetsförmedlingen ska bli regeringens expertmyndighet
Arbetsförmedlingen ska utvecklas till en modern och effektiv expertmyndighet som
bedriver en kunskapsbaserad verksamhet och som förtjänar ett högt förtroende i
omvärlden. Den kunskap och de analyser som tas fram på myndigheten ska i ännu
högre grad än i dag ge avtryck i myndighetens praktiska verksamhet. Myndigheten
behöver på ett mer systematiskt sätt än i dag följa upp sina insatser både avseende
kvalitet och effektivitet. Omvärldsbevakningen behöver utvecklas. Med en utvecklad
kunskap om vilka effekter som olika insatser leder till kan myndigheten också ge ett
bättre stöd till regeringen i arbetsmarknadspolitiska frågor.
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3.3 Myndighetens utvecklingsområden
För att kunna möta de utmaningar som arbetsmarknadens utveckling för med sig,
samt för att möjliggöra myndighetens förnyelseresa, behöver Arbetsförmedlingen
utvecklas inom flera områden. Se vidare kapitel 4 för förslagna medelsbehov och
regelförändringar.

3.3.1 Regelverket behöver moderniseras
Regelverken som styr tillgången till arbetsmarknadspolitiska program och insatser
behöver bli mer träffsäkra. Vid val av insats och program måste individens behov i
relation till arbetsmarknadens krav och behov vara utgångspunkten. Myndigheten
redovisar i avsnitt 4.3 ett antal förslag till regelförändringar som påverkar
arbetssökande individer positivt.
Regelverken behöver också förenklas, se Arbetsförmedlingens förslag till
regelförändringar i avsnitt 4.3. En förenkling är väsentlig både för att öka
begripligheten för kunderna och för att regelverket ska bli mer hanterbart för
arbetsförmedlarna. Det stora antalet arbetsmarknadspolitiska program och insatser
riktade till såväl arbetssökande som arbetsgivare har lett till en svåröverskådlig
regelmassa som är svår att tillämpa på ett enhetligt och rättsäkert sätt.
Arbetsförmedlingen ser ett behov av att minska antalet arbetsmarknadspolitiska
program och insatser till förmån för ett större mått av enhetlighet och tydlighet.
Villkoren för arbetsgivare och andra anordnare av program och insatser att erhålla
stöd i form av skattereduktioner eller bidrag bör ses över såväl avseende stödens
storlek som vilka krav som kan ställas på arbetsgivare och andra anordnare.
Harmonisering mellan olika stöd är centralt. Departementsskrivelsen
”Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket” (Ds
2014:29) ger visserligen förslag på en bättre struktur av det befintliga regelverket,
men för att uppnå en ännu mer effektiv och funktionell reglering av
Arbetsförmedlingens verksamhet krävs det mer omfattande förändringar både av
struktur och innehåll.
Ett förenklat regelverk kan också stärka Arbetsförmedlingens förutsättningar att på
ett bättre sätt fullfölja sitt uppdrag mot bakgrund av den prognostiserade
utvecklingen på arbetsmarknaden. En situation där det både finns risk för
arbetskraftsbrist inom flera sektorer och en allt större grupp med utsatt ställning på
arbetsmarknaden skapar stora behov av att kunna ge arbetssökande stöd efter deras
individuella förutsättningar. För att kunna arbeta framgångsrikt med de
förutsättningarna är det centralt att regelverken inte skapar onödiga begränsningar.
Dessutom behöver medelstilldelningen vara ändamålsenlig.

3.3.2 Myndigheten ska digitaliseras
Arbetsförmedlingen bedömer att majoriteten av både arbetsgivare och arbetssökande
i slutet av budgetperioden kommer att använda sig av myndighetens tjänster via
digitala kanaler. Vid rutinärenden ska självbetjäning via digitala kanaler vara den
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naturliga ingången. För att utveckla myndighetens digitala tjänster krävs ett
omfattande utvecklingsarbete. Dessutom behövs regelförändringar, varför
Arbetsförmedlingen kommer att återkomma i särskild ordning med en precisering
och beskrivning av de regelförändringar som myndigheten bedömer är nödvändiga.
Finansieringen av myndighetens verksamhet behöver även fortsättningsvis vara
stabil och förutsägbar. De bedömda medelsbehoven redogörs för i avsnitt 4.1.
Inledningsvis kommer satsningen bestå av förbättrade kundgränssnitt i de digitala
kanalerna. Den förväntade effekten är förbättrad kvalitet i myndighetens e-tjänster
samt interna effektiviseringar som frisätter mer tid till kvalificerade möten mellan
arbetsförmedlare och kunder. För att tjänsteleveransen ska fungera krävs
kontinuerlig metodutveckling och uppdatering. Det är viktigt att kunderna erbjuds
möjlighet att enkelt överblicka vad myndigheten kan erbjuda. Det är också viktigt att
processen är transparent och att tjänsterna utformas så att kunden har möjlighet att
agera på egen hand.
I samband med att de digitala tjänsterna utvecklas och införs till kunderna anpassas
och effektiviseras också de interna processerna och IT-stöden som används i
förmedlingsverksamheten. Exempelvis behöver flöden på webben kopplas ihop med
flöden på lokala arbetsförmedlingar. Det är ett omfattande arbete och resultatet av
den utvecklingen kommer att bli synligt först i slutet av budgetperioden. Samtidigt
läggs också ett stort arbete på att utveckla och anpassa de interna processerna samt
IT- infrastrukturen och IT-stödet, som utgör grund för utveckling och införande av
digitala tjänster till kunder.
Den interna utmaningen och satsningen kräver omfattande systemutveckling och en
hög leveransförmåga av IT-resurser. Trots ökat resursbehov för utveckling, införande
och förvaltning bedömer myndigheten med att digitaliseringen totalt sett, på några
års sikt, innebär en effektivisering av myndighetens verksamhet.
Parallellt med utvecklingen av Arbetsförmedlingens egna tjänster i de digitala
kanalerna för kunder bedrivs på några områden utveckling i samverkan med andra
myndigheter för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande
statsförvaltning11, men även med andra aktörer, såsom till exempel kommunerna.

3.3.3 Kompetensen på myndigheten behöver höjas
Medarbetarnas kompetens behöver höjas ytterligare och branschkunskaperna
utvecklas ännu mer. Behovet att stärka kompetensutvecklingen på myndigheten är
både en konsekvens av de senaste årens nedprioriterade
kompetensutvecklingsinsatser och en viktig del av myndighetens förnyelsearbete. Om
den föreslagna kompetenshöjningen för Arbetsförmedlingens personal uteblir så
innebär det en risk för att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag. De bedömda
medelsbehoven redogörs för i avsnitt 4.1.
11

Se vidare ”Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning”,

http://www.regeringen.se/sb/d/15700/a/206004.
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Kompetensutvecklingen för såväl myndighetens nya som erfarna medarbetare har
under flera år varit eftersatt. Därför kommer Arbetsförmedlingen att lägga ett stort
fokus på introduktionsutbildning samtidigt med kompetensutveckling av erfarna
medarbetare. Dessutom kommer myndigheten att under år 2015 planera för ett
kompetenslyft, som ska genomföras under åren 2016−2018. Kompetenslyftet avser
samtliga medarbetare med fokus på bland annat myndighetens uppdrag,
statstjänstemannarollen, arbetsmarknadskunskap och förvaltningsrätt. Nya behov av
kompetensutveckling kommer dessutom att uppstå löpande vartefter delarna i
förnyelsearbetet utvecklas, exempelvis som en följd av utvecklingen av digitala
tjänster.
Även befintliga kompetensutvecklingsinsatser behöver ses över och kvalitetsutvecklas
utifrån hur förnyelsearbetet utvecklas. Det finns också ett behov av översyn och
utveckling av myndighetens yrkesroller. Framförallt behöver arbetsförmedlarrollen
och olika stödroller ses över mot bakgrund av de behov i verksamheten som kan
förväntas uppkomma, både som en följd av arbetsmarknadsutvecklingen och av
myndighetens förnyelsearbete.

3.3.4 Arbetsgivararbetet ska utvecklas
Arbetsgivarkontakterna är centrala för att lyckas med matchningsuppdraget och
myndigheten behöver här bygga upp långsiktiga relationer. Som en del i
myndighetens förnyelsearbete bedrivs därför ett intensivt arbete inom hela
Arbetsförmedlingen med att konkretisera hur arbetsgivarkontakterna ska bli flera
och mer kvalitativa. Fler kontakter med arbetsgivare är nyckeln till att få in fler
platser för arbetssökande, men också för att kunna göra bättre bedömningar av
arbetsgivarnas kompetensbehov samt korta tiden mellan anställningsbehov och
rekrytering. De bedömda medelsbehoven redogörs för i avsnitt 4.1.
Mot bakgrund av den prognos som myndigheten har lagt med en allt större andel av
de arbetssökande som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden är det viktigt att
Arbetsförmedlingen utvecklar och intensifierar arbetet med arbetsgivarkontakter
också i sökandeperspektivet. Arbetsförmedlingen har ett viktigt uppdrag att stödja
personer med svaga nätverk på arbetsmarknaden ut till potentiella arbetsgivare,
något som kan vara personal- och resurskrävande, men som också är avgörande för
många arbetslösa.

3.3.5 Etableringsuppdraget kräver utökade resurser och förenklat
regelverk
Myndighetens bedömning av medelsbehoven för nyanländas etablering under
budgetperioden baseras på Migrationsverkets prognos över flyktingmottagandet.
Antalet nytillkommande arbetssökande inom etableringsuppdraget är nu uppe i de
högsta nivåerna sedan etableringsreformen trädde i kraft den 1 december år 2010.
Sverige har ett växande behov av arbetskraft och många av deltagarna i
etableringsuppdraget har betydande yrkeserfarenhet, hög utbildningsnivå samt är
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unga. Samtidigt är det också många som saknar grundläggande utbildning.
Arbetsförmedlingen förfogar inte fullt ut över verktygen för att lösa de nyanländas
arbetsmarknadssituation.
Arbetsförmedlingens bedömning är att anslagen för etableringsuppdraget behöver
öka under budgetperioden för att svara upp mot det prognostiserade antalet
deltagare i etableringsuppdraget. De bedömda medelsbehoven redogörs för i avsnitt
4.1.
Arbetsförmedlingen har liten möjlighet att prioritera mellan olika arbetsmoment
inom etableringsuppdraget, eftersom en stor del av dessa är regelstyrda. Parallellt
med resursförstärkningar till etableringsuppdraget behövs därför förändringar i
regelverket som underlättar den administrativa bördan för arbetsförmedlarna. En
nyckel till en lyckad arbetsmarknadsintegrering är att nyanlända tidigt får tillgång till
arbetsnära insatser samt till subventionerade anställningar. Arbetsförmedlingen
bedömer att det är möjligt att öka användningen av anställningsstöd för målgruppen
genom att justera det befintliga regelverket så att det är lika attraktivt för
arbetsgivarna att anställa en nyanländ som någon annan arbetssökande. Se
Arbetsförmedlingens förslag till regelförändringar i avsnitt 4.3.
En grundläggande förutsättning för att påbörja sin etablering i Sverige är en ordnad
boendesituation. I dagsläget blir allt fler personer kvar i Migrationsverkets
anläggningsboenden i väntan på en bostad och tiden från uppehållstillstånd till
anvisad bosättning är fortsatt lång. Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag kräver
därför fortsatt stor uppmärksamhet. Resultatet av uppdraget beror på kommunernas
vilja och förmåga att ta emot nyanlända samt den utbredda bostadsbristen i landet.
Många av de nyanländas hälsotillstånd ställer ytterligare krav på myndighetens
arbete att tillhandahålla hälsofrämjande insatser i samarbete med andra aktörer.
Detta är resurskrävande, men viktigt för att myndigheten ska kunna fullfölja sitt
uppdrag i frågor som rör hälsa och funktionsnedsättning.
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4. Anslagsutveckling samt förslag till
regelförändringar
4.1 Anslagsutveckling
I avsnitt 4.1 redogör Arbetsförmedlingen för utfallet år 2014, prognosen år 2015 och
medelsbehovet åren 2016, 2017 och 2018 under de anslag och anslagsposter som
myndigheten disponerar. Utfallet år 2014 och prognosen år 2015 ställs i relation till
tilldelade medel enlig regleringsbrevet. Medelsbehoven för åren 2016–2018 ställs i
relation till anslagsnivåerna i Alliansens motioner 2014/15:2574 (Utgiftsområde 13)
och 2014/15:2575 (Utgiftsområde 14). Medelsbehoven inkluderar de kostnader
och/eller besparingar som de föreslagna regeländringarna ger upphov till, men de
kostnaderna och/eller besparingarna särredovisas också, dels i detta avsnitt och dels i
avsnitt 4.2 och 4.3.
Arbetsförmedlingens planering för budgetperioden är beroende av regeringens
styrning. Myndigheten utgår i sin bedömning av budgetperiodens resursbehov ifrån
de politiska ställningstaganden och regelverk som nu gäller.
Arbetsförmedlingen har 2015-02-20 beslutat att avsluta tjänsten etableringslots. I de
medelsbehov som redovisas under anslag 1:4 (UO13) har inte hänsyn tagits till detta
då konsekvenserna ännu inte är möjliga att beräkna.
För att kunna möta arbetsmarknadens utveckling och fortsatt med kraft bedriva
myndighetens förnyelseresa vill myndigheten understryka behovet av att det över tid
krävs en stabil och realistisk finansiering. För att förnyelsearbetet ska kunna bedrivas
långsiktigt krävs att myndighetens budgetförutsättningar är förutsägbara. Alltför
tvära kast, både verksamhetsmässiga och budgetmässiga, kommer att påverka
myndighetens förutsättningar att bedriva förnyelse och utveckling negativt.

4.1.1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Anslag 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 12

Anslag 1:3 avser etableringsersättning som betalas ut till vissa nyanlända invandrare.
Då ersättningen är en rättighet påverkas medelsbehovet direkt av antalet nyanlända
som deltar i etableringsuppdraget samt av etableringsplanernas omfattning. Som
tidigare redogjorts för i kapitel 2 prognostiseras ett kraftigt ökat antal deltagare i
etableringsuppdraget de närmaste åren. Först år 2018 förväntas ökningen avstanna,
men medelsbehovet är fortsatt stort under hela år 2018. I tabellen nedan framgår
Arbetsförmedlingens medelsbehov inom anslag 1:3.

12

Medelsbehovet under anslaget baseras på utgiftsprognosen 2015-02-20.
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Tabell 3: Anslagsutveckling och medelsbehov anslag 1:3, anslagspost 1,
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (tusental kronor)

Föreslagna anslagsnivåer (2014
och 2015 enligt regleringsbrev)
Medelsbehov anslag 1:3
Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare

2014

2015

2016

2017

2018

2 792 424

4 029 000

5 374 000

6 239 000

5 731 000

2 684 917

4 052 000

5 738 000

7 843 000

8 404 000

Medelsbehovet ökar under hela den aktuella perioden och beräknas nå sin högsta
nivå år 2018. Det är tydligt att medelsbehovet är avsevärt högre än föreslagen
tilldelning. Även om flyktingströmmarna till Sverige förväntas avta under år 2018 tar
det tid innan minskningen av antalet nyanlända påverkar belastningen på anslaget.

Figur 1: Medelsbehov anslag 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
(tusental kronor)
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Anslag 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare13

Tillgången till etableringslots är en kompletterande arbetsförmedlingstjänst.
Tillsammans med övriga insatser, exempelvis förberedande utbildning och praktik,
omfattas etableringslotsar av anslaget 1:4 inom utgiftsområde 13.
Arbetsförmedlingen har dock 2015-02-20 beslutat att avsluta tjänsten
etableringslots. Beslutet innebär att samtliga kontrakterade leverantörers avtal sagts
upp. Uppsägningstiden efter att tjänsten avslutats är tre månader och inga nya avrop
kommer att göras under denna period. Anledningen till avslutandet av tjänsten är en
påtaglig ökning av klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av
oseriös och brottslig verksamhet, exempelvis bedrägeri, mutor, hots, utpressning och
försäljning av folkbokföringsadresser. I de medelsbehov som redovisas under anslag
1:4 har, i likhet med för utgiftsprognosen 2015-02-20, hänsyn inte tagits till att
tjänsten etableringslots avslutats då konsekvenserna ännu inte är möjliga att
beräkna. I Arbetsförmedlingens medelsbehov som framgår av tabellen nedan ingår
således beräknade utgifter för etableringslotsar om 850 miljoner kronor år 2015, 880
miljoner kronor år 2016, 1 620 miljoner kronor år 2017 och 1 668 miljoner kronor år
2018.

Tabell 4: Anslagsutveckling och medelsbehov anslag 1:4, anslagspost 1, Ersättning till
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (tusental kronor)

Föreslagna anslagsnivåer (2014
och 2015 enligt regleringsbrev)
Medelsbehov Anslag 1:4, ap. 1
Ersättning till etableringslotsar
och insatser för vissa
nyanlända invandrare

2014

2015

2016

2017

2018

1 891 146

2 710 000

3 056 000

3 546 000

3 251 000

1 743 442

2 710 000

3 746 000

5 557 000

5 901 000

I likhet med anslag 1:3 ökar medelsbehovet under de närmaste åren till följd av den
kraftiga ökningen av antalet nyanlända invandrare. De föreslagna anslagsnivåerna
bedöms inte vara tillräckliga. Om inte anslagsnivån höjs riskerar det att medföra att
individens etablering på arbetsmarknaden försvåras och försenas.
I de medelsbehov som anges i tabellen ovan ingår 200 miljoner kronor år 2016 och
300 miljoner kronor årligen åren 2017-2018 för rekrytering av så kallade
etableringsresurser under budgetperioden. Arbetsförmedlingen vill få möjlighet att
via programanslaget rekrytera personal inom en ny yrkesgrupp som enbart ska arbeta

13

Medelsbehovet under anslaget baseras på utgiftsprognosen 2015-02-20.
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med att förbereda nyanlända inför en arbetsplatsförlagd aktivitet, skapa kontakter
med arbetsgivare och ackvirera individuellt anpassade praktik- eller prova-på-platser
samt ge stöd åt arbetsgivare som är anordnare och åt den nyanlände när han eller
hon är på en arbetsplats. Syftet med dessa rekryteringar är att snabbt förbättra läget
inom etableringsuppdraget. Denna personal ska ha samma språk- och
kulturkompetens som den nyanlände och vara ett komplement till
arbetsförmedlaren. Därigenom kan Arbetsförmedlingen snabbt utöka sin
personalstyrka inom etableringsuppdraget, eftersom den föreslagna
personalkategoring bedöms vara enklare och snabbare att både rekrytera och
introducera än arbetsförmedlarna. Ett liknande koncept har tidigare framgångsrikt
testats på utvalda kontor i landet inom projektet Språkbryggan.
Arbetsförmedlingen föreslår därför att regeringen möjliggör att anslag 1:4 inom
utgiftsområde 13 får användas för det föreslagna ändamålet. Motsvarande
konstruktion för finansiering finns för SIUS-konsulenter inom anslag 1:4
(utgiftsområde 14).

Figur 2: Medelsbehov anslag 1:4 (tusental kronor)
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4.1.2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
I beräkningen av medelsbehovet inom utgiftsområde 14 i budgetunderlaget utgår
Arbetsförmedlingen från gällande regelverk. Om riksdagen beslutar om till exempel
90-dagarsgarantin för ungdomar kommer ytterligare medelstillskott att krävas utöver
vad som redovisas i detta budgetunderlag. Myndighetens medelsbehov för att
genomföra 90-dagarsgarantin, utöver vad som redovisas i detta kapitel, framgår av
tabellen nedan.

Tabell 5: Arbetsförmedlingens tillkommande medelsbehov om 90-dagarsgarantin införs
(tusental kronor)
2016

2017

2018

Anslag 1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader, anslagspost 1

700 000

700 000

650 000

Anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsförsäkring
och aktivitetsstöd, anslagspost 2

600 000

1 200 000

1 000 000

Anslag 1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program och
insatser, anslagspost 1

1000 000

2 500 000

2 500 000

Anslag 1:4 Lönebidrag m.m, anslagspost 1

300 000

600 000

600 000

2 600 000

5 000 000

4 750 000

Samlat beräknat ökat medelsbehov

Utöver de ovan redovisade kostnaderna som belastar anslagen beräknar
Arbetsförmedlingen att kostnaden för staten, i form av skattekrediteringar för
traineejobb, skulle öka med 900 miljoner kronor år 2016, 2 000 miljoner kronor
2017 och 2 100 miljoner kronor år 2018 om 90-dagarsgarantin införs.
Om 90-dagarsgarantin införs men Arbetsförmedlingen inte tilldelas ytterligare medel
kommer myndigheten behöva göra kraftiga omprioriteringar. Det skulle kunna
innebära minskade resurser för att arbeta med exempelvis jobb- och
utvecklingsgarantin och sökande som riskerar långvarig arbetslöshet. Det kan också
få som följd att myndigheten tvingas dra ned på ambitionsnivån i förnyelsearbetet.
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Anslag 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Tabell 6: Anslagsutveckling och medelsbehov anslag 1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader (tusental kronor)
2014

2015

2016

2017

2018

Föreslagna anslagsnivåer (2014 och
2015 enligt regleringsbrev)

7 169 102

7 433 087

7 373 591

7 414 937

7 510 231

- varav ap. 1 Förvaltningskostnader
Af

6 462 439

6 470 321

6 186 075

6 128 466

6 288 235

-varav ap.2 Nyanländas etablering

706 663

962 766

1 187 516

1 286 471

1 221 996

1:1 Arbetsförmedlingens
medelsbehov förvaltning

6 919 369

7 433 000

8 664 000

9 170 000

9 237 000

Medelsbehov ap. 1
Förvaltningskostnader för Af

6 217 998

6 470 000

7 107 000

6 868 000

6 393 000

6 607 000

6 318 000

6 118 000

- varav digitalisering

150 000

200 000

200 000

- varav kompetensutveckling

100 000

100 000

75 000

- varav utvecklat arbetsgivararbete

250 000

250 000

0

1 557 000

2 302 000

2 844 000

- varav medelsbehov exkl.
satsningar

Medelsbehov ap. 2
Nyanländas etablering

701 371

963 000

Anslagspost 1, Förvaltningskostnader för AF

Prognosen över det totala antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen, exklusive
etableringsuppdraget, uppgår till drygt 615 000 personer år 2015 (genomsnitt per
månad) för att sedan succesivt minska till att år 2018 uppgå till knappt 540 000
personer. Arbetsförmedlingens beräkning av medelsbehovet, baserat på
volymprognoserna och den handläggartäthet14 som bedöms vara rimlig inom de olika
uppdragen, visar att medelsbehovet uppgår till 6 607 miljoner kronor år 2016, 6 318
miljoner kronor år 2017 och 6 118 miljoner kronor år 2018. Detta är således endast
medelsbehovet för att hantera prognostiserade volymer och myndighetens
overheadkostnader, men innefattar inga satsningar därutöver.15

14

Se avsnitt 4.1.3.

15

Medelsbehovet under ap. 1 förutsätter att Arbetsförmedlingen tilldelas medel under ap. 2

(etableringsuppdraget) i enlighet med äskandet, se vidare avsnitt 4.1.3 Beräkningsförutsättningar.
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Digitalisering

Som ett led i Arbetsförmedlingens förnyelsearbete kommer myndigheten att utveckla
digitala tjänster som riktas till arbetsgivare och arbetssökande, men även att utveckla
de interna processerna, bland annat med nya IT-stöd som stöder utvecklingen av nya
digitala tjänster. Myndighetens arbete med digitalisering behöver intensifieras och
utökas. För att kunna utveckla digitaliseringen i planerad takt krävs att myndigheten
erhåller en resursförstärkning om 150 miljoner kronor under år 2016 och 200
miljoner kronor årligen under åren 2017 och 2018. Samtidigt avser myndigheten att
under budgetperioden successivt öka lånefinansieringen av nya IT-stöd (se avsnitt
4.1.7 nedan). Myndighetens utvecklingskapacitet under perioden kommer därmed
kraftigt att öka. Resurserna kommer att prioriteras i allt högre utsträckning till
utveckling, implementering och förvaltning av nya tjänster och IT-stöd samtidigt som
förvaltning av redan befintliga IT-stöd effektiviseras.
Kompetensutveckling

För att nå målsättningarna med Arbetsförmedlingens förnyelsearbete och för att
erbjuda bra utbildningar för det stora antalet medarbetare som anställts de senaste
åren, är det nödvändigt att satsa särskilt på utbildning. Myndigheten räknar med att
kostnaden för en utökad satsning på nödvändig kompetensutveckling uppgår till 100
miljoner kronor årligen åren 2016−2017 och till 75 miljoner kronor år 2018.
Matchning och arbetsgivarsatsning

Matchningsarbetet är ett av Arbetsförmedlingens utvecklingsområden. För att
myndigheten ska kunna förflytta sig i önskad takt mot ambitionerna med
förnyelsearbetet, och för att förnyelsearbetet ska få den effekt som eftersträvas, måste
kontakterna med arbetsgivarna ytterligare utökas och förändras. Det är en
förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska klara sitt uppdrag som
matchningsmotor på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen beräknar medelsbehovet
för utvecklade arbetsgivarkontakter och utvecklat matchningsarbete till 250 miljoner
kronor per år åren 2016 och 2017. För år 2018 bedöms effektiviseringarna till följd av
digitalisering täcka in medelsbehovet för det utvecklade arbetsgivararbetet.
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Figur 3: Medelsbehov anslag 1:1, ap. 1 Förvaltningskostnader för AF (tusental kronor)
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Anslagspost 2, Nyanländas etablering

De föreslagna anslagsnivåerna åren 2016 till 2018 svarar inte mot det medelsbehov
som Migrationsverkets prognoser innebär. Antalet nytillkommande arbetssökande
inom etableringsuppdraget är just nu uppe i de högsta nivåerna sedan
etableringsreformen trädde i kraft. Införandet av funktionshindersperspektiv på
etableringsuppdraget innebär utveckling av strukturer och rutiner, vilket också
kräver ökade resurser. Det är viktigt att det finns en förutsägbarhet i hur anslag 1:1
förhåller sig till målgruppen, så att Arbetsförmedlingen i god tid ges förutsättningar
att rekrytera personal efter behov. Arbetsförmedlingens senaste bedömning, som
baseras på Migrationsverkets prognoser om flyktingmottagande, pekar mot att
antalet deltagare i etableringsuppdraget under åren 2017 och 2018 beräknas vara
uppe i omkring 100 000 personer, för att sedan avta. Det ska jämföras med 42 000
personer vid slutet av 2014. Om inte anslagsnivån för anslagspost 2 höjs avsevärt
kommer situationen även i fortsättningen att vara mycket ansträngd. Antalet
inskrivna deltagare i etableringsuppdraget per arbetsförmedlare ökar i så fall än mer
de närmaste åren (från drygt 50 deltagare per arbetsförmedlare år 2015 till cirka 80
deltagare per arbetsförmedlare år 2018), något som riskerar att ge nyanlända
invandrare sämre stöd i etableringen och de anställda på Arbetsförmedlingen inom
etableringsuppdraget en än mer besvärlig arbetssituation. Om medel inte tillskjuts
finns en uppenbar risk att kvaliteten på etableringsinsatserna försämras och att
etableringstiden fördröjs. Därmed ökar också risken att fler arbetssökande efter
avslutad etableringsplan övergår till någon av garantierna eller att fler arbetssökande
blir beroende av kommunerna för att klara sin försörjning.
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För att Arbetsförmedlingen redan vid ingången av år 2016 ska klara av en kapacitetsoch kvalitetshöjning inom etableringsuppdraget, i enlighet med det medelsbehov som
redovisas i detta budgetunderlag, behövs ett tidigt besked från regeringen om
eventuella medelstillskott under år 2015, så att myndigheten får en rimlig möjlighet
att utöka kapaciteten och förbättra kvaliteten i etableringsuppdraget.

Figur 4: Medelsbehov anslag 1:1, ap. 2 Nyanländas etablering (tusental kronor)
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1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd16

Tabell 7: Anslagsutveckling och medelsbehov (inklusive besparingar till följd av
föreslagna regelförändringar) anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsförsäkring och
aktivitetsstöd (tusental kronor)
2014

2015

2016

2017

2018

Föreslagna anslagsnivåer (2014
och 2015 enligt regleringsbrev)

32 134 598 30 410 804 27 981 329 26 103 754 25 063 351

- varav ap. 1 Aktivitetsstöd

15 062 913 14 489 550 13 220 612 12 218 871 11 653 624

- varav ap.2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning

14 899 906 13 563 272 12 291 424 11 665 858 11 244 800

- varav ap.3 Statliga
ålderspensionsavgifter

2 171 779

Medelsbehov 1:2 Bidrag till
arbetslöshetsförsäkring och
aktivitetsstöd

30 067 406 29 344 000 28 010 000 26 214 000 25 387 000

- varav ap. 1 Aktivitetsstöd

14 449 992 14 490 000 13 866 000 12 919 000 12 645 000

- varav ap. 2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning

13 445 635 12 496 000 11 675 000 11 076 000 10 577 000

- varav ap. 3 Statliga
ålderspensionsavgifter

2 171 779

2 357 982

2 358 000

2 469 293

2 469 000

2 219 025

2 219 000

2 164 927

2 165 000

Anslagspost 1, Aktivitetsstöd

Enligt arbetsförmedlingens utgiftsprognos i februari kommer antalet deltagare i
program att sammantaget öka under perioden, från 184 500 deltagare per månad år
2015 till cirka 193 000 deltagare per månad år 2018. Den viktigaste förklaringen till
det är att volymerna av programdeltagare inom etableringsuppdraget ökar väsentligt.
Denna ökning belastar dock inte detta anslag.
De volymer som belastar anslagsposten bedöms minska under perioden från 157 700
per månad år 2015 till 144 600 per månad år 2018. Inom alla de tre
garantiprogrammen (jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2, sysselsättningsfasen,
och jobbgarantin för ungdomar) minskar antalet deltagare. Den mest markanta
minskningen finns inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2. Tillsammans med
beräknad besparing till följd av Arbetsförmedlingens föreslagna regelförändringar,
140 miljoner kronor per år 2016 till 2018, har myndigheten ett medelsbehov under
anslagspost 1 om 13 866 miljoner kronor år 2016, 12 919 miljoner kronor år 2017 och
12 645 miljoner kronor år 2018.

16

Medelsbehovet under anslaget baseras på utgiftsprognosen 2015-02-20.
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Figur 5: Medelsbehov anslag 1:2, ap. 1 Aktivitetsstöd, inklusive besparing till följd av
föreslagna regelförändringar (tusental kronor)
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Anslagspost 2, Bidrag till arbetslöshetsersättning

Som tidigare redogjorts för i kapitel 2 bedöms arbetslösheten minska under perioden,
från årets 7,9 procent till 7,7 procent år 2016, till 7,4 procent år 2017 och 7,3 procent
året därpå. Den minskade arbetslösheten påverkar direkt medelsbehovet under
anslagsposten och antalet inskrivna arbetslösa med rätt till arbetslöshetsersättning
beräknas minska under perioden. Antal dagar med inkomstrelaterad ersättning
beräknas enligt utgiftsprognosen i februari till 18,2 miljoner år 2016, 17,4 miljoner år
2017 och 16,6 miljoner år 2018. Antal dagar med grundbelopp beräknas till 1,7
miljoner år 2016, 1,4 miljoner år 2017 och 1,2 miljoner år 2018. Cirka 97 procent av
utbetalningarna under anslaget beräknas bestå av inkomstrelaterad ersättning.
Tillsammans med oförändrad dagpenning och grundbelopp17 och besparingen om 82
miljoner kronor årligen 2016 till 2018 till följd av Arbetsförmedlingens föreslagna
regelförändringar beräknas således medelsbehovet minska under perioden, från
11 675 miljoner kronor år 2016, till 10 577 miljoner kronor år 2018.

17

Genomsnittlig inkomstrelaterad dagpenning: 623 kronor. Genomsnittlig dagpenning med grundbelopp: 243

kronor.
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Figur 6: Medelsbehov anslag 1:2, ap. 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning, inklusive
besparing till följd av föreslagna regelförändringar (tusental kronor)
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Anslagspost 3, Statliga ålderspensionsavgifter

Ålderspensionsavgiften beräknas till 2 469 miljoner kronor år 2016, 2 219 miljoner
kronor år 2017 och 2 165 miljoner kronor år 2018.

Figur 7: Medelsbehov anslag 1:2, ap. 3 Statliga ålderspensionsavgifter (tusental kronor)
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1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 18

Tabell 8: Anslagsutveckling och medelsbehov (inklusive kostnad för regelförändringar)
anslag 1:3, anslagspost 1, Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
(tusental kronor)

Föreslagna anslagsnivåer (2014
och 2015 enligt regleringsbrev)
Medelsbehov anslag 1:3, ap. 1
Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska
program och insatser

2014

2015

2016

2017

2018

9 171 645

9 251 480

9 197 250

9 616 119

10 193 572

8 620 822

9 251 000

9 269 000

9 643 000

10 126 000

Medelsbehovet under anslag 1:3 anslagspost 1 beräknas öka något under perioden
2016 till 2018. Den största ökningen står särskilt anställningsstöd och förstärkt
särskilt anställningsstöd för medan medelsbehovet för jobb- och utvecklingsgarantin
fas 1 och 2, sysselsättningsfasen, samt jobbgarantin för ungdomar beräknas minska.
Medelsbehovet under anslaget för Arbetsförmedlingens föreslagna regelförändringar,
vilka ingår i det samlande medelsbehovet i tabellen ovan, beräknas till 72 miljoner
kronor år 2016, 82 miljoner kronor år 2017 och 90 miljoner kronor år 2018. Dessa
redogörs för mer i detalj i avsnitt 4.2 och 4.3.

18

Medelsbehovet under anslaget baseras på utgiftsprognosen 2015-02-20.
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Figur 8: Medelsbehov anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser inklusive kostnad för regelförändringar (tusental kronor)
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1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.19

Tabell 9: Anslagsutveckling och medelsbehov (inklusive kostnad för regelförändringar)
anslag 1:4, anslagspost 1 Lönebidrag m.m.(tusental kronor)
2014

2015

2016

2017

2018

Föreslagna anslagsnivåer (2014
och 2015 enligt regleringsbrev)

13 252 591 13 217 239 13 306 525 13 321 181 13 636 689

Medelsbehov anslag 1:4, ap. 1
Lönebidrag m.m.

13 029 100 13 121 000 15 210 000 15 116 000 15 825 000

Arbetsförmedlingens medelsbehov under anslag 1:4 beräknas öka under perioden
2016−2018. En bidragande orsak till det ökade medelsbehovet är två av de föreslagna
regelförändringarna, att långsiktigt höja lönestöden för funktionshindrade samt höjt
kostnadstak för tolkstöd, vilka beräknas kosta 1 903 miljoner kronor år 2016, 1 795
miljoner kronor år 2017 och 2 188 miljoner kronor år 2018. Därtill prognostiseras i
utgiftsprognosen i februari att antalet subventionerade anställningar ökar från cirka
77 900 per månad år 2015 till 80 800 per månad år 2018. Ökningen beror på att
antalet trygghetsanställningar bedöms öka under perioden.

19

Medelsbehovet under anslaget baseras på utgiftsprognosen 2015-02-20.
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Figur 9: Medelsbehov anslag 1:4, anslagspost 1, Lönebidrag m.m. inklusive kostnad för
regelförändringar (tusental kronor)
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4.1.3 Beräkningsförutsättningar
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

Det finns två typer av etableringsersättning: etableringsersättning för medverkan till
upprättande av plan (EEM) på 231 kronor per dag och etableringsersättning för
deltagande i aktiviteter (EEP) på maximalt 308 kronor per dag.
Arbetsförmedlingen räknar med att snittkostnaden för EEM kommer att vara 5 000
kronor per månad och att snittkostnaden för EEP kommer att vara 6 600 kronor per
månad.
Vid beräkningen av kostnaden för etableringsersättning för medverkan till
upprättande av plan (EEM) kommande år har hänsyn tagits till att upprättande av
plan först kommer att ske då deltagaren har tagits emot i en kommun. Bedömningen
är därför att andelen med EEM kommer att öka, då de som tidigare har fått sin
etableringsplan under tiden de bott på anläggning erhållit dagersättning enligt
LMA20.
De arbetssökande med etableringsplan som är föräldralediga påverkar
snittkostnaden för etableringsersättningen per person då de uppbär föräldrapenning
i stället för etableringsersättning för den tid de är föräldralediga. De befinner sig
således inom etableringsuppdraget men belastar inte utgiftsområdet motsvarande en
arbetssökande som uppbär etableringsersättning.
Förvaltningsanslaget

Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens bedömning av medelsbehovet avseende
myndighetens förvaltning är vilka arbetsuppgifter som myndigheten är ålagd att
utföra inom ramen för sina olika uppdrag. En prognos görs över hur många
arbetssökande som förväntas vara inskrivna på Arbetsförmedlingen (fördelat på de
olika uppdragen/arbetsuppgifterna) under de tre kommande åren. Därtill har
Arbetsförmedlingen gjort en bedömning av hur många arbetssökande en
arbetsförmedlare som mest kan arbeta med inom de olika uppdragen/
arbetsuppgifterna och samtidigt bibehålla kvaliteten, så kallad handläggartäthet.
Vilken handläggartäthet som är rimlig varierar stort mellan de olika uppdragen. Det
är exempelvis avsevärt mer tidskrävande att arbeta med en arbetssökande inom
etableringsuppdraget än med en som har en trygghetsanställning. Gemensamt för
samtliga uppdrag är dock att en heltidsanställd arbetsförmedlare har knappt 120
timmar per månad att ägna åt arbete med arbetssökande och arbetsgivare. Då har
hänsyn tagits till kompetensutveckling, semester och så vidare. Av de 120 timmarna
beräknas cirka 15 procent ägnas åt att hålla kontoren öppna främst för kontakter som
inte är bokade, till exempel nyinskrivningar. Således återstår drygt 100 timmar per
20

LMA = Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera.
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månad. I tabellen nedan redovisas hur många deltagare som en arbetsförmedlare
bedöms kunna arbeta med inom Arbetsförmedlingens olika uppdrag.

Tabell 10: Handläggartäthet
Bedömt rimligt antal deltagare per handläggare/arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingens uppdrag

2016

2017

2018

Jobb- och utvecklingsgarantin, fas 1
och 2

50

50

50

Jobb- och utvecklingsgarantin,
sysselsättningsfasen

65

65

65

Jobbgarantin för ungdomar

50

50

50

Insatser för sökande som bedöms
riskera långvarig arbetslöshet

50

50

50

Etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare

45

40

33

Insatser för personer som förbrukat
maximalt antal dagar i
sjukförsäkringen

30

30

30

Subventionerade anställningar för
personer med funktionsnedsättning

170

170

170

Matchning och stöd i jobbsökande för
övriga arbetssökande

180

190

190

Behovet av specialistresurser beräknas i
Arbetslivsinriktad rehabilitering för
personer med nedsatt arbetsförmåga relation till antal arbetsförmedlare
Resursbehovet görs som en bedömning av
Övrig service till arbetsgivare

vad den nuvarande hanteringen av stöd
(matchning, annonsering etc.) kräver

Beräkningsmodellen som Arbetsförmedlingen använder för att beräkna
medelsbehovet under anslag 1:1 hanterar både anslagspost 1 och anslagspost 2. De
prognostiserade volymerna inom myndighetens uppdrag, tillsammans med den
bedömda rimliga handläggartätheten, ger medelsbehovet per uppdrag. I beräkningen
utgår Arbetsförmedlingen från gällande regelverk. Det innebär att politiska initiativ
som regeringen har aviserat men där riksdagen inte har beslutat, såsom 90dagarsgarantin för ungdomar, inte är beaktade i beräkningsmodellen.
Vad gäller medelsbehovet för myndighetens overheadkostnader så fördelas
medelsbehovet mellan anslagspost 1 och anslagspost 2. Fördelningen påverkas av hur
stort det volymbaserade medelsbehovet för etableringsuppdraget är. Ju större
medelsbehov under etableringsuppdraget, baserat på antalet deltagare i uppdraget,
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desto större blir etableringsuppdragets behov av medel för fasta overheadkostnader.
Det innebär följaktligen att medelsbehovet för fasta overheadkostnader under
anslagspost 1 minskar i motsvarande grad.
För etableringsuppdraget räknar Arbetsförmedlingen med en succesiv minskning av
antalet deltagare per årsarbetare under åren 2016 till 2018. Anledningen till det är att
myndigheten bedömer att det inte är möjligt att utöka personalstyrkan i den
omfattning och hastighet som krävs för att redan år 2016 och 2017 nå den nivå som
bedöms rimlig för att bedriva uppdraget med tillräckligt god kvalitet. År 2018
bedömer myndigheten det däremot vara genomförbart och önskvärt att ha en
personalstyrka som motsvarar 33 deltagare per årsarbetare inom
etableringsuppdraget. Bedömningen av rimlig handläggartäthet inom
etableringsuppdraget förutsätter att regeringen möjliggör att anslag 1:4 inom
utgiftsområde 13 får användas för att anställa så kallade etableringsresurser.
Bidrag till arbetslöshetsersättning

Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsersättning beräknas med utgångspunkt från
prognosen av antalet arbetslösa anmälda hos Arbetsförmedlingen. De arbetssökande
fördelas i prognosen på två grupper: sökande med rätt till ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen och sökande utan sådan rätt. Sökande med rätt till
ersättning fördelas vidare på sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning och
sökande med rätt till ersättning enbart med grundbelopp. Utbetalningarna av bidrag
beräknas därefter med ledning av antaganden om det genomsnittliga antalet
ersättningsdagar per sökande och månad och genomsnittliga dagpenningar för
sökande med rätt till ersättningar. Erfarenheten visar att de genomsnittliga
dagpenningarna för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive
ersättning med grundbelopp är stabila så länge ersättningsnivåerna är oförändrade.
Arbetsförmedlingen har dock sett en stigande tendens av den genomsnittliga
dagpenningen för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning. Ersättningen
beräknas uppgå till 623 kronor 2015. Den genomsnittliga dagpenningen till sökande
med grundbelopp beräknas uppgå till 243 kronor.

4.1.4 Övriga medel som disponeras
Arbetsförmedlingen disponerar medel från utgiftsområde 10, anslag 1:6 (Bidrag för
sjukförsäkringsprocessen, ap. 5). Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen). Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen samarbetar löpande för att underlätta övergången från
ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete.
Myndigheterna ska i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt för att stödja
den enskildes återgång i arbete.
Utgifterna år 2015 för samarbetet beräknas enligt regleringsbrevet till 738 miljoner
kronor. Myndigheterna kommer årligen överens om en fördelning av anslaget. En
överenskommelse har gjorts för år 2015 om att fördela medel enligt
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utgångspunkterna för åren 2012 till 2014. Det innebär att 164 miljoner kronor går till
Arbetsförmedlingens programkostnader, 365 miljoner kronor till
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, och 209 miljoner kronor till
Försäkringskassans förvaltningskostnader.
Det är av stor vikt att myndigheterna ges resurser och tid för att utveckla samarbetet
på ett sätt som medför att individens behov sätts i fokus. Ökade sjuktal samt
prognoser och faktiska utfall av nya deltagare i programmet arbetslivsintroduktion
påvisar sammantaget behov av ökade resurser inom utgiftsområde 10, anslag 1:6 för
att kunna erbjuda tidiga insatser för fler sjukförsäkrade i rehabiliteringskedjan
genom det förstärkta samarbetet. Samtidigt kan en allt högre andel personer med
behov av rehabiliterande insatser, exempelvis till följd av traumatisering, observeras
inom gruppen nyanlända.

4.1.5 Internationellt utvecklingssamarbete
Sysselsättning och ekonomisk tillväxt är högt prioriterade frågor inom
biståndspolitiken. Som en del av den svenska biståndspolitiken bidrar
Arbetsförmedlingen till utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och
arbetsmarknad i länder i EU:s närområde, men även i andra delar av världen. Detta
samarbete finansieras huvudsakligen av Sida och EU och sker med full
kostnadstäckning. Arbetsförmedlingens instruktion bemyndigar myndigheten att
bedriva detta internationella utvecklingssamarbete och omfattningen av det anges
årligen i regleringsbrevet.
I dag bedriver Arbetsförmedlingen internationella utvecklingsprojekt i ett drygt tiotal
länder, framför allt i EU:s närområde men också i bland annat östra och södra Afrika
och i Kambodja. Projekten är inriktade på de områden av arbetsmarknadspolitiken
som utgör myndighetens kärnverksamhet, som arbetsmarknadspolitiska insatser och
program, servicevägar, tjänster och metoder samt analyser och prognoser. Hur
arbetsmarknadsmyndigheterna kan underlätta för ungdomar att komma in på
arbetsmarknaden är också i allt större utsträckning i fokus.

Tabell 11: Projektverksamhet, pågående och avslutade projekt (tusental kronor)
2016

2017

2018

Intäkter

18 972

23 443

18 167

Kostnader

18 731

22 801

17 985

Överskott

241

642

182
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4.1.6 Lokalbehov
Om tre år avser Arbetsförmedlingen ha en modern kontorsstruktur. Den ska vara
anpassad efter kundströmmarna och ha frigjort resurser för kontakter med
arbetsgivarna och därmed effektiviserat matchningsarbetet. En ökad användning av
digitala tjänster samt inriktningen mot att arbetsgivarkontakterna ska utvecklas och i
högre grad inriktas mot uppsökande verksamhet förutsätter att strukturen för
kontorsnätet utvecklas och anpassas. En översyn av kontorsstrukturen kommer
därför att bedrivas under budgetperioden. En särskild översyn kommer också att
genomföras för storstadsområdena. Den närmare tidplaneringen för arbetet är ännu
inte klar.
Myndighetens bedömning är att lokalkostnaderna successivt kommer att minska från
2019. Åren 2016–2018 kommer däremot totalkostnaden för hyror, möbler/inredning och
lånefinansierade ombyggnadskostnader vara i stort sett oförändrad.

4.1.7 Övriga ekonomiska villkor
Låneram

Arbetsförmedlingen ser behov av en utökad låneram under den nu aktuella
treårsperioden bland annat till följd av behovet att utveckla digitala tjänster. Om
låneramen inte utökas är risken antingen att den digitala utvecklingen får stå tillbaka,
eller att utvecklingskostnaderna tvingas belasta förvaltningsanslaget med sämre
förutsättningar att bedriva den löpande verksamheten som följd.
Vid ingången av år 2016 beräknas låneskulden till cirka 415 miljoner kronor.
Nyupplåningen under året beräknas till cirka 512 miljoner kronor och
amorteringarna beräknas uppgå till cirka 232 miljoner kronor. Med planerad
fördelning över året av amorteringar och nyupplåning beräknas den sammanlagda
låneskulden som högst uppgå till cirka 700 miljoner kronor. Den totala låneramen
bör innehålla en viss marginal därutöver för oförutsedda investeringar.
Arbetsförmedlingen föreslår därför en låneram för år 2016 på 850 miljoner kronor.
För åren 2017 och 2018 föreslås en årlig låneram på 900 respektive 950 miljoner
kronor (se vidare avsnitt 5.1). I tabell 12 redovisas hur investeringarna under åren
2016 till 2018 fördelas.
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Tabell 12: Investeringar (tusental kronor)
2016

2017

2018

Datorer och kringutrustning

272 600

21 900

19 100

Immateriella

135 000

160 000

180 000

Fastigheter och ombyggnader

51 000

51 000

50 000

Övrigt

3 900

14 000

3 900

Oförutsett

50 000

50 000

50 000

SUMMA

512 500

296 900

303 000

Datorer och kringutrustning

Under år 2016 planeras för utbyte av nuvarande utrustning i form av datorer,
skärmar, servrar och skrivare.
Immateriella investeringar

För att kunna utveckla digitala tjänster som riktas till arbetsgivare och
arbetssökande, men även att utveckla nya interna IT-stöd till de anpassade interna
processerna som stödjer utvecklingen av nya tjänster, beräknas behovet av
immateriella investeringar uppgå till 135 miljoner kronor år 2016, 160 miljoner
kronor år 2017 och 180 miljoner kronor år 2018.
Fastigheter och ombyggnader

För ändringar och anpassningar av kontorsstrukturen beräknas investeringsbehovet
till cirka 50 miljoner kronor årligen under åren 2016−2018
Övrigt

Här ingår ersättningsanskaffning av förmånsbilar och bilar för tjänsteresor inom de
delar av landet där det inte finns tillräckligt bra alternativ i form av allmänna
kommunikationer, bilpooler eller möjlighet att hyra bil.
Räntekontokredit

Arbetsförmedlingen har år 2015 tilldelats 300 miljoner kronor i kredit på ett
räntekonto hos Riksgälden. Arbetsförmedlingen föreslår att nuvarande nivå för
räntekontokrediten tillämpas även för perioden 2016−2018.
Anslagskredit

För innevarande budgetår är anslagskrediten 3 procent för förvaltningsanslaget och
5 procent för övriga anslag. För anslagsposten UO 14 1:2:3 (statliga
ålderspensionsavgifter) finns ingen anslagskredit. Arbetsförmedlingen föreslår att
nuvarande procentsatser för anslagskrediten tillämpas även för perioden 2016−2018.
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Bemyndiganderamar

Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
myndigheter lämna förslag till de bemyndiganden som myndigheten behöver för att
göra åtagaden som medför utgifter under följande budgetår. Redovisning av
bemyndiganderamarna görs i avsnitt 5.1.
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4.2 Förslag till regelförändringar: effekter på
Arbetsförmedlingens anslag
I följande avsnitt redovisas de regelförändringar som Arbetsförmedlingen föreslår. I
tabell 13 summeras förslagens kostnader/besparingar utifrån vilket anslag som
påverkas. I tabell 14 redovisas samtliga förslag. I tabellen anges också de enskilda
förslagens anslagspåverkan.
Tabell 13: Förslagens anslagspåverkan (tusental kronor)

2016

2017

2018

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare

0

0

0

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser
för vissa nyanlända invandrare

0

0

0

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

0

0

0

ap.1 Förvaltningskostnader för Af

0

0

0

ap.2 Nyanländas etablering

0

0

0

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

-222 000

-222 000

-222 000

ap.1 Aktivitetsstöd

-140 000

-140 000

-140 000

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

-82 000

-82 000

-82 000

0

0

0

72 000

82 000

90 000

1 903 000

1 795 000

2 188 000

UO 13 Integration och jämställdhet

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
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Tabell 14: Förslag till regelförändringar (tusental kronor)
Nr

Förslag

UO

Anslag

Ap

2016

2017

2018

1:2

ap. 1

- 140 000

- 140 000

- 140 000

1:2

ap. 2

- 82 000

- 82 000

- 82 000

1:4

1 898 000

1 790 000

2 183 000

1:4

5 000

5 000

5 000

0

0

0

15 000

15 000

15 000

Förenkling

0

0

0

Förenkling

0

0

0

Förenkling

0

0

0

Förslag att långsiktigt
I1

höja lönestöden för
personer med

Individens
behov

14

funktionsnedsättning

Förslag att höja
I2

kostnadstaket för
tolkstöd

Individens
behov

14

Förslag att utöka
I3

möjligheterna till studier

Individens

för arbetssökande med

behov

instegsjobb
Förslag om att höja
kostnadsersättningen
I4

för logi och
merkostnader vid

Individens
behov

14

1:3

månadsresor
Förslag till ändring som
möjliggör behandling av
F1

personuppgifter för
återsökande av vägledande avgöranden
Förtydliga målgruppen
för instegsjobb i

F2a

enlighet med förordning
(2010:409) om
etableringssamtal i
etableringsinsatser
Förtydliga målgruppen
för nystartjobb,
gällande dem som har

F2b

etableringsplan, i
enlighet med förordning
(2010:409) om
etableringssamtal i
etableringsinsatser
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Förslag att förtydliga att
arbetssökande som
avslutat etableringsplan
ingår i målgruppen för
F2c

nystartsjobb, i enlighet

Förenkling

0

0

0

med förordning
(2010:409) om
etableringssamtal i
etableringsinsatser
Förslag att korrigera
olikheterna i
subventionsnivåer i
F3

olika anställningsstöd

Förenkling

14

1:3

47 000

54 000

61 000

Förenkling

14

1:3

10 000

13 000

14 000

0

0

0

1 500

1 500

1 500

Förenkling

0

0

0

Samverkan

0

0

0

genom att utöka
subventionsnivån för
instegsjobb
Förslag att utvidga
F4

målgruppen för
instegsjobb gällande
arbetssökandes ålder
Förslag att

F5

etableringsplanen ska
upphöra vid påbörjade

Förenkling

gymnasiestudier
Förslag att höja
F6

subventionsnivå för

Förenkling

särskilt nystartsjobb

Skattekred.

Förslag om utskrivning
F7

ur JOB vid allmän
ålderspension
Förslag att förbättra
samordning av

S1

etableringsersättningen
och socialförsäkringsförmånen
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4.3 Arbetsförmedlingens förslag till regelförändringar
4.3.1 Förslag som rör individens behov
I1. Förslag att långsiktigt höja lönestöden för personer med
funktionsnedsättning

Nivån för den högsta bidragsgrundande lönekostnaden vid anställning med lönestöd
föreslås i första hand uppgå till 0,48 prisbasbelopp, vilket ger en automatisk årlig
uppräkning. I andra hand föreslås att nivån uppgår till 21 360 kronor, vilket
motsvarar 0,48 prisbasbelopp år 2015.
Arbetsförmedlingen föreslår att den maximala bidragsgrundande inkomsten för
lönestöd riktade till personer med funktionsnedsättning21 ska uttryckas som andel av
prisbasbeloppet istället för ett fast högsta belopp. På så sätt uppnås en årlig
uppräkning.
Ifall denna långsiktiga lösning inte skulle vara genomförbar föreslår
Arbetsförmedlingen att en höjning genomförs där nivån likt i dag uttrycks i kronor.
Baserat på 2015 års prisbasbelopp skulle det bli 21 360 kronor. De problem som
dagens låga nivå medför skulle då kunna avhjälpas eller minskas i omfattning på kort
sikt. Förslaget berör anställda och arbetsgivare som får stöd inom ramen för
lönebidrag, trygghetsanställning, utvecklingsanställning och offentligt skyddat
arbete.
Problembeskrivning och motivering

De förstärkta förutsättningar som förslaget medför skulle enligt Arbetsförmedlingens
bedömning generera en tioprocentig ökning av antalet anställda med lönestöd över
en treårsperiod. Detta är utöver den volymutveckling som Arbetsförmedlingen redan
prognostiserar och innebär att ytterligare cirka 8 000 personer med
funktionsnedsättning skulle kunna få arbete mellan åren 2016 och 2018.
Att fler personer ska kunna få arbete med stöd är emellertid inte det enda syftet med
förslaget. Särskilt anpassade stödformer riktade till personer med
funktionsnedsättning blir allt viktigare verktyg för att bryta långvarig arbetslöshet.
Individuellt anpassat stöd kan ofta vara avgörande för att personer ska kunna
utveckla sin arbetsförmåga. För många personer med en funktionsnedsättning är
möjligheten till subventionerad anställning därför en viktig förutsättning för att
kunna etablera sig på arbetsmarknaden även utan stöd.
Den grundläggande principen som uttrycks i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga är att
arbetsgivaren får en ekonomisk kompensation som motsvarar den anställdes
21
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utvecklingsanställning och offentligt skyddat arbete.
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nedsatta arbetsförmåga. Konstruktionen syftar till att göra det ekonomiskt neutralt
för arbetsgivaren att välja att anställa en person med en funktionsnedsättning.
Samtidigt innebär detta att arbetsgivaren måste ta hänsyn till den nedsatta
arbetsförmågan hos individen, vilket stärker den anställde i hans eller hennes
arbetssituation.
Att stödets storlek motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan är inte bara en
förutsättning för att gällande förordning i praktiken ska kunna följas. Det gör också
lönestöden enkla att förstå, använda och kommunicera till arbetsgivare. Som en
direkt konsekvens av den låga bidragsgrundande lönekostnaden är detta i dag i
praktiken nästan omöjligt. Att höja denna skulle därför på ett mycket tydligt sätt
stärka incitamenten för arbetsgivare att vilja anställa personer med en
funktionsnedsättning, vilket skulle påverka sysselsättningsgraden i denna grupp
positivt. Samtidigt skulle det skapa möjlighet till bättre ingångslöner och starkare
löneutveckling för dem som anställs.
Över tid har den maximala bidragsgrundande lönekostnaden blivit allt mindre i
relation till löne- och prisnivåerna. Ofta ligger dessutom nivån under lägsta
avtalsenliga lön enligt kollektivavtal. Sedan år 2007 har ”lönetaket” gått från att
motsvara 41,4 procent av prisbasbeloppet till 37,5 procent år 2015. Andelen beslut
om lönestöd där arbetsgivaren får full kompensation för den nedsatta
arbetsförmågan har därför minskat kraftigt, och sådana är i dag mycket sällsynta. Så
sent som år 2005 kunde en majoritet av arbetsgivarna till anställda med lönestöd
kompenseras fullt ut, men i dag är motsvarande andel endast drygt 5 procent. Med
den nivå som föreslås här skulle cirka 60 procent av anställningarna innebära full
kompensation.
Sammantaget utgör denna utveckling ett av de största hindren för att fler personer
med funktionsnedsättning ska kunna få arbete. Det drabbar personer vars kompetens
passar yrken med relativt sett högre löneläge särskilt hårt och innebär en risk för att
lönestöden i praktiken inte omfattar hela arbetsmarknaden. Att nivån på den
bidragsgrundande lönekostnaden knyts till index motverkar framtida urholkning och
leder till att lönestöd långsiktigt blir ett fungerande instrument för deltagande i
arbetslivet på lika villkor.
Konsekvenser för verksamheten
När den bidragsgrundande lönekostnaden höjs kan fler arbetsgivare få lönestöd i en
omfattning som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan hos den anställde. Detta ger
flera positiva effekter. Konkurrenskraften på arbetsmarknaden stärks för personer med
funktionsnedsättning, vilket skapar förutsättningar för att fler kan vara delaktiga i
arbetslivet.

Likaså kan fler få individuellt anpassat stöd i rätt omfattning. Vid andra
subventionerade anställningar, till exempel nystartsjobb, är de ekonomiska villkoren
i många fall fördelaktigare men möjligheterna att ge stöd som komplement till själva
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lönesubventionen är enligt förordning mycket begränsade. Detta kan ytterst medföra
att individer inte kan förbättra sin arbetsförmåga i den omfattning man skulle kunnat
med mer utvecklade stödinsatser, och därmed inte heller på sikt närmar sig
osubventionerad anställning i den omfattning som skulle kunnat vara möjlig.
Ekonomiska konsekvenser

De budgetmässiga konsekvenserna av förslaget har två huvudsakliga delar: dels
effekten av själva höjningen utifrån nuvarande22 antal beslut, dels det ökade antal
anställningar som kommer till stånd om förslaget genomförs. Arbetsförmedlingen
räknar med att antalet personer som får anställning med lönestöd kan öka med 10
procent under budgetperioden som en konsekvens av denna förändring.
De ekonomiska konsekvenserna av själva höjningen skulle initialt vara desamma för
vårt huvudsakliga förslag (indexering) och en höjning av nivån uttryckt i kronor.
Denna beräknas till cirka 2 069 miljoner kronor baserat på nuvarande antal beslut
om lönestöd.

Tabell 15: Ekonomiska konsekvenser av den föreslagna höjningen av lönetaket
Lönetak
16 700 kr

21 360 kr

Ökad kostnad
per år

Kostnad 12 mån. utan frånvaro
(tusental kronor)

11 736 000

14 010 000

2 274 000

Inkl. beräknad frånvaro 9%
(tusental kronor)

10 680 000

12 749 000

2 069 000

Arbetsförmedlingen bedömer också redan med nuvarande förutsättningar att antalet
beslut om lönestöd kommer att öka något under budgetperioden. En höjning
och/eller indexering av den högsta bidragsgrundande lönekostnaden bedöms
medföra att denna ökning blir kraftigare.
Utifrån hur lönenivåerna ser ut för de beslut som existerar i dag kan en beräkning
göras av hur den genomsnittliga kostnaden per beslut ökar till följd av att den
bidragsgrundande inkomsten höjs och indexeras. Genom att sedan räkna med en
uppskattad förändring av antalet beslut med utgångspunkt i myndighetens
utgiftsprognos kan en prognos för de sammantagna budgetmässiga effekterna av
dessa två förändringar för anslag 1:4 göras. Denna kan uttryckas enligt tabell 16
nedan.
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Tabell 16: Sammantagna budgetmässiga effekter av den föreslagna höjningen av
lönetaket
Maximal bidragsgrundande inkomst 21 360 kr.
2014
Totalt antal
Lönestöd

2015
23

Beslutsökning

2016

2017

2018

Beslutsökning

Beslutsökning

Beslutsökning

beslut per månad

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

LBI

32 230

31 722

30 586

30 276

30 896

OSA

3 586

3 513

3 513

3 513

3 513

UVA

8 563

9 093

9 713

9 816

10 023

TAS

32 989

36 166

36 579

37 302

39 059

Totalt

77 368

80 494

80 391

80 907

83 491

2014

2015

2016

2017

2018

Kostnad per

Kostnad per

Kostnad per

Kostnad per

Kostnad per

kronor

månad

månad

månad

månad

månad

LBI

450 000

466 000

450 000

445 000

454 000

OSA

54 000

59 000

59 000

59 000

59 000

UVA

143 000

157 000

167 000

169 000

173 000

TAS

520 000

555 000

561 000

573 000

600 000

1 167 000

1 237 000

1 237 000

1 246 000

1 285 000

Årskostnad

14 847 000

14 947 000

15 422 000

Årskostnad med beräknad frånvaro

13 511 000

13 601 000

14 034 000

Utgiftsprognos 2015-02-20

11 613 000

11 812 000

11 851 000

Ökning i förhållande till utgiftsprognos

1 898 000

1 790 000

2 183 000

Tusental

Totalt

Anm.: Uppskattad utveckling av totalkostnaden för lönestöd till personer med en
funktionsnedsättning utifrån en antagen volymökning om 10 procent totalt under 2016−2018 i
förhållande till gällande utgiftsprognos. Motsvarande ökning antas ske även under 2015.

Eftersom förslaget väntas leda till fler personer i subventionerade anställningar
medför det också volymminskningar vad gäller öppet arbetslösa och i program med
aktivitetsstöd. Utifrån hur inflödet till de aktuella lönestöden ser ut idag antas cirka
55 procent av den totala volymökningen medföra motsvarande minskning i program
med aktivitetsstöd, och 25 procent av volymökningen antas bestå av personer som
varit öppet arbetslösa. Givet genomsnittkostnaderna för aktivitetsstöd och
arbetslöshetsersättning innebär förslaget en årlig besparing om uppskattningsvis 222
miljoner kronor, varav 140 miljoner i aktivitetsstöd och 82 miljoner i
arbetslöshetsersättning.
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Ökning i förhållande till utgiftsprognos 2015-02-20.
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För hela perioden bör också hänsyn tas till att en viss ackumulering av personer
kommer att ske då många beslut om lönestöd omfattar mer än ett år, vilket ytterligare
torde förstärka effekten något. Ett genomförande av förslaget skulle sannolikt också
medföra att en del av den tillkommande volymen annars inneburit kostnader för
andra subventionerade anställningar, exempelvis nystartsjobb. Eftersom detta
handlar om en alternativ volymutveckling snarare än en direkt kostnadsreducering är
effekten svår att kvantifiera utifrån nuvarande inflöden. Det bör poängteras att en
sådan utveckling även kan öka övergångar till osubventionerat arbete på längre sikt.
Den totala kostnaden kan trots dessa effekter antas öka, men det bör poängteras att
om kostnadsökningen inträffar har också cirka 8 000 fler personer med
funktionsnedsättning fått arbete.
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I2. Förslag att höja kostnadstaket för tolkstöd

Kostnadstaket för tolkstöd vid fortbildning av anställda föreslås öka till 150 000
kronor från 50 000 kronor.
I 16 § i förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga anges att ekonomiskt stöd kan
ges för tolk till barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade som tar del
av utbildning inom ett företag.
Det ekonomiska stödet kan ges till arbetsgivare som har anställda med behov av
teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stödtolkning
för att dessa ska kunna ta del av en utbildning inom ramen för sin anställning. Egna
företagare och fria yrkesutövare kan också få stödet. Stödet ska därmed underlätta för
anställda tolkanvändare med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga och som är i behov av tolkstöden.
Problembeskrivning och motivering

Den maximala nivån för stödet har varit oförändrad sedan nuvarande förordning
infördes år 2000. Samtidigt får tolkanvändare i allt högre grad arbetsuppgifter som
medför krav på kontinuerlig kompetenspåfyllnad. Ett höjt kostnadstak för
tolkkostnaderna från Arbetsförmedlingens sida skulle innebära att
•
•
•
•

personer med behov av tolk får tillgång till kompetensutveckling i högre
omfattning då arbetsgivares kostnader för tolk minskar;
arbetsgivare blir mer benägna att anställa tolkberoende personal;
den anställdes rädsla för att orsaka kostnader för arbetsgivaren minskar, en
oro som ibland leder till att man avstår från vidareutbildning; samt
anställningsbarhet och konkurrenskraft på kort och lång sikt upprätthålls.

Konsekvenser för verksamheten

Kostnadstaket för tolkstödet har länge legat på 50 000 kronor. I förordning
(2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga talas om ”kostnader med högst 50 000 kronor per år för
utbildning av ett personligt biträde i teckenspråk för döva”. I SFS 2005:1203 är
texten ändrad men det maximala beloppet oförändrat: ”kostnader med högst 50 000
kronor per år för tolk åt barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade
som tar del av utbildning inom ett företag”.
Cirka 200 individer per år omfattas av tolkbidraget i dag och en del, men inte alla,
”slår i taket”. Eftersom tolkstödet inte räcker till kan längre eller flera utbildningar i
dag vara svåra att genomföra, varför det är rimligt att anta att det finns ett mörkertal
kring behovet av tolkstöd.

Sida: 49 av 97

Ekonomiska konsekvenser

Arbetsförmedlingens bedömning är att en höjning av kostnadstaket till 150 000
kronor skulle innebära att ytterligare 50−100 individer skulle kunna ta del av
tolkstödet vid längre utbildningsinsatser än vad som idag ges utrymme för.
Differensen mellan det föreslagna och det nuvarande kostnadstaket i förhållande till
50 individer ger vid handen att en anslagshöjning på 5 miljoner kronor skulle
möjliggöra denna ökade service till de anställda och deras arbetsgivare utan att det
får negativa konsekvenser för dem som i dag tar del av tolkstöd vid kortare
utbildningsinsatser. Se tabell 17.
Tabell 17: Kostnadsberäkning

Underlag för kostnadsberäkning
Kostnad per tolk
Kostnad per utbildning och person

24

Kr/timme

Dag

Vecka

650 kr

8 timmar

40 timmar

1 300 kr

10 400 kr

52 000 kr

Förslaget beräknas medföra en årlig ökning av utgifterna under anslaget UO14 1:4
med cirka 5 miljoner kronor. Kostnadsberäkningen bygger huvudsakligen på det
nationella tolkavtal Arbetsförmedlingen har för tolkning enligt förvaltningslagen.
Arbetsgivare och tolkanvändare har dock i praktiken möjlighet att välja vilka tolkar
de vill. Därför kan kostnaderna i många fall variera och är svåra att prognostisera på
nationell nivå.

24

Det behövs alltid två tolkar vid varje uppdrag.
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I3. Förslag att utöka möjligheterna till studier för arbetssökande med
instegsjobb

Instegsjobben innebär en möjlighet att kombinera anställning med studier i svenska
och är ett verktyg för nyanlända. Enligt förordning (1997:1275) om anställningsstöd
är möjligheten dock begränsad till att gälla endast sfi-studier. En förordningsändring
gällande vilka studier som kan kombineras med anställning skulle innebära större
möjligheter för arbetssökande att kombinera olika typer av svenskstudier med
anställning.
Problembeskrivning och motivering

Riksrevisionen (2013:17) har påpekat att ett mer flexibelt krav på sfi-studier inom
instegsjobben vore fördelaktigt och skulle öka möjligheten till svenskstudier för de
arbetssökande samt underlätta för de arbetsförmedlare som handlägger instegsjobb.
Instegsjobben är i nuläget avgränsade till enbart sfi-studier på olika nivåer. Genom
att öppna upp för ytterligare en form av studier i svenska, svenska som andra språk,
blir regelverket mer flexibelt och fler möjligheter ges till att kombinera instegsjobb
och studier.25
Konsekvenser för verksamheten

Förslaget innebär bättre förutsättningar för svenskstudier inom ramen för
instegsjobben i och med möjliggörandet av fler studieformer och kommer därför
underlätta Arbetsförmedlingens arbete med prioriterade arbetssökande enligt
förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen26.
En utökad möjlighet till instegsjobb och fler studiemöjligheter kan öka övergången
till arbete eller studier för nyanlända både inom och utom etableringsuppdraget,
vilket i sin tur kan innebära ett minskat inflöde i garantierna.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget antas inte ha någon större kostnadsdrivande verkan utan innebär snarare
större flexibilitet och bättre möjlighet till studier i svenska för nyanlända
arbetssökande med instegsjobb.

25

Samma begränsning för studier och instegsjobb finns föreslagna i förordningen om anställningsstöd inom

ramen för Ds 2014:29.
26

Enligt både nuvarande version och föreslagna inom ramen för Ds 2014:29.
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I4. Förslag att höja kostnadsersättningen för logi och merkostnader vid
månadsresor

I 19 § i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd anges att logi och merkostnader
för dubbelt boende ersätts med 110 kronor/dag och högst 2 400 kronor/månad.
Målgruppen är de som deltar i program eller i etableringsinsatser på annan ort och
som inte kan dagpendla för att delta i program (så kallade månadsresor).
Problembeskrivning och motivering

Ersättningen har varit oförändrad de senaste tio åren och för att följa
kostnadsutvecklingen bör ersättningen höjas från 110 kronor/dag till 250 kronor/dag
och från 2 400 kronor/månad till 5 500 kronor/månad mot uppvisande av kvitto på
kostnaderna.
Idag används denna möjlighet sällan, eftersom ersättningen inte täcker ökade
kostnader som programdeltagande på annan ort innebär. Förändringen skulle öka
möjligheterna för programdeltagande på andra orter än hemorten i de fall detta är
bästa alternativet för att få ett arbete.
För programmet arbetsmarknadsutbildning skulle en positiv konsekvens av förhöjd
logiersättning kunna bli att antalet utbildningar kan begränsas till de orter som har
störst efterfrågan. Det leder sannolikt till större träffsäkerhet och en mindre risk för
att behöva betala garantiavgifter för outnyttjade platser. Idag är vissa utbildningar
upphandlade på ett stort antal orter och det har visat sig svårt att fylla antalet
utbildningsplatser. Detta är en av orsakerna till att Arbetsförmedlingen tvingas betala
garantiavgifter till våra leverantörer. Garantiavgifterna uppgår till cirka 8 miljoner
kronor per år.
Med den högre ersättningen uppskattas att antalet deltagare som kommer att delta i
program på annan ort kan öka med cirka 20 procent. Ökningen kommer sannolikt
vara långsam eftersom problemet med att ersättningen betalas ut i efterskott mot
uppvisande av kvitto kvarstår.
Konsekvenser för verksamheten

I vissa fall kan programdeltagande på annan ort vara det lämpligaste för en
arbetssökande ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Det kan handla om att en
specifik praktik eller arbetsmarknadsutbildning inte kan erbjudas på hemorten eller
genom dagpendling. Med bättre ekonomiska förutsättningar skulle det i dessa fall
underlätta för Arbetsförmedlingen och den arbetssökande att genomföra en
planering som leder till arbete. I ett längre perspektiv skulle det även för
myndigheten underlätta den strategiska placeringen av utbildningar till platser där
efterfrågan på arbetskraft finns. Det skulle även kunna få effekt på resultatet av våra
utbildningar samt bidra till den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden.
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Förändringen bedöms främst få en positiv effekt för yngre arbetssökande, deltagare i
etableringsinsatser och de grupper som i jämförelse har svagare ekonomisk ställning.
Ekonomiska konsekvenser

Antalet månadsresor inom ramen för programresor beräknas uppgå till cirka 2 700,
vilket motsvarar 4,5 procent av det totala antalet programresor år 2014. Kostnaden
för logikostnader i samband med dubbelt boende vid månadsresor uppgår till cirka 12
miljoner kronor. Den genomsnittliga varaktigheten per ärende är 1,85 månader.
Förslaget kan bedömas innebära en ökning av antalet månadsresor med cirka 20
procent (540 månadsresor) och uppgå till 3 240 per år. Bedömningen av förslaget
grundar sig i att ett mindre antal resor bör kunna göras utan kostnad för logi (då
anordnaren ombesörjer boendet) samtidigt som merkostnadsersättning endast
behöver utbetalas i cirka 10 procent (324 månadsresor) av ärendena per år. Det
innebär en total kostnad med förslaget på cirka 31 miljoner kronor vilket innebär en
kostnadsökning med cirka 19 miljoner kronor per år. Med hänsyn tagen till att
kostnaderna för garantiavgifter för icke utnyttjade utbildningsplatser bedöms minska
med hälften från 8 miljoner kronor till 4 miljoner kronor per år innebär förslaget en
nettokostnadsökning på cirka 15 miljoner kronor per år och uppgå till cirka 27
miljoner kronor per år. Kostnaden belastar anslag 1:3.

Tabell 18: Kostnad för ersättning för logi och merkostnader vid dubbelt boende i
samband med månadsresor (programresa) med aktivitetsstöd, anslag 1:3.
2016

2017

2018

Ersättning för logikostnader vid
månadsresa (2916 x 5 500 kr x 1,85
mån.)

29 670

29 670

29 670

Ersättning för merkostnader vid
månadsresa (324 x 2 400 kr x 1,85
mån.)

1 440

1 440

1 440

Totalt (avrundat)

31 000

31 000

31 000

- varav kostnadsökning (avrundat)

15 000

15 000

15 000

Källa: Åtgärdssystemet. Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning har tagit fram siffrorna för år 2014
beräknade till 2700 ärenden med logi och merkostnader till en kostnad av cirka 12 miljoner kronor
för år 2014, vilket omräknats med hänsyn till beräknad ärendeökning och den föreslagna
ersättningshöjningen.
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4.3.2 Förenklingsförslag
F1. Förslag till ändring som möjliggör behandling av personuppgifter för
återsökande av vägledande avgöranden

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har enligt 114 kap 7 § 1 p
Socialförsäkringsbalken möjlighet att behandla personuppgifter för att återsöka
vägledande avgöranden. Motsvarande möjlighet finns inte för Arbetsförmedlingen i
lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.
Problembeskrivning och motivering

Nuvarande reglering innebär att Arbetsförmedlingen i sitt arbete med att utveckla
och upprätthålla en enhetlig praxis i arbetet med regeltillämpning måste bevara
vägledande avgöranden i pappersform som inte är sökbara, eller måste avidentifiera
alla domar och beslut (bland annat från domstolar, JO, JK, DO, Juridiska
avdelningen och enheten Central omprövning) för att kunna lägga in dem i sökbara
kataloger i digital form. Detta försvårar arbetet med att upprätthålla en enhetlig,
effektiv och rättssäker regeltillämpning i myndigheten.
Konsekvenser för verksamheten

Förslaget bedöms underlätta Arbetsförmedlingens arbete för att uppnå och
upprätthålla en enhetlig regeltillämpning. Förslaget väntas få positiva effekter för de
delar av verksamheten som ansvarar för utvecklingen av myndighetens handläggning
i enskilda ärenden. Arbetsförmedlingen skulle kunna övergå från pappers- till digital
hantering och möjliggöra sökningar som effektiviserar handläggningen av ärenden,
vilket i nuläget endast kan göras i liten skala med befintliga datasystem i den dagliga
verksamheten. Ändringen skulle även innebära en möjlighet för myndigheten, att om
man så väljer, framöver utveckla sökbara kataloger på myndighetens intranät där
handläggare som fattar beslut får tillgång till vägledande praxis.
Förslaget innebär inte att myndigheten nu behöver göra några investeringar, utan ger
möjligheter att i framtiden arbeta med att sprida myndighetens praxis bland
handläggare och myndighetens övriga beslutsfattare som kan hjälpas av den i sitt
arbete. Detta kan i sin tur bidra till en mer enhetlig handläggning i myndigheten och
vara ett stöd för handläggaren i sin myndighetsutövning.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget bedöms inte medföra några betydande kostnader.
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F2 a. Förslag att förtydliga målgruppen för instegsjobb i enlighet med
förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser

Våren 2014 genomfördes förändringar i förordning (2010:409) om etableringssamtal
och etableringsinsatser innebärande både att etableringsplan inte upprättas förrän
arbetssökande är mottagna i en kommun och utökad möjlighet till förlängd tid med
rätt till etableringsplan på grund av föräldraledighet på deltid.
Dessa förändringar innebär sammantaget att det framöver kan finnas arbetssökande
inom etableringsuppdraget som fick uppehållstillstånd betydligt längre tillbaks i
tiden än 36 månader27. Förordningsskrivningarna om instegsjobb bör därför
förtydligas genom en komplettering avseende vem som kvalificerar sig för
instegsjobb.
Genom att skriva att deltagare inom etableringsuppdraget är kvalificerade för
instegsjobb kompletteras 36-månadersregeln och risken att det framöver kommer
finnas deltagare inom etableringsuppdraget som inte är kvalificerade till instegsjobb
tas bort.
Problembeskrivning och motivering

Enligt nuvarande förordningstext finns en tidgräns angiven som gäller tiden som löpt
sedan den arbetssökande fick uppehållstillstånd. Med anledning av genomförda
förändringar i förordning (2010:409) finns anledning att lägga till etableringsplan
som möjliggörande för anvisning till instegsjobb.
Förslaget syftar till att förhindra att målgruppen begränsas på ett oavsiktligt sätt av
tidigare genomförda förordningsändringar. Om förslaget inte genomförs finns en risk
att individer vars etableringsplan upprättas efter flertalet månader och/eller är
föräldralediga och får förlängd tid med rätt till etableringsplan inom
etableringsuppdraget missar möjligheten till instegsjobb på grund av den nu gällande
tidsgränsen till uppehållstillstånd. Det vore olyckligt om personer som får vänta på
kommunmottagande drabbas av att förordningarna i det arbetsmarknadspolitiska
regelverket inte harmoniserar.
Konsekvenser för verksamheten

Den huvudsakliga effekten av förslaget är ett tydligare, enklare och mer harmoniserat
regelverk28 som är anpassat efter förändringar gjorda i andra förordningar. Om
förslaget inte genomförs finns risk för att vissa arbetssökande med etableringsplan
inte får rätt till instegsjobb, det vill säga arbetssökande med etableringsplan kan
komma att behandlas olika utifrån när de fick uppehållstillstånd.

27

Den teoretiska maxlängden kan efter regeländringen innebära att en arbetssökande med etableringsplan fick

uppehållstillstånd för upp till 56 månader sedan.
28

Kommande förordning enligt Ds 2014:29 har samma behov av förenkling.
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Ekonomiska konsekvenser

Förslaget antas inte ha någon kostnadsdrivande verkan utan är snarare förenklande
till sin karaktär. Förslaget förhindrar att målgruppen begränsas på ett oavsiktligt sätt
av tidigare genomförda förordningsändringar, inte att målgruppen utökas.
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F2 b. Förslag att förtydliga målgruppen för nystartsjobb, gällande dem som
har etableringsplan, i enlighet med förordning (2010:409) om
etableringssamtal och etableringsinsatser

I förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb finns i dag en koppling mellan
rätten till nystartsjobb och tid som gått sedan beviljat uppehållstillstånd. På grund av
genomförda förändringar i förordning (2010:409) om etableringssamtal och
etableringsinsatser som innebär både att etableringsplan inte upprättas förrän
arbetssökande är kommunmottagen och förlängd tid med rätt till etableringsplan på
grund av föräldraledighet på deltid kan det framöver finnas arbetssökande som
befinner sig inom etableringsuppdraget som fick uppehållstillstånd längre tillbaks i
tiden än 36 månader.
Problembeskrivning och motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att ingen arbetssökande förlorar sin rätt till
nystartsjobb för att tiden från beviljat uppehållstillstånd passerar 36 månader medan
den arbetssökande har tid kvar inom etableringsplanen. Förslaget syftar därmed till
att förhindra att målgruppen begränsas på ett oavsiktligt sätt av tidigare genomförda
förordningsändringar. Det vore olyckligt om personer som får vänta på
kommunmottagande drabbas av att förordningarna i det arbetsmarknadspolitiska
regelverket inte harmoniserar med varandra. Förordningsskrivningarna om
nystartsjobb bör därför förtydligas genom en komplettering avseende vem som är
berättigad till nystartsjobb.
Genom att skriva att deltagare inom etableringsuppdraget är kvalificerade för
nystartsjobb kompletteras 36-månadersregeln försvinner risken att det framöver
kommer att finnas deltagare inom etableringsuppdraget som inte är berättigade till
nystartsjobb.
Konsekvenser för verksamheten

Den huvudsakliga effekten av förslaget är ett tydligare, enklare och mer harmoniserat
regelverk. Situationen för arbetsförmedlare som handlägger nystartsjobb kan
förbättras genom att reglerna förtydligas.
Om förslaget inte genomförs finns risk för att vissa arbetssökande som har
etableringsplan inte kommer ha rätt till nystartsjobb.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget antas inte ha någon kostnadsdrivande verkan utan är snarare förenklande
till sin karaktär. Förslaget förhindrar att målgruppen begränsas på ett oavsiktligt sätt
av tidigare genomförda förordningsändringar, inte att målgruppen utökas.
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F2 c. Förslag att förtydliga att arbetssökande som avslutat etableringsplan
ingår i målgrupp för nystartjobb i enlighet ned förordning (2010:409) om
etableringssamtal och rehabiliteringsinsatser

I förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb finns i dag en koppling mellan
rätten till nystartsjobb och tid som gått sedan beviljat uppehållstillstånd.
I förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser har det
genomförts förändringar som innebär att etableringsplan inte upprättas förrän den
arbetssökande är kommunmottagen. Dessutom har möjligheten till
överhoppningsbar tid för föräldralediga utökats. Förändringarna medför att det
framöver kan finnas arbetssökande vilkas tid inom etableringsuppdraget har löpt ut
och som fick uppehållstillstånd avsevärt längre tillbaks i tiden än 36 månader. Av
detta skäl bör förordningsskrivningarna om nystartsjobb förtydligas genom att
kompletteras med vem som är berättigad till nystartsjobb. Även de som avslutat
etableringsplan bör vara berättigade till nystartsjobb under ytterligare en
tolvmånadersperiod för att inte etableringsprocessen ska stanna upp. Förslaget syftar
till att säkerställa att ingen arbetssökande förlorar sin rätt till nystartsjobb för att
tiden till upphållstillstånd passerat 36 månader medan den arbetssökande är i
slutfasen av sin etableringsplan.
Problembeskrivning och motivering

Om förordningsförändringen genomförs kommer det att underlätta
arbetsförmedlarnas arbete med de arbetssökande, vilkas tid med etableringsplan har
löpt ut. Arbetssökande som lämnar etableringsuppdraget går i dagsläget i första hand
över till jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar, men om
förslaget genomförs klargörs att arbetssökande som lämnar etableringen inte
nödvändigtvis bör skrivas över i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för
ungdomar utan kan fortsätta ett pågående nystartsjobb. Detta innebär en minskad
administration och förbättrar de arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Antalet
arbetssökande i garantierna som tidigare haft etableringsplan kan också minska.
Genom att skriva att deltagare som lämnar etableringsuppdraget är kvalificerade för
nystartsjobb motverkas risken att det framöver kommer finnas deltagare som precis
avslutat etableringsuppdraget men som inte är berättigade till nystartsjobb.
Konsekvenser för verksamheten

Om förslaget inte genomförs kvarstår risken att färre beslut om nystartsjobb fattas i
slutet av etableringsplanen utifrån vetskapen om att den arbetssökande snart inte är
kvalificerad till nystartsjobb längre.
En fördel med förslaget är minskad administration inom garantierna då antalet
arbetssökande som avslutat sin etableringsplan och ska skrivas in i någon av
garantierna kan minska. Den föreslagna ändringen medför även möjligheter till
förbättrat resultat, både under och efter, deltagandet i etableringsuppdraget.
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Ekonomiska konsekvenser

Förslaget antas inte vara kostnadsdrivande utan snarare bidra till minskad
administration. Arbetet med arbetssökande som är på väg mot slutet av sin
etableringsplan underlättas i och med att den arbetssökande kan få nystartsjobb och
inte behöver skrivas över till garantierna.

Sida: 59 av 97

F3. Förslag att korrigera olikheterna i subventionsnivåer i olika
anställningsstöd genom att utöka subventionsnivån för instegsjobb

Enligt 18 § förordning (1997:1275) om anställningsstöd lämnas särskilt
anställningsstöd med 85 procent av lönekostnaden, dock högst 890 kronor/dag
medan 18 a § i samma förordning anger att särskilt anställningsstöd i form av
instegsjobb får lämnas med maximalt 80 procent av lönekostnaden, högst 800
kronor/dag. I genomsnitt lämnas en subvention för 22 dagar per månad vilket ger att
den maximala subventionen för instegsjobb i nuläget är 17 600 kronor/månaden
medan den för särskilt anställningsstöd är 19 580 kronor/månaden.
Arbetsförmedlingen föreslår att olikheterna i subventionsnivåerna korrigeras genom
att utöka subventionsnivån för instegsjobb.
Problembeskrivning och motivering

I realiteten innebär skillnaderna i subventionsnivåerna att arbetsgivaren får en mer
lönsam subvention för ett särskilt anställningsstöd jämfört med ett instegsjobb. Detta
innebär sannolikt en begränsande effekt på antalet platser med instegsjobb jämfört
med andra anställningsstöd.29
Alla former av särskilt anställningsstöd grundar sig på samma tanke; att genom
lönesubvention underlätta för vissa arbetssökande att få en anställning. Därför bör
subventionsnivåerna vara enhetliga.
Förslaget avser motverka risken att instegsjobb trängs undan av andra anställningsstöd. Förslaget innebär också att Arbetsförmedlingen bättre kan utföra sitt
uppdrag enligt myndighetens instruktion vad avser det särskilda ansvaret kring
nyanlända.
En skillnad i subventionsnivåer utan synbar förklaring kan också uppfattas som
diskriminerande till nackdel för nyanlända som är målgruppen för instegsjobb
jämfört med målgruppen för särskilt anställningsstöd.
Konsekvenser för verksamheten

Förslaget innebär ett mer harmoniserat regelverk kring samtliga särskilda
anställningsstöd jämfört med det som finns i dag. Enhetliga subventionsnivåer kan
underlätta förståelsen för regelverket både hos arbetssökande och hos arbetsgivare.
En utökad möjlighet till instegsjobb kan öka övergången till arbete för nyanlända
generellt och inom etableringsuppdraget vilket i sin tur kan innebära att ett minskat
antal skrivs in i garantierna.
Förslaget antas öka antalet instegsjobb. Det kan eventuellt dämpa volymen i andra
anställningsstöd utifrån antagandet att det råder viss konkurrens om tillgängliga
29

Även Riksrevisionen (2013:17) har påpekat att instegsjobben trängs undan av andra subventionerade

anställningsformer.
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platser i anställningsstöd på arbetsmarknaden där olika anställningsstöd indirekt
konkurrerar med varandra. Den sammanlagda konsekvensen avseende särskilda
anställningsstöd är svårbedömd.
Ekonomiska konsekvenser

En utökad subventionsnivå i instegsjobben antas öka antalet deltagare i
instegsjobben och är kostnadsdrivande. För år 2016 antas anslagsbelastningen öka
med 47 miljoner kronor. Se tabell 19.

Tabell 19: Ökat antal deltagare och ökad kostnad med höjd subventionsnivå i
instegsjobben (tusental kronor)
2016

2017

2018

Beräknat antal deltagare i genomsnitt

6 700

7500

7600

Beräknad kostnad i utgiftsprognosen

754 000

870 000

982 000

Ny beräknad årskostnad

801 000

924 000

1 043 000

Ökad anslagsbelastning

47 000

54 000

61 000

Källa: Arbetsförmedlingen 2014.

Utöver konsekvenser i form av utökade kostnader för instegsjobb kan förslaget
innebära att kostnaderna för andra anställningsstöd minskar.
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F4. Förslag att utvidga målgruppen för instegsjobb gällande arbetssökandes
ålder

Enligt nu gällande förordning (1997:1275) om anställningsstöd framgår att en
anställning med särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får anvisas till en
person som fyllt 20 år. Särskilt anställningsstöd kan enligt samma förordning även
tilldelas arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin oavsett vilken ålder den
arbetssökande har. Här föreslås att målgruppen för instegsjobb utökas genom att ta
bort kravet på att den arbetssökande ska ha fyllt 20 år för att kunna vara aktuell för
ett instegsjobb30.
Problembeskrivning och motivering

Förslaget avser motverka olika behandling av arbetssökande som tillhör olika
målgrupper, innebärande att nyanlända har ett ålderskriterium som ska vara uppfyllt
för att få särskilt anställningsstöd medan andra inte har det. Förslaget innebär
därmed också ett möjliggörande av likabehandling.
Ett annat motiv är att förslaget medför harmonisering av regelverket gällande särskilt
anställningsstöd, vilket ger överblickbarhet och enkelhet i hanteringen.
Målgruppen för instegsjobb är även utan åldersgräns tydligt avgränsad utifrån att
stödet kan tilldelas de som beviljats någon form av uppehållstillstånd eller
uppehållskort och utifrån det faktum att den som anvisas som grundregel studerar
sfi. Vidare ska alltid en arbetsmarknadspolitisk bedömning föregå beslut om
instegsjobb.
Konsekvenser för verksamheten

Förslaget kan medföra att regelverket för instegsjobb uppfattas som mindre
krångligt, för både arbetsförmedlare, arbetssökande och arbetsgivare. Förslaget
medför också ett mer harmoniserat regelverk kring särskilda anställningsstöd jämfört
med det som finns i dag.
Förslaget kan ha en svagt positiv påverkan avseende antalet instegsjobb och innebär
en positiv effekt för situationen på arbetsmarknaden för en grupp arbetssökande som
myndigheten ska prioritera enligt 3 § samt 6 § enligt förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen.31
Konsekvenserna av att inte införa förslaget är förmodligen större än av att införa det.
Arbetsförmedlingen kan få kritik för att agera diskriminerande gentemot nyanlända
trots att myndigheten följer gällande förordning.

30

Åldergränsen 20 år för instegsjobb finns även med i Ds 2014:29.

31

Uppdraget finns även med i samma paragrafer i instruktionen enligt Ds 2014:29.
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Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader för
instegsjobben då även 18−19-åringar blir berättigade till anställningsstödet.
Kostnaderna redogörs för i tabell 20.

Tabell 20: Förväntad kostnadsökning av borttagande av åldersgräns för instegsjobben
(tusental kronor)
2016

2017

2018

74 000

98 700

101 200

Beräknat antal kvarstående 18−19-åringar

845

1 127

1 155

Beräknat antal med instegsjobb

59

78

80

10 000

13 000

14 000

Beräknat antal kvarstående inom
etableringsuppdraget

Beräknad kostnadsökning för instegsjobb

Källa: Arbetsförmedlingen 2014.
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F5. Förslag att etableringsplanen ska upphöra vid påbörjade
gymnasiestudier

Komplettera 9 § Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare så att etableringsplanen upphör när den arbetssökande påbörjar studier
vid gymnasieskola.
Arbetsförmedlingen anser att den föreslagna 4 punkten i 9 § bör formuleras på ett
liknande sätt som den nuvarande 3 punkten om högskolestudier. Etableringsplanen
bör brytas när den nyanlände påbörjar sådana gymnasiestudier som ger rätt till
studiehjälp. Personer har rätt till studiehjälp endast om de läser på heltid och fram
till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20. Förslaget omfattar enbart
deltagare i etableringsuppdraget som är 18−19 år eftersom personer över 20 år inte
har rätt att gå i gymnasieskola. Personer som är över 20 år och vill studera på
gymnasienivå är huvudsakligen hänvisade till den kommunala vuxenutbildningen. I
dessa situationer upprättas redan idag en etableringsplan och gymnasiestudierna vid
Komvux läggs in som aktivitet i etableringsplanen. Det är viktigt att påpeka att
förslaget enbart handlar om att harmonisera regelverket så att påbörjade
gymnasiestudier innebär att man lämnar etableringsuppdraget, oberoende av vid
vilken tidpunkt etableringsplanen har beviljats.
Studiemedel för kompletterande vuxenutbildning lämnas endast till personer från
och med andra kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Den föreslagna formuleringen
kan därför inte blandas ihop med studiemedel för kompletterande vuxenstudier på
gymnasienivå, som inte ska bryta planen utan snarare med fördel utgöra en del av
den.
Problembeskrivning och motivering

I ett individ- och samhällsperspektiv är den mest lämpliga sysselsättningen för en
nyanländ 18–19-åring gymnasiestudier. Därför ska Arbetsförmedlingen enligt
gällande lagstiftning avslå rätten till etableringsplan för en nyanländ som påbörjat
gymnasiestudier och ansöker om etableringsplan. Personer som vid
etableringssamtalet går i gymnasieskola får därför redan avslag på rätten till
etableringsplan, enligt gällande regelverk. Det är också denna situation som är
vanligast.
Det befintliga regelverket hanterar dock inte situationer då den nyanlände hinner
ansöka om och beviljas en etableringsplan innan denne har hunnit påbörja sina
gymnasiestudier. Nyanlända kan även senare i etableringsplanen bestämma sig för
att påbörja gymnasiestudier. Denna situation uppstår i den löpande verksamheten
och det beror delvis på att det finns starka ekonomiska skäl för individen att så tidigt
som möjligt få en etableringsplan samtidigt som kommunerna inte alltid hinner
ordna med en gymnasieplats på kort tid.
Det saknas idag juridisk möjlighet att avsluta etableringsplanen med anledning av
påbörjande av gymnasiestudier, eftersom etableringsplanen är ett gynnande
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förvaltningsbeslut som endast kan avbrytas med anledning av skäl uppräknade i lag.
Denna situation hanteras idag genom att Arbetsförmedlaren lägger in aktiviteten
”förhindrad” i etableringsplanen, den nyanlände deltar i gymnasiestudier och ingen
etableringsersättning utbetalas. Etableringsplanen kan sedan avslutas när den löpt ut
tidsmässigt.
Nuvarande rutin skapar dock ett antal följdproblem för verksamheten och för
individen. Arbetsförmedlarna måste idag förvalta och administrera etableringsplaner
som egentligen saknar innehåll. Den sökande går på gymnasieskola, deltar inte i
etableringsinsatser och uppbär inte etableringsersättning.
Studier på gymnasieskola ska finansieras med studiehjälp från CSN, men i många fall
är det nödvändigt att kombinera detta med försörjningsstöd från kommunen. Det
förekommer att kommunen, för att bevilja kompletterande försörjningsstöd, kräver
att den enskilde kan styrka att denne inte har rätt till en etableringsplan och
etableringsersättning. Detta kan individen dock inte göra i de fall hen har en
pågående etableringsplan samtidigt som Arbetsförmedlingen inte har lagligt stöd att
fatta ett avbrottsbeslut. Förslaget tydliggör att gymnasiestudier inte kan finansieras
med etableringsersättning samtidigt som det underlättar för individen att erhålla
försörjningsstöd från kommunen under tiden på gymnasieskola.
Konsekvenser för verksamheten

En möjlighet att bryta etableringsplanen på det sätt som avses i detta förslag skulle
innebära att Arbetsförmedlingen kan upprätta en etableringsplan för nyanlända, där
det när etableringsplanen påbörjas inte är klarlagt om individen kommer påbörja
gymnasiestudier samt i situationer då det uppstår en väntetid fram till att
gymnasiestudier kan påbörjas.
Med ett tydligt regelverk slipper arbetsförmedlarna svårbedömda situationer som
riskerar resultera i att ingen plan upprättas och individen går sysslolös fram till
skolstart. Arbetsförmedlingen slipper därmed onödig administration av ”tomma”
etableringsplaner där individen egentligen är en del av skolsystemet. Viss
systemmässig utveckling krävs då ett nytt avbrottskäl på etableringsplanen måste
läggas till i AIS.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att begränsade systemmässiga justeringar i och med att en ny
avbrottsgrund för etableringsplanen måste införas i systemstödet.
Arbetsförmedlingen införde ytterligare en avbrottsgrund under hösten 2014 och
kostnaden för denna justering uppgick till ungefär 100 000 kronor. Detta förslag
beräknas understiga denna kostnad något.
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F6. Förslag att höja subventionsnivån för särskilt nystartsjobb

En förhöjd subventionsnivå föreslås för ungdomar mellan 20 och 26 år och som
kvalificerat sig till särskilt nystartsjobb genom sjukpenning, rehabiliteringspenning,
sjuk- eller aktivitetsersättning. Den nya nivån föreslås bli samma som för personer
över 26 år, vilket innebär en återbetalning till arbetsgivaren motsvarande den dubbla
arbetsgivaravgiften samt den allmänna löneavgiften, vilka gäller för personer över 26
år.
Problembeskrivning och motivering

Antalet subventionsnivåer och maximala stödtider vid nystartsjobb är svåröverblickbara. Samtidigt kan skillnaderna till viss del motiveras av att arbetsgivarna
uppmuntras att anställa vissa målgrupper. Nackdelen är att nystartsjobben hamnat i
ett läge där de blivit svårförstådda för såväl arbetssökande, arbetsgivare och
arbetsförmedlare.
Målgruppen för särskilt nystartsjobb är personer som vid årets ingång fyllt 20 år men
inte 26 år och har fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller
aktivitetsersättning i minst sex månader.
Subventionen utgörs idag av den arbetsgivaravgift som utgår för personer över 26 år
plus den arbetsgivaravgift som betalas för ungdomar det vill säga, 31,42 % + 15,49 %.
Det är få personer som är anställda med denna subventionsnivå. Betydelsen av
särskilt nystartsjobb har också minskat i och med att samtliga ungdomar som varit
utan arbete i minst 12 månader kvalificerar sig för nystartsjobb med en subvention
motsvarande 2 x 31,42 %. Målgruppen för den föreslagna förhöjda subventionen är
alltså de ungdomar som är kvalificerade till särskilt nystartsjobb och varit utan arbete
i minst 6 månader men inte 12 månader. För dem som varit utan arbete i minst 12
månader gäller redan den högre subventionsnivån.
Förslaget ska ses som en förenkling då en subventionsnivå försvinner samtidigt som
det förväntas kunna bidra till att öka intresset att anställa unga människor med en
sjukdomshistorik. Det enda som då i praktiken kommer att skilja särskilt
nystartsjobb från nystartsjobb är stödtidens längd. För särskilt nystartsjobb kan stöd
utgå i högst fem år och för vanligt nystartsjobb för ungdomar i högst ett år (förutom
vid kvalificering utifrån uppehållstillstånd då stödtiden sammanfaller med längden
på uppehållstillståndet och är högst tre år). Om förordningen ändras enligt förslaget
överväger Arbetsförmedlingen att fasa ut begreppet särskilt nystartsjobb.
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Tabell 21: Subventionsnivåer och stödtider för ungdomar.
Nuläge
Ungdomar 20-26 år
Nystartsjobb:
Arbetslös 6−12 mån.
Nystartsjobb: Arbetslös
< 12 mån.
Särskilt nystartsjobb:
Arbetslös 6−12 mån.

Subvention
motsvarande

Subvention
procent

Maximal stödtid

Enkel
arbetsgivaravgift

31,42

1 år

Dubbel
arbetsgivaravgift

62,84

1 år

46,91

5 år

62,84

5 år

62,84

5 år

Enkel
arbetsgivaravgift
för >26
+ faktisk
arbetsgivaravgift
för <26.

Särskilt nystartsjobb:
Arbetslös > 12 mån.

Dubbel
arbetsgivaravgift
Förslag:

Särskilt nystartsjobb:
Arbetslös 6−12 mån.

Dubbel
arbetsgivaravgift
för >26

Källa: Arbetsförmedlingen 2014.

Konsekvenser för verksamheten

Nystartsjobben blir mer överblickbara och något mindre krångliga. Det blir lättare för
arbetsförmedlarna att få ungdomar med en sjukdomshistorik i arbete eftersom det
blir billigare för arbetsgivarna att anställa dessa. En mindre ändring behövs i
Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS). Idag skriver arbetsförmedlarna in
subventionen manuellt i AIS för just särskilt nystartsjobb, om ändringen införs bör
systemet automatiskt registrera subventionsnivån.
Ekonomiska konsekvenser

Nystartsjobb redovisas som en skatteutgift i statsbudgeten och belastar inte
Arbetsförmedlingens anslag.
Vid oförändrat antal beslut om särskilt nystartsjobb innebär förslaget en
utgiftsökning motsvarande cirka 1,5 miljoner kronor per år.
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Tabell 22: Ekonomiska konsekvenser vid ökad subvention för särskilt nystartsjobb
(tusental kronor).
Skattekreditering

Nuläge

Förslag

Skillnad

Beräknat antal kvarstående per månad

30

30

0

Skattekreditering per beslut per månad

7,5

11,8

4,3

Skattekreditering totalt per månad

225

354

129

2 700

4 248

1 548

Skattekreditering totalt per år
Källa: Arbetsförmedlingen 2014.
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F7. Förslag om utskrivning ur jobb- och utvecklingsgarantin vid allmän
ålderspension

Idag saknas regelstöd för att skriva ut deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som
fyller 65 år. Förslaget innebär ett tillägg i 13 § första stycket förordning (2007:414)
om jobb- och utvecklingsgarantin med en femte punkt: ”eller till och med månaden
innan han eller hon fyller 65 år”.
Problembeskrivning och motivering

Syftet med att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program är att den arbetslöse ska
kunna återgå till ett reguljärt arbete. En anvisning till ett program efter 65 års ålder
är generellt sett inte att anse som arbetsmarknadspolitiskt motiverad.
Närliggande regelverk innehåller begränsningar för denna målgrupp. Rätten till
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad
då den arbetslöse fyller 65 år enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Stöd för nystartsjobb enligt förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb lämnas
som längst till årets utgång det år då personen fyller 65 år.
Avsaknad av regelstöd för utskrivning i förordningen om jobb- och
utvecklingsgarantin innebär att det inte finns ett tydligt, rättssäkert sätt att avsluta
anvisningen på för dem med pågående anvisningar som fyller 65 år.
Konsekvenser för verksamheten

Förslaget innebär ett förtydligande av målgruppen för deltagande i jobb- och
utvecklingsgarantin. Tydligt förordningsstöd spar tid och underlättar medarbetarnas
handläggning i dessa ärenden.
Förslaget kan innebära besparingar som en följd av i viss mån minskat aktivitetsstöd
och eventuellt minskat anordnar-/merkostnadsbidrag, till följd av att deltagare inte
kvarstår i programmet efter att de fyller 65 år.
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4.3.3 Digitaliseringsförslag
I de delar som rör utveckling av digitala tjänster ser Arbetsförmedlingen behov av
regelförändringar och kommer att återkomma till regeringen i en särskild hemställan
med en närmare precisering och konsekvenser.

4.3.4 Samverkansförslag
S1. Förslag att förbättra samordningen av etableringsersättningen och
socialförsäkringsförmånen

Etableringsersättning får inte lämnas för samma tid som vissa
socialförsäkringsförmåner, enligt 2 kap. 4§ i förordningen (2010:407) om ersättning
till vissa nyanlända invandrare32. I de fall dessa förmåner varit beviljade för samma
tid ska etableringsersättningen minskas med det belopp som motsvarar den tid som
den personen fått etableringsersättningen och socialförsäkringsförmånen samtidigt.
Problembeskrivning och motivering

Det finns en risk att personer som uppbär etableringsersättning och även får rätt till
vissa socialförsäkringsförmåner drabbas av återkrav på grund av dubbla
utbetalningar. Problematiken har sin grund i att Försäkringskassan genomför en
prövning om personen omfattas av svensk socialförsäkring första gången som denne
ansöker om en förmån. Denna prövning tillsammans med den ordinarie
handläggningstiden för förmånen leder ofta till att det första beslutet om en
socialförsäkringsförmån tas retroaktivt. Eftersom etableringsersättningen redan är
beslutad och utbetald för denna period finns ingen möjlighet att hindra att
etableringsersättning felaktigt lämnas för samma tid som socialförsäkringsförmånen.
Även när försäkringstillhörighetsprövning inte behöver göras eller går snabbt finns
grundproblemet kvar att den första utbetalningen av en socialförsäkring ofta betalas
ut retroaktivt för samma period som beslut om etableringsersättning tagits.
Det nuvarande regelverket innebär stor risk för felaktiga utbetalningar.
Situationen och problematiken är inte unik för etableringsersättningen. Liknande
situationer uppstår i relationen mellan olika socialförsäkringsförmåner och andra
ersättningar som inte får lämnas för samma tid. Hanteringen av dessa situationer är
reglerad i 107 kap. 2 § i Socialförsäkringsbalken (2010:110). När dessa situationer
uppstår görs avdrag på den retroaktiva ersättningen med det belopp som överstiger
vad som skulle ha betalats ut för perioden om beslut av båda ersättningarna hade
fattats samtidigt. Detta innebär att återkrav kan undvikas. Arbetsförmedlingen finns
dock inte nämnd i 107 kap. 2 §, och därför kan inte denna lösning användas i
samordningen mellan ersättningar från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

32

Dessa är graviditetspenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning, rehabiliteringspenning,

sjuk- eller aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, smittbärarpenning eller närståendepenning.
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Arbetsförmedlingen borde således läggas till i denna paragraf vilket skulle kräva att
socialförsäkringsbalken (2010:110) ändras samtidigt som förordningen (2010:407)
om ersättning till vissa nyanlända invandrare i relation till denna förändring ses över.
Konsekvenser för verksamheten

Arbetsförmedlarnas arbetssituation underlättas då de inte behöver genomföra
återkrav för det absoluta flertalet av alla personer i etableringsuppdraget som uppbär
en av de socialförsäkringsförmåner som medför att etableringsersättningen inte får
lämnas.
I och med att Försäkringskassan får möjlighet att göra avdrag på kommande
utbetalningar och Arbetsförmedlingen slipper hantera administrativt tyngande
återkrav minskar även risken för att felaktigt utbetald ersättning inte återkrävs.
Arbetsförmedlarnas arbete förenklas, eftersom det skulle bli färre individer med
ekonomiska svårigheter under tiden i etableringsuppdraget.
Individen slipper drabbas av ett återkrav. Detta är speciellt viktigt i inledningsskedet
när den nyanlände försöker komma igång med sin försörjning i Sverige.
Ekonomiska konsekvenser

Utöver utvecklingskostnader uppskattas förslaget inte generera några kostnader. I
och med att återkraven blir färre minskar kostnaden för denna hantering.
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5. Bilagor
5.1 Fördjupningstabeller
Bemyndiganderamar
Tabell 23: Bemyndiganderamar UO 13, Anslag 1:4, Ersättning till etableringslotsar och
insatser för vissa nyanlända invandrare (tusental kronor)

Ingående
åtaganden
+ Nya åtaganden
- Infriade
åtaganden

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Utfall

Prognos

Beräknat

Beräknat

Beräknat

Beräknat

Slutår

1 261 830

2 363 221

3 411 860

-

-

2 035 104

2 797 346

4 042 982

-

-

-933 714

-1 748 708

-2 524 667

-3 648 171

-1 182 004

-100 000

2019

2 363 221

3 411 860

4 930 175

-

-

2 600 000

3 500 000

6 000 000

Utestående
åtaganden vid
årets slut
Tilldelad/
föreslagen
bemyndiganderam
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Tabell 24: Bemyndiganderamar UO 14, Anslag 1:3, Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser (tusental kronor)

Ingående
åtaganden
+ Nya
åtaganden
- Infriade
åtaganden

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Utfall

Prognos

Beräknat

Beräknat

Beräknat

Beräknat

Slutår

3 532 554

4 225 996

4 557 552

-

-

3 962 667

4 252 330

4 227 601

-

-

-3 382 626

-3 920 774

-4 228 384

-4 227 657

-279 112

-50 000

2 019

4 225 996

4 557 552

4 556 769

-

-

4 997 000

7 000 000

5 500 000

Utestående
åtaganden vid
årets slut
Tilldelad/
föreslagen
bemyndiganderam
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Tabell 25: Bemyndiganderamar UO 14, anslag 1:4, Lönebidrag m.m. (tusental kronor)

Ingående
åtaganden
+ Nya
åtaganden
- Infriade
åtaganden

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Utfall

Prognos

Beräknat

Beräknat

Beräknat

Beräknat

Slutår

10 822 108

12 178 350

12 540 009

-

-

9 821 573

9 937 820

9 776 365

-

-

-8 673 036

-9 576 161

-9 860 543

-9 794 352

-2 461 480

-200 000

2019

12 178 350

12 540 009

12 455 832

-

-

13 000 000

13 000 000

13 500 000

Utestående
åtaganden vid
årets slut
Tilldelad/
föreslagen
bemyndiganderam
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Låneram

Tabell 26: Lån i Riksgälden (tusental kronor)
2015

2016

2017

2018

IB-lån i Riksgälden

411 091

414 037

694 903

743 852

Beräknad nyupplåning

199 410

512 500

296 900

303 000

109 000

135 000

160 000

180 000

Beräknad amortering

196 464

231 634

247 951

261 713

UB-lån i Riksgälden

414 037

694 903

743 852

785 139

Beslutad/föreslagen låneram

650 000

850 000

900 000

950 000

4 100

8 280

14 000

14 960

1%

2%

2%

2%

200 564

239 914

261 951

276 673

- varav för investeringar i
immateriella anläggningstillgångar

Beräknad ränteutgift
Ränteantagenden för nyupplåning
(procent)
Finansiering för räntor och
amorteringar:
Utgiftsområde 14, Anslag 1:1
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Översikt över verksamhetens finansiering

Tabell 27: Översikt över verksamhetens finansiering (tusental kronor)
2014

2015

(utfall)

(prognos)

2 684 917

2016

2017

2018

4 052 000

5 738 000

7 843 000

8 404 000

1 743 442

2 710 000

3 746 000

5 557 000

5 901 000

1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader

6 919 369

7 433 000

8 664 000

9 170 000

9 237 000

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

6 217 998

6 470 000

7 107 000

6 868 000

6 393 000

701 371

963 000

1 557 000

2 302 000

2 844 000

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd

30 067 406

29 344 000

28 010 000

26 214 000

25 387 000

ap.1 Aktivitetsstöd

14 449 992

14 490 000

13 866 000

12 919 000

12 645 000

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

13 445 635

12 496 000

11 675 000

11 076 000

10 577 000

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

2 171 779

2 358 000

2 469 000

2 219 000

2 165 000

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

8 620 822

9 251 000

9 269 000

9 643 000

10 126 000

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

8 620 822

9 251 000

9 269 000

9 643 000

10 126 000

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

13 029 100

13 121 000

15 210 000

15 116 000

15 825 000

ap.1 Lönebidrag m.m.

13 029 100

13 121 000

15 210 000

15 116 000

15 825 000

13 997

23 778

18 972

23 443

18 167

529 000

529 000

529 000

529 000

529 000

63 608 053

66 463 778

71 184 972

74 095 443

75 427 167

UO 13 Integration och jämställdhet
1:3 Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare
1:4 Ersättning till etableringslotsar och
insatser för vissa nyanlända invandrare
UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

ap.2 Nyanländas etablering

Avgiftsinkomster som disponeras
Övriga inkomster som disponeras
Summa

33Bidrag

33

från Försäkringskassan inom ramen för samarbetet med insatser för sjukskrivnas återgång till arbete.
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Avgifter

Tabell 28: Uppdragsfinansierad verksamhet (tusental kronor)

Tjänsteexport

Ack.
resultat
Underskott
(underskott)
t.o.m.

Underskott

Intäkter

Kostnader

t.o.m. 2014

2015

2015

2015

2015

6 610

23 778

17 904

5 874

735

Tabell 29: Projektverksamhet, pågående och avslutade projekt (tusental kronor)
2016

2017

2018

Intäkter

18 972

23 443

18 167

Kostnader

18 731

22 801

17 985

Överskott

241

642

182
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5.2 Förslag till regelförändringar: författningstexter
5.2.1 Individens behov
I1: Förslag till förordning om ändring av förordning (2000:630) om
särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga;
utfärdad …
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda insatser för
personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
att 28 § ska ha följande lydelse
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lönebidrag

Lönebidrag

28§
Lönebidragets storlek fastställs med
hänsyn till graden av nedsättning i
arbetsförmågan hos arbetstagaren och
till hur stor del av arbetsgivarens
lönekostnad som är
bidragsgrundande. Bidraget får inte
överstiga den nivå som behövs för att
kompensera nedsättningen i
arbetsförmågan.
Den bidragsgrundande
lönekostnaden är
– kontant bruttolön inklusive sjuklön
och semesterlön,
– avgifter som skall betalas enligt
socialavgiftslagen (2000:980) och
lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift, och
– premier för avtalsenliga
arbetsmarknadsförsäkringar eller
motsvarande försäkringar.

Lönebidragets storlek fastställs med
hänsyn till graden av nedsättning i
arbetsförmågan hos arbetstagaren och
till hur stor del av arbetsgivarens
lönekostnad som är bidragsgrundande.
Bidraget får inte överstiga den nivå som
behövs för att kompensera
nedsättningen i arbetsförmågan.
Den bidragsgrundande lönekostnaden
är
– kontant bruttolön inklusive sjuklön
och semesterlön,
– avgifter som skall betalas enligt
socialavgiftslagen (2000:980) och lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift, och
– premier för avtalsenliga
arbetsmarknadsförsäkringar eller
motsvarande försäkringar.
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Den del av lönekostnaden vid
heltidsarbete som överstiger en
bruttolön om 16 700 kronor per
månad läggs dock inte till grund för
bidrag.

Den del av lönekostnaden vid
heltidsarbete som överstiger en
bruttolön om 0,48 prisbasbelopp per
månad läggs dock inte till grund för
bidrag.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft ...

2. Övergångsbestämmelse.
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I2: Förslag till förordning om ändring av förordning (2000:630) om
särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga;
utfärdad …
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda insatser för
personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
att 16 § ska ha följande lydelse,

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Särskilda insatser för synoch hörselskadade

Särskilda insatser för syn- och
hörselskadade

16§
Särskilda insatser för syn- och
hörselskadade innebär ekonomiskt
stöd till

Särskilda insatser för syn- och
hörselskadade innebär ekonomiskt stöd
till

– kostnaderna för tal- och
punktskriftslitteratur som synskadade
behöver för att kunna ta del av
arbetsmarknadsutbildning eller annan
utbildning inom ramen för ett
arbetsmarknadspolitiskt program, och

– kostnaderna för tal- och
punktskriftslitteratur som synskadade
behöver för att kunna ta del av
arbetsmarknadsutbildning eller annan
utbildning inom ramen för ett
arbetsmarknadspolitiskt program, och

– kostnader med högst 50 000 kronor
per år för tolk åt barndomsdöva,
dövblinda, vuxendöva och
hörselskadade som tar del av
utbildning inom ett företag eller för
inläsning på ljudmedier av
facklitteratur till en synskadad som tar
del av utbildning inom ett företag.

– kostnader med högst 150 000 kronor
per år för tolk åt barndomsdöva,
dövblinda, vuxendöva och
hörselskadade som tar del av utbildning
inom ett företag eller för inläsning på
ljudmedier av facklitteratur till en
synskadad som tar del av utbildning
inom ett företag.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft ...

2. Övergångsbestämmelse.
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I3. Förslag till förordning om ändring av förordning om anställningsstöd
(1997:1275);
utfärdad …
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
att 5 e § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Anställningsstödets storlek

Anställningsstödets storlek

Särskilt anställningsstöd i
form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av
instegsjobb

5e§
För att anvisningen ska få göras
måste personen studera, eller ha fått
en utfästelse om att få studera,
svenska inom ramen för utbildning i
svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning vid
folkhögskola enligt 24 kap. skollagen
(2010:800). Studierna ska gå att
kombinera med anställningen.

För att anvisningen ska få göras måste
personen studera, eller ha fått en
utfästelse om att få studera, svenska
inom ramen för utbildning i svenska för
invandrare, svenska som andra språk
eller motsvarande utbildning vid
folkhögskola enligt 24 kap. skollagen
(2010:800). Studierna ska gå att
kombinera med anställningen.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft …

2. Övergångsbestämmelse.
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I4. Förslag till förordning om ändring av förordning (1996:1100) om
aktivitetsstöd;
utfärdad ...
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
att 19 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Logi och dubbelt boende

Logi och dubbelt boende

19 §
Kostnader för logi och merkostnader
för dubbelt boende får ersättas med

Kostnader för logi och merkostnader
för dubbelt boende får ersättas med

-

110 kr. per dag, dock högst
2 400 kr. per månad, eller

-

250 kr. per dag, dock högst
5 500 kr. per månad, eller

-

Den faktiska kostnaden, om
tiden på annan ort än
hemorten är kortare än 30
dagar och kostnaden är skälig.

-

Den faktiska kostnaden, om
tiden på annan ort än hemorten
är kortare än 30 dagar och
kostnaden är skälig.

För arbetssökande som bor på annan
ort än hemorten men inte har kostnader
för logi får kostnader för enbart
merkostnader ersättas med
-

110 kr per dag, dock högst
2 400 kr per månad.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft …

2. Övergångsbestämmelse: Äldre föreskrifter gäller för beslut och återkrav som
gjorts före ikraftträdandet.
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5.2.2 Förenkling
F1: Förslag till ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter
i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;
utfärdad …
Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
att 4 § ska ha följande lydelse
Nuvarande lydelse
4§
Arbetsförmedlingen får behandla
personuppgifter inom den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten
bara om det behövs för
1. handläggning av ärenden,
2. publicering av platsinformation,
information om kompletterande aktörer
och ansökningar om anställning,
3. planering, metodutveckling, tillsyn,
uppföljning, resultatredovisning och
utvärdering av verksamheten,
4. framställning av avidentifierad
statistik, och
5. samarbete på det
arbetsmarknadspolitiska området inom
Europeiska unionen och Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet samt
enligt överenskommelsen den 6 mars
1982 om en gemensam nordisk
arbetsmarknad.

__________
1. Denna lag träder i kraft …

Föreslagen lydelse
Arbetsförmedlingen får behandla
personuppgifter inom den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten
bara om det behövs för
1. handläggning av ärenden,
2. publicering av platsinformation,
information om kompletterande aktörer
och ansökningar om anställning,
3. planering, metodutveckling, tillsyn,
uppföljning, resultatredovisning och
utvärdering av verksamheten,
4. framställning av avidentifierad statistik,
5. samarbete på det
arbetsmarknadspolitiska området inom
Europeiska unionen och Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet samt
enligt överenskommelsen den 6 mars
1982 om en gemensam nordisk
arbetsmarknad, och
6. att återsöka vägledande avgöranden.
Vid behandling för det ändamål som
anges i första stycket 6 får inte uppgifter
som direkt pekar ut den registrerade
användas.
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F2 a. Förslag till förordning om ändring av förordning (1997:1275) om
anställningsstöd;
utfärdad …
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
att 5 c § och 17 b § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Särskilt anställningsstöd i
form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av
instegsjobb

5c§
En anställning med särskilt
anställningsstöd i form av instegsjobb
får anvisas en person som har fyllt 20
år, är arbetslös och anmäld hos den
offentliga arbetsförmedlingen och inom
de senaste 36 månaderna har beviljats
1. uppehållstillstånd enligt
− 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre föreskrifter,
− 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
− 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av
familjemedlem till en EES-medborgare
efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra
stycket samma lag.
Vid tillämpning av första stycket ska
det bortses från tid som personen varit
förhindrad att arbeta på grund av vård
av eget barn som inte fyllt två år eller,
om barnet är adopterat, i två år efter
barnets ankomst till familjen.

En anställning med särskilt
anställningsstöd i form av instegsjobb
får även anvisas en person som är

En anställning med särskilt
anställningsstöd i form av instegsjobb
får anvisas en person som har fyllt 20
år, är arbetslös och anmäld hos den
offentliga arbetsförmedlingen och
inom de senaste 36 månaderna har
beviljats
1. uppehållstillstånd enligt
− 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre föreskrifter,
− 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
− 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av
familjemedlem till en EES-medborgare
efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra
stycket samma lag.
Vid tillämpning av första stycket ska
det bortses från tid som personen varit
förhindrad att arbeta på grund av vård
av eget barn som inte fyllt två år eller,
om barnet är adopterat, i två år efter
barnets ankomst till familjen.
En anställning med särskilt
anställningsstöd i form av instegsjobb
får även anvisas en person som har en
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arbetslös och anmäld hos den offentliga
arbetsförmedlingen och under de
senaste 12 månaderna har avslutat sin
etableringsplan enligt lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare.

etableringsplan enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare eller som
är arbetslös och anmäld hos den
offentliga arbetsförmedlingen och
under de senaste 12 månaderna har
avslutat sin etableringsplan.

17 b §
Särskilt anställningsstöd i form av
instegsjobb lämnas under högst 24
månader. Stöd för anställning som
omfattar mer än halvtid får dock inte
lämnas för längre tid än 12 månader.
Stöd får inte heller lämnas efter det att
36 månader passerat sedan sådant
beslut om uppehållstillstånd eller
uppehållskort som avses i 5 c § första
stycket fattades eller, om beslutet
fattades när personen inte befann sig i
Sverige, efter det att 36 månader
passerat sedan personen första gången
folkbokfördes i en kommun.

Särskilt anställningsstöd i form av
instegsjobb lämnas under högst 24
månader. Stöd för anställning som
omfattar mer än halvtid får dock inte
lämnas för längre tid än 12 månader.
Stöd får inte heller lämnas efter det att
36 månader passerat sedan sådant
beslut om uppehållstillstånd eller
uppehållskort som avses i 5 c § första
stycket fattades eller, om beslutet
fattades när personen inte befann sig i
Sverige, efter det att 36 månader
passerat sedan personen första gången
folkbokfördes i en kommun.
Stöd får lämnas för en arbetssökande
som har en etableringsplan enligt
lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare eller som är
arbetslös och anmäld hos den
offentliga arbetsförmedlingen och
under de senaste 12 månaderna har
avslutat sin etableringsplan.

En anvisning får göras för högst sex
månader i taget. Efter en
anvisningsperiod får en ny anvisning
göras om förutsättningarna i 5 c-5 e §§
fortfarande är uppfyllda. En ny
anvisning får göras även om inga studier
inom utbildning i svenska för
invandrare eller motsvarande
utbildning vid folkhögskola enligt 24
kap. skollagen (2010:800) bedrivs eller

En anvisning får göras för högst sex
månader i taget. Efter en
anvisningsperiod får en ny anvisning
göras om förutsättningarna i 5 c-5 e §§
fortfarande är uppfyllda. En ny
anvisning får göras även om inga
studier inom utbildning i svenska för
invandrare eller motsvarande
utbildning vid folkhögskola enligt 24
kap. skollagen (2010:800) bedrivs eller
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ska bedrivas, under förutsättning att ett
godkänt resultat har uppnåtts för lägst
kurs C inom utbildning i svenska för
invandrare eller motsvarande
utbildning under en tidigare
anvisningsperiod.

ska bedrivas, under förutsättning att
ett godkänt resultat har uppnåtts för
lägst kurs C inom utbildning i svenska
för invandrare eller motsvarande
utbildning under en tidigare
anvisningsperiod.

Vid beräkning av 36månadersperioden enligt första stycket
ska det bortses från tid som personen
varit förhindrad att arbeta på grund av
vård av eget barn som inte fyllt två år
eller, om barnet är adopterat, i två år
efter barnets ankomst till familjen.

Vid beräkning av 36månadersperioden enligt första stycket
ska det bortses från tid som personen
varit förhindrad att arbeta på grund av
vård av eget barn som inte fyllt två år
eller, om barnet är adopterat, i två år
efter barnets ankomst till familjen.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft …

2. Övergångsbestämmelse.
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F2 b. Förslag till förordning om ändring av förordning (2006:1481) om stöd
för nystartsjobb;
utfärdad …
Regeringen föreskriver i fråga om förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
att 3 b § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Arbetssökande för vilka stöd
lämnas

Arbetssökande för vilka stöd lämnas

3b§
Stöd lämnas till en arbetsgivare för
anställning av en person som vid årets
ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är
arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen och inom de senaste
tre åren har beviljats
1. uppehållstillstånd enligt

Stöd lämnas till en arbetsgivare för
anställning av en person som vid årets
ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är
arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen och inom de senaste
tre åren har beviljats
1. uppehållstillstånd enligt

– 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre bestämmelser,

– 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre bestämmelser,

– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller

– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller

– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av
familjemedlem till en EES-medborgare
efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra
stycket samma lag.

– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av
familjemedlem till en EES-medborgare
efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra
stycket samma lag.
Stöd får lämnas för en arbetssökande
som har en etableringsplan enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft …

2. Övergångsbestämmelse.
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F2 c. Förslag till förordning om ändring av förordning (2006:1481) om stöd
för nystartsjobb;
utfärdad …

Regeringen föreskriver i fråga om förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
att 3 b § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Arbetssökande för vilka stöd
lämnas

Arbetssökande för vilka stöd
lämnas

3b§
Stöd lämnas till en arbetsgivare för
anställning av en person som vid årets
ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället
är arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen och inom de
senaste tre åren har beviljats
1. uppehållstillstånd enligt

Stöd lämnas till en arbetsgivare för
anställning av en person som vid årets
ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är
arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen och inom de senaste
tre åren har beviljats
1. uppehållstillstånd enligt

– 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre bestämmelser,

– 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre bestämmelser,

– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller

– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller

– 21 eller 22 kap. utlänningslagen,
eller
2. uppehållskort i egenskap av
familjemedlem till en EESmedborgare efter ansökan enligt 3 a
kap. 10 § andra stycket samma lag.

– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av
familjemedlem till en EES-medborgare
efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra
stycket samma lag.
Stöd får lämnas för en arbetssökande
som under de senaste 12 månaderna
har avslutat sin etableringsplan enligt
lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft …

2. Övergångsbestämmelse.
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F3. Förslag till förordning om ändring av förordning (1997:1275) om
anställningsstöd;
utfärdad …

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
att 18 a § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Anställningsstödets storlek

Anställningsstödets storlek

Särskilt anställningsstöd i
form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av
instegsjobb

18 a §
Särskilt anställningsstöd i form
av instegsjobb lämnas med 80
procent av lönekostnaden, dock
högst 800 kronor per dag.

Särskilt anställningsstöd i form av
instegsjobb lämnas med 85 procent
av lönekostnaden, dock högst 890
kronor per dag.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft …

2. Övergångsbestämmelse.

Sida: 89 av 97

F4. Förslag till förordning om ändring av förordning (1997:1275) om
anställningsstöd;
utfärdad …

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
att 5 c § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Särskilt anställningsstöd i
form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av
instegsjobb

5c§
En anställning med särskilt
anställningsstöd i form av instegsjobb
får anvisas en person som har fyllt 20
år, är arbetslös och anmäld hos den
offentliga arbetsförmedlingen och
inom de senaste 36 månaderna har
beviljats
1. uppehållstillstånd enligt
− 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre föreskrifter,
− 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
− 21 eller 22 kap. utlänningslagen,
eller
2. uppehållskort i egenskap av
familjemedlem till en EESmedborgare efter ansökan enligt 3 a
kap. 10 § andra stycket samma lag.
Vid tillämpning av första stycket ska
det bortses från tid som personen varit
förhindrad att arbeta på grund av vård
av eget barn som inte fyllt två år eller,
om barnet är adopterat, i två år efter
barnets ankomst till familjen.
En anställning med särskilt
anställningsstöd i form av instegsjobb

En anställning med särskilt
anställningsstöd i form av instegsjobb får
anvisas en person som är arbetslös och
anmäld hos den offentliga
arbetsförmedlingen och inom de senaste
36 månaderna har beviljats

1. uppehållstillstånd enligt
− 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre föreskrifter,
− 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
− 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av
familjemedlem till en EES-medborgare
efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra
stycket samma lag.
Vid tillämpning av första stycket ska det
bortses från tid som personen varit
förhindrad att arbeta på grund av vård av
eget barn som inte fyllt två år eller, om
barnet är adopterat, i två år efter barnets
ankomst till familjen.
En anställning med särskilt
anställningsstöd i form av instegsjobb får
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får även anvisas en person som är
arbetslös och anmäld hos den
offentliga arbetsförmedlingen och
under de senaste 12 månaderna har
avslutat sin etableringsplan enligt
lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

även anvisas en person som är arbetslös
och anmäld hos den offentliga
arbetsförmedlingen och under de senaste
12 månaderna har avslutat sin
etableringsplan enligt lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft ...

2. Övergångsbestämmelse.
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F5. Förslag till lag om ändring av lag (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare;
utfärdad …
Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (2019:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare
att 9 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Etableringsinsatser

Etableringsinsatser

9§
Etableringsplanen upphör att gälla
när
1. tiden för etableringsplanen har
löpt ut,
2. den nyanlände har haft ett
förvärvsarbete på heltid minst sex
månader,
3. den nyanlände påbörjar en
utbildning på högskolenivå för vilken
studiemedel kan lämnas enligt
studiestödslagen (1999:1395), eller
4. den nyanlände utan godtagbart
skäl avvisar ett erbjudet lämpligt
arbete om han eller hon har arbete
eller arbetssökande som huvudsaklig
aktivitet enligt sin etableringsplan.
Lag (2014:952).

Etableringsplanen upphör att gälla när
1. tiden för etableringsplanen har löpt ut,
2. den nyanlände har haft ett förvärvsarbete
på heltid minst sex månader,
3. den nyanlände påbörjar en utbildning på
högskolenivå för vilken studiemedel kan
lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395),
4. den nyanlände påbörjar
gymnasiestudier för vilka studiehjälp kan
lämnas enligt studiestödslagen
(1999:1395), eller
5. den nyanlände utan godtagbart skäl
avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om han
eller hon har arbete eller arbetssökande
som huvudsaklig aktivitet enligt sin
etableringsplan. Lag (2014:952).

___________________
1.

Denna författning träder i kraft ...

2. Övergångsbestämmelse.

Sida: 92 av 97

F6: Förslag till förordning om ändring av förordning (2006:1481) om stöd
för nystartsjobb;
utfärdad …

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
att 12 b § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Stödets storlek

Stödets storlek

12 b §
För den som vid årets ingång fyllt 20 år
men inte 26 år och har kvalificerat sig
för nystartsjobb genom att ha fått
sjukpenning, rehabiliteringspenning,
sjuk- eller aktivitetsersättning lämnas
stöd genom återbetalning till
arbetsgivaren av ett belopp som
motsvarar den arbetsgivaravgift och
den allmänna löneavgift som
arbetsgivaren skulle ha betalat enligt
socialavgiftslagen (2000:980) och
lagen (1994:980) om allmän löneavgift
om personen vid årets ingång fyllt 26
år. Därtill återbetalas ett belopp som
motsvarar den arbetsgivaravgift och
den allmänna löneavgift som
arbetsgivaren ska betala enligt
socialavgiftslagen och lagen om allmän
löneavgift.

___________________
1.

Denna författning träder i kraft...

2. Övergångsbestämmelse.

För den som vid årets ingång fyllt 20
år men inte 26 år och har kvalificerat
sig för nystartsjobb genom att ha fått
sjukpenning, rehabiliteringspenning,
sjuk- eller aktivitetsersättning lämnas
stöd genom återbetalning till
arbetsgivaren av ett belopp som
motsvarar två gånger den
arbetsgivaravgift och den allmänna
löneavgift som arbetsgivaren skulle
ha betalat enligt socialavgiftslagen
(2000:980) och lagen (1994:980) om
allmän löneavgift om personen vid
årets ingång fyllt 26 år.
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F7: Förslag till förordning om ändring av förordning (2007:414)
om jobb- och utvecklingsgarantin;
utfärdad…

Regeringen föreskriver i fråga om förordning (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin
att 13 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Hur lång tid man får ta del
av programmet

Hur lång tid man får ta del av
programmet

13§
13 §/Upphör att gälla U:2015-03-01/

13 §/Upphör att gälla U:2015-03-01/

Den som har anvisats till jobb- och
utvecklingsgarantin får ta del av
insatserna i programmet till dess att han
eller hon påbörjar
1. ett arbete på heltid, med eller utan
statligt stöd,
2. en utbildning som inte berättigar till
aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning,
3. en frånvaroperiod med
föräldrapenningsförmån enligt
socialförsäkringsbalken på heltid, eller
4. en period med sjukfrånvaro på heltid.

Den som har anvisats till jobb- och
utvecklingsgarantin får ta del av
insatserna i programmet till dess att han
eller hon påbörjar
1. ett arbete på heltid, med eller utan
statligt stöd,
2. en utbildning som inte berättigar till
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,
3. en frånvaroperiod med
föräldrapenningsförmån enligt
socialförsäkringsbalken på heltid,
4. en period med sjukfrånvaro på heltid,
eller
5. till och med månaden innan han eller
hon fyller 65 år.

Den som inte längre deltar i garantin
enligt första stycket ska skrivas ut ur
programmet. Vid en sådan frånvaro
enligt första stycket 1, 2 eller 3 som kan
antas vara kortvarig, får
Arbetsförmedlingen avvakta med
utskrivning till dess frånvaron har varat
mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid
frånvaro enligt första stycket 4 ska
utskrivning ske först när frånvaron har
varat mer än 30 kalenderdagar i följd.
Ärenden om utskrivning ska handläggas

Den som inte längre deltar i garantin
enligt första stycket ska skrivas ut ur
programmet. Vid en sådan frånvaro enligt
första stycket 1, 2 eller 3 som kan antas
vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen
avvakta med utskrivning till dess
frånvaron har varat mer än 30
kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt
första stycket 4 ska utskrivning ske först
när frånvaron har varat mer än 30
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skyndsamt.

kalenderdagar i följd.
Ärenden om utskrivning ska handläggas
skyndsamt.

___________________
1. Denna författning träder i kraft ...
2. Övergångsbestämmelse.
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5.2.3 Digitalisering
Arbetsförmedlingen kommer att återkomma till regeringen i en särskild hemställan med
en närmare precisering och beskrivning av konsekvenser av förslag till regelförändringar.

5.2.4 Samverkan
Förslag 1: Förslag att förbättra samordningen av etableringsersättningen och
socialförsäkringsförmånen

107 kap. 2 § i Socialförsäkringsbalken (2010:110) behöver justeras på ett sådant sätt
som beskrivs i förslaget, det vill säga att Arbetsförmedlingen läggs till bland de
myndigheter för vilkas ersättningar avdrag på retroaktiv ersättningen kan göras.
Socialförsäkringsbalken är inte en del av Arbetsförmedlingens regelverk och förslag
om författningstext lämnas därför inte.

Sida: 96 av 97

Budgetunderlag 2016-2018
Dnr: Af-2014/41355
Datum: 2015-02-27

arbetsformedlingen.se

