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1. Hemställan
Mot bakgrund av de beräkningar och förslag till regelförändringar som görs i budgetunderlaget
föreslår Arbetsförmedlingen att medel för verksamhetens genomförande år 2012–2014 anvisas i
enlighet med sammanställningen nedan. Förslagen finns beskrivna i kapitel 4 och förslag till
förordningstexter finns i bilaga 8.5.

1.1 Anslagsmedel

2014

2015

2016

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända

3 182 386

3 543 116

3 533 796

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

2 450 000

2 968 000

2 980 000

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

8 078 000

8 240 000

8 258 000

ap.1 Förvaltningskostnader för Af

6 843 000

6 865 000

6 885 000

ap.2 Nyanländas etablering

1 235 000

1 375 000

1 373 000

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

33 953 000

32 106 000

30 378 000

ap.1 Aktivitetsstöd

16 376 000

15 745 000

14 457 000

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

15 661 000

14 448 000

13 832 000

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

1 916 000

1 913 000

2 089 000

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser

9 395 000

9 316 000

8 868 000

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser

9 395 000

9 316 000

8 868 000

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

15 440 000

15 859 000

16 474 000

ap.1 Lönebidrag m.m.

15 440 000

15 859 000

16 474 000

UO 13 Integration och jämställdhet

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
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1.2 Regelförändringar
Enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring 9 kap ska myndigheterna pröva
ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten. Förslag till förändringar lämnas till regeringen
för beslut.
Arbetsförmedlingen önskar framföra följande förslag till förändringar av regelverk. Sammantaget
syftar förslagen till att stärka våra möjligheter att bidra till att reducera sök- och vakanstiderna på
arbetsmarknaden och att särskilt stödja dem som har en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Förstärkta arbetsförmedlingsinsatser för sökande som är långtidsarbetslösa
eller riskerar långtidsarbetslöshet
•

Arbetsmarknadsutbildning ska kunna ges inledningsvis i en anställning för ungdomar som
befinner sig långt från arbetsmarknaden och som är anställda enligt yrkesintroduktionsavtal
eller motsvarande.

•

Utökad möjlighet att med aktivitetsstöd kunna anvisa korttidsutbildade till lediga platser inom
det reguljära utbildningsväsendet.

•

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning - och det anordnarbidrag som följer med dessa
aktiviteter- möjliggörs inom jobbgarantin för ungdomar (UGA). På så vis blir
förutsättningarna för deltagare i UGA samma som i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB).

•

Regelverket för arbetslöshetsförsäkringen ändras så att arbetslöshetsersättning kan beviljas
mellan arbetsmarknadspolitiska program som utgörs av utbildningar även om dessa kan anses
vara delar av en och samma utbildning.

Förbättrade ekonomiska incitament för att öka effekten av
Arbetsförmedlingens insatser
•

Att nivån för den högsta bidragsgrundande lönekostnaden vid anställning med lönestöd i
första hand sätts till 0,48 prisbasbelopp, vilket ger en automatisk årlig uppräkning. I andra
hand att nivån sätts till 21 360 kronor, vilket motsvarar 0,48 prisbasbelopp 2013.

•

Höjt kostnadstak till 150 000 kronor (från 50 000 kronor) för tolkstöd till anställda som
genomgår fortbildning hos arbetsgivaren.

•

Utöka den initiala ersättningen inom EEM (under medverkan till upprättande av
etableringsplan) och samordna utbetalningsdatum och flytta det till den 25:e i varje månad.

•

Höjd kostnadsersättning vid övernattning i samband med programresor. Höj ersättningen
från 110 kronor/dag till 200 kronor/dag och från 2400 kronor/månad till 4500
kronor/månad. Ändring i förordningen om aktivitetsstöd (1996:1100) krävs.
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Tydligare programstruktur för att säkra rätt insats för rätt individ
•

Sammanför arbetspraktik, prova på plats och praktisk kompetensutveckling till det befintliga
programmet arbetspraktik. Vidga detta program till att också omfatta arbetspraktik inom
Europa. Programperioden ska maximalt uppgå till sex månader.

•

Sammanför de förberedande insatserna aktiviteter inom vägledning och platsförmedling
(AVP) och fördjupad kartläggning och vägledning (FKV) till en insats.

•

Sammanför aktiviteterna kartläggning och jobbsökaraktiviteter med coachning samt studieoch yrkesvägledning till en aktivitet benämnd förmedlingsaktivitet utifrån individuella
behov. Aktiviteten specificeras och konkretiseras i handlingsplanen.
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2. Utvecklingen på arbetsmarknaden
2.1 Huvudscenario för åren 2014-2016
Den svenska ekonomin har haft en synnerligen stark tillväxt åren 2010 och 2011 jämfört med
omvärlden. Sverige har även haft ett jämförelsevis bättre 2012 än nästan alla andra länder även om
tillväxttakten minskat betydligt. Sveriges ekonomiska tillväxt låg åren 2010 och 2011 mycket högt i en
europeisk jämförelse (femte plats)och även globalt sett. Även om år 2012 blev ett konjunkturmässigt
svagare år så har Sverige ett starkt utgångsläge med välskötta statsfinanser. En god ekonomisk tillväxt
genererar också många nya jobb. Åren 2010 till 2012 tillkom totalt cirka 120 000 arbetstillfällen, vilket
motsvarar en ökning på 2,8 procent.
Under 2012 kom allt starkare signaler om att konjunkturläget försämrades i landet. Sverige blir inte
opåverkat av den svagare omvärldsutveckling som pågått under en tid. Europakonjunkturen är och
väntas förbli svag de kommande åren. I USA riskerar åtgärder mot budgetproblemen att lägga sig som
ett lock över de positiva signalerna i konjunkturen och i Asien är den ekonomiska tillväxttakten lägre
än under de senaste åren. Arbetsförmedlingens bedömning utifrån den svaga omvärldsbilden är att
både 2013 och 2014 blir konjunkturmässigt svaga år, om än med en viss förstärkning 2014. Därefter
bör det finnas förutsättningar för att konjunkturläget blir betydligt starkare åren 2015 och 2016, men
även dessa år riskerar det att bli en ekonomisk aktivitet som innebär stora lediga resurser.
Arbetskraftsutbudet har de senaste åren ökat betydligt mer än vad som varit vanligt vid liknande
konjunkturlägen, beroende på en utbudsinriktad politik. Det ökade utbudet av arbetskraft har gjort det
möjligt att öka sysselsättningen i hög takt. I samband med att sysselsättningsökningen bromsade in
under år 2012 har också tillskottet av personer i arbetskraften minskat. Den utvecklingen väntas bestå
under åren 2013 och 2014. Den ökning som trots allt sker består helt och hållet av utrikes födda.
Antalet inrikes födda i arbetskraften minskar nämnda år men kan komma att öka något åren 2015 och
2016 på grund av en stigande arbetskraftsefterfrågan. Det är av central betydelse att det sker ett
kontinuerligt tillskott av utrikes födda i arbetskraften eftersom denna grupp utgör den huvudsakliga
framtida arbetskraftspotentialen, vilken ska möjliggöra en god och långsiktig
sysselsättningsutveckling.
Under andra halvåret 2012 skedde en allmän försvagning av konjunkturen inom en rad olika sektorer,
men nedgången slog hårdast mot exportberoende delar av det privata näringslivet. Sysselsättningen
kommer därmed att minska inom de flesta sektorer åren 2013 och 2014 och sammanlagt bedöms
nedgången till närmare 1 procentenhet. Våren/sommaren 2014 vänder den negativa
sysselsättningsutvecklingen men tillskottet den resterande delen av året blir inte tillräckligt stort för
att helårstalet ska bli positivt.
Bedömningen för de kommande åren är ett sysselsättningstapp på 25 000 år 2013 och 15 000 år 2014.
Åren 2015 och 2016 kan sysselsättningen återigen öka med knappt 40 000 respektive 50 000
personer. En viktig fråga i samband med nästa konjunkturuppgång blir om tillgången på efterfrågad
arbetskraft blir tillräcklig i olika delar av landet för att skapa en uthållig uppgång av sysselsättningen.
Förutsättningarna för arbetskraftstillgången nästa konjunkturuppgång styrs sannolikt av tidigare
kända invandringsmönster som innebär att de tre storstadsregionerna får en kontinuerlig påfyllnad av
arbetskraft från andra länder. Nytillskottet blir begränsat i övriga delar av landet, som främst får
förlita sig till att så effektivt som möjligt nyttja den redan nu befintliga arbetskraftstillgången.
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Arbetslösheten stiger från 8,0 procent år 2012 till 8,7 procent år 2013 och till 8,8 procent år 2014.
Åren 2015 och 2016 sjunker arbetslösheten i samband med att efterfrågan på arbetskraft förstärks och
arbetslöshetsnivån faller till 7,7 procent det senare året. Den bedömda utvecklingen kommer
kortsiktigt, det vill säga under åren 2013 och 2014, att leda till en relativt stor ökning av arbetslösheten
bland grupper som träder in på arbetsmarknaden; ungdomar och utrikes födda. Arbetslösheten
kommer i det sammanhanget att framför allt öka i befolkningstäta regioner och på andra lokala
arbetsmarknader med stort inslag av nytillträdande. Det kommer även att finnas en rad regioner/orter
som drabbas hårt av konjunkturnedgången och strukturomvandlingen med stora nedskärningar eller
nedläggningar av företag/arbetsställen som följd. Det handlar främst om arbetsmarknader inom
industritunga län, till stor del län belägna i Syd- och Mellansverige.
Påföljande år, det vill säga åren 2015 och 2016 kommer befolkningstäta regioner att ha de bästa
förutsättningarna för att öka sin sysselsättning i hög takt, detta genom den goda och växande
tillgången på arbetskraft. Mindre befolkningstäta regioner får i stigande grad brottas med
generationsväxlingens konsekvenser i form av krympande tillgång på arbetskraft varvid många av
regionerna riskerar en svag sysselsättningsutveckling. Den samlade arbetskraftstillgången
(arbetskraftsutbudet) och dess kompetenser kommer att bli en fråga som står i fokus på några års sikt
och den kommer att i hög grad styra den framtida sysselsättningstillväxten i olika regioner runt om i
landet.

Slutsatser enligt huvudscenario
Åren 2013 och 2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svag sysselsättningsutveckling.
Stigande arbetslöshet.
Ökning av arbetslösheten i samtliga grupper, men utsatta grupper drabbas särskilt hårt
(funktionsnedsatta, utomeuropeiskt födda, korttidsutbildade, personer i åldern 55−64 år).
Starkt ökad ungdomsarbetslöshet.
Ökad arbetslöshet bland nytillträdande födda i annat land.
Arbetslöshetstiderna ökar, i synnerhet för utsatta grupper som har särskilt svårt att finna ett
arbete.
Strukturarbetslösheten blir högre än tidigare genom ökat antal personer i utsatta grupper som
har särskilt svårt att finna ett arbete.
Ökad arbetslöshet i tillbakagående yrken, till exempel vissa industriyrken.
Bristen på arbetskraft kvarstår inom de största bristyrkena.
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Åren 2015 och 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetslösheten minskar i flertalet grupper, särskild bland yngre (20−34 år) med god utbildning.
Arbetslösheten i utsatta grupper minskar något men den blir fortsatt hög – risk för att
strukturarbetslösheten kvarstår på en relativt hög nivå.
Bristen på utbildad arbetskraft blir större inom allt fler yrken.
Arbetslösheten sjunker i de flesta kommuner.
Högst arbetslöshet i kommuner med stort inslag av nyanlända.
Konsekvenserna av generationsväxlingen med litet tillskott av ny arbetskraft får genomslag inom
allt fler regioner utanför de tre storstadsregionerna mot slutet av perioden.
Ökade matchningssvårigheter när det gäller att finna lämplig arbetskraft till lediga jobb i allt fler
regioner.
Svårigheterna att besätta lediga jobb inom vissa yrken blir allt större i många små och medelstora
kommuner – främst inom yrken med höga åldersavgångar.
Sysselsättningen riskerar att stagnera eller minska i allt fler kommuner på grund av knapp
tillgång på arbetskraft.

2.2 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar
Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken blir mycket stora under budgetperioden
2014−2016. Det försämrade konjunkturläget kommer att leda till fler inskrivna arbetslösa
på Arbetsförmedlingen. Antalet arbetslösa i behov av betydande insatser från oss på
Arbetsförmedlingen kommer också att öka i antal. Vidare riskerar konjunkturnedgången
leda till att strukturarbetslösheten permanentas på en hög nivå. Detta drabbar enskilda
arbetslösa mycket hårt och här spelar arbetsmarknadspolitiken en avgörande roll för att
denna utveckling ska kunna motverkas. Samtidigt pågår generationsväxlingen vilket
innebär att pensionsavgångarna under kommande år kommer att vara fler än normalt,
vilket medför en fortsatt brist på arbetskraft inom vissa yrken och i vissa regioner. De
arbetsmarknadspolitiska utmaningarna sammanfattas nedan:
•
•
•

en ökad strukturell arbetslöshet
fortsatt ökning av arbetslösa som har svårt att snabbt finna arbete
yrkesmässiga och regionala obalanser.

Sammansättningen av gruppen inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har
förändrats under senare år. Det finns idag ett större inslag än tidigare av arbetslösa med
kort utbildning, inom yrken på tillbakagång, med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga och utrikes födda. Det innebär att arbetslösheten i större
utsträckning än tidigare består av personer som har svårt att snabbt finna arbete och som
är i behov av mycket stöd.
Det är avgörande att arbetsmarknadspolitiken riktar väl avvägda insatser till de grupper
som har svårast att etablera sig i arbetslivet. Om inte detta sker finns det en risk att
strukturarbetslösheten permanentas på en högre nivå än innan konjunkturnedgången.
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Det är därför viktigt att identifiera individer som har svårt att få ett arbete. Många
individer i följande grupper bedöms ha svårt att snabbt finna arbete:
•

personer med kort eller inte gångbar utbildning

•

utrikes födda, främst utomeuropeiskt födda

•

personer med funktionsnedsättning och/eller med en historik av ohälsa

•

arbetslösa personer över 55 år.

Den gemensamma nämnaren för dessa grupper är att en stor andel av de arbetssökande
uppvisar långa tider i arbetslöshet och att många även i goda tider har svårt att finna en
sysselsättning. Antalet inskrivna arbetslösa (inklusive programdeltagare med
aktivitetsstöd) som tillhör någon av dessa grupper uppgick till cirka 235 000 personer
hösten 2012. De utgör nu närmare 60 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa på
Arbetsförmedlingen, och antalet i dessa grupper har ökat med över 100 000 sedan hösten
2008.
Bakom den kraftiga ökningen av antalet arbetssökande i utsatta grupper finns flera
förklaringar. Den enskilt viktigaste förklaringen är att många jobb med lägre
utbildningskrav rationaliserades bort under finanskrisen. En annan förklaring till
ökningen kan härledas till de nya uppdrag Arbetsförmedlingen har fått ansvar för. Dessa
nya uppdrag har bidragit till fler inskrivna hos oss, och många av de nya inskrivna hör till
någon av de grupper som har svårt att finna arbete.
Konjunkturnedgången kommer att medföra en minskad sysselsättning. Detta kommer att
leda till att antalet arbetslösa i utsatta grupper ökar och når rekordnivåer, omkring
265 000 i slutet av 2013. Antalet bedöms fortsätta öka, om än inte i lika snabb takt, under
2014.

Kort eller inte gångbar utbildning
Många personer med kort utbildning, det vill säga högst förgymnasial utbildning, har
svårt att etablera sig i arbetslivet. Utvecklingen av antalet inskrivna på
Arbetsförmedlingen visar att de utan arbete som har högst förgymnasial utbildning blir
allt fler. Antalet totalt inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbildning uppgick hösten
2012 till drygt 110 000 personer, vilket är en ökning med närmare 50 000 sedan hösten
2008. Av dessa hade drygt 35 000 varit arbetslösa i mer än tre år under det senaste
decenniet. Antalet inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning utgör nu
närmare 30 procent av samtliga inskrivna arbetslösa hos oss.
En oroande utveckling under senare år är att antalet yngre arbetslösa med högst
förgymnasial utbildning ökar i antal. Av de drygt 110 000 i denna grupp som var
inskrivna som arbetslösa hösten 2012 var närmare 50 000 yngre än 35 år. Antalet yngre
arbetslösa med kort utbildning har mer än fördubblats sedan hösten 2008. Utvecklingen
med allt fler yngre arbetslösa utan gymnasieutbildning har även lett till ett växande antal
med långa tider i arbetslöshet. Av de yngre arbetslösa som var inskrivna hösten 2012 hade
21 000 varit arbetslösa i en sammanlagd tid på 1−3 år under den senaste tioårsperioden,
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vilket är en ökning med 13 000 sedan hösten 2008. Antalet som hade varit arbetslösa i
mer än tre år uppgick till drygt 8 000, en fördubbling sedan slutet av 2008. Utvecklingen
visar att det finns en växande grupp yngre utan gymnasieutbildning som har svårt att
etablera sig i arbetslivet.
Under åren 2013 och 2014 bedöms antalet arbetssökande med kort utbildning fortsätta
öka, genom ett tillskott av utrikesfödda med kort utbildning genom invandring, genom ett
inflöde av unga utan slutförd gymnasieutbildning men också genom att jobb med lägre
utbildningskrav rationaliseras bort i samband med konjunkturnedgången. Gruppen
bedöms fortsätta att öka i antal under åren 2013 och 2014 för att i slutet av 2014 uppgå
till 140 000 personer.

Utrikes födda
Invandringen till Sverige har varit stor och den utrikes födda befolkningen i åldrarna
16−64 år har ökat med cirka 250 000 personer sedan mitten av 2005. Under samma
period har antalet utrikes födda i arbetskraften ökat med drygt 200 000. Det innebär att
det sedan 2005 har skett ett tillskott av utrikes födda på arbetsmarknaden med i
genomsnitt 30 000 personer per år.
Av de utrikes födda är det gruppen utomeuropeiskt födda som har det svårast på
arbetsmarknaden. Sedan hösten 2005 har antalet utomeuropeiskt födda i åldrarna 16−64
år ökat med 200 000 personer. Det innebär att 80 procent av tillskottet av utrikes födda i
arbetsför ålder har bestått av personer födda utanför Europa. Sysselsättningsgraden är låg
för personer födda utanför Europa, cirka 57 procent kvartal 3, 2012 1. Den är särskilt låg
bland utomeuropeiskt födda kvinnor, cirka 52 procent, och något högre för männen, 63
procent. Detta kan jämföras med sysselsättningsgraden bland inrikes födda män och
kvinnor, 81 respektive 78 procent.
Under de tre senaste åren har antalet utomeuropeiskt födda inskrivna som arbetslösa på
Arbetsförmedlingen mer än fördubblats för att hösten 2012 uppgå till närmare 100 000
personer. Av dessa var det drygt 65 000 som hade varit arbetslösa i sammanlagt minst ett
år, varav 25 000 hade varit arbetslösa i minst tre år under den senaste tioårsperioden. Det
stora antalet med långa tider i arbetslöshet är mycket oroande, inte minst med tanke på
att många i denna grupp ännu inte har hunnit vara i Sverige i tio år men redan har
kommit upp i långa tider i arbetslöshet.
Utvecklingen under de senaste tre åren är mycket tydlig – allt fler drabbas av längre tider
i arbetslöshet. Antalet utomeuropeiskt födda som är inskrivna hos oss bedöms fortsätta
att öka och vid slutet av 2014 passera 130 000 personer.

Personer med funktionsnedsättning eller med
en historik av ohälsa
Antalet personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen med någon form av
funktionsnedsättning fortsätter att öka. I november 2012 var närmare 76 000 personer
1

Ej omräknade uppgifter enligt SCB:s uppdatering 2013-02-14 för data avseende åren 2010-2012.

Sida: 11 av 76

med funktionsnedsättning inskrivna som arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd.
Det är en fördubbling på fem år. Dessutom fanns det 110 000 inskrivna med
funktionsnedsättning i andra sökandekategorier hos oss. Det totala antalet inskrivna
uppgick därmed till 186 000 personer.
Det finns tre viktiga förklaringar till den starka ökningen av inskrivna med funktionsnedsättning under de senaste åren. Den första förklaringen är att många med
funktionsnedsättning förlorade sitt arbete under finanskrisen 2008-2009. Den andra
orsaken är att ett stort antal personer överförts från sjukförsäkringssystemet till
Arbetsförmedlingen under senare år. Denna överföring står för cirka 25 procent av
arbetslöshetens ökning för gruppen. Den tredje förklaringen är att vi har intensifierat vårt
arbete med att identifiera personer med nedsatt arbetsförmåga. Detta har medfört att allt
fler personer klassificeras med en funktionsnedsättning, till exempel yngre
arbetssökande. Ett av våra delmål är att personer med nedsatt arbetsförmåga ska
identifieras tidigt så att de snabbt kan få del av de särskilda stöd som vi erbjuder.
Överföringen av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen fortsätter under
de kommande åren men i lägre takt än tidigare. Mellan januari 2010 och oktober 2012
har totalt drygt 65 000 personer överförts från Försäkringskassan. Av dem fanns omkring
hälften kvar som inskrivna hos oss i oktober 2012. Det månatliga antalet som överförs till
oss har sjunkit successivt under perioden och uppgick under hösten 2012 till några få
hundratal. År 2014 väntas antalet personer som överförs från Försäkringskassan ligga
kvar på en relativt låg nivå.
En oroande utveckling är att antalet totalt inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning
ökar i lägre åldrar. Den starkaste uppgången av arbetslösheten under det senaste året har
skett i åldrarna 20−24 år följt av åldrarna 25−34 år. Att funktionsnedsättning har gått ner
i åldrarna är en ganska ny tendens på arbetsmarknaden. Orsaken till detta är främst att
psykiskt relaterade funktionsnedsättningar ökar. Dessa former av funktionsnedsättningar
är också de arbetsmarknadsmässigt mest svårlösta och de som följaktligen kräver mer
omfattande insatser från vår sida.
Många arbetslösa med funktionsnedsättning har saknat arbete under lång tid. Nästan
hälften av de totalt inskrivna arbetslösa har varit utan jobb i mer än tre av de senaste tio
åren. Tiderna utan arbete kommer att förlängas på grund av den minskade tillgången på
jobb under konjunkturnedgången kombinerat med att personer med
funktionsnedsättning har svårare än andra grupper att komma ut i arbete.
Mycket talar för att antalet inskrivna med funktionsnedsättning kommer att fortsätta att
öka under kommande år på grund av svagt konjunkturläge samt de rationaliseringar och
personalnedskärningar som sker inom arbetslivet. Antalet arbetslösa bedöms passera
90 000 andra halvåret 2014. Därmed kommer det totala antalet inskrivna med
funktionsnedsättning att överstiga 200 000 år 2014.
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Arbetslösa personer över 55 år
Antalet totalt inskrivna arbetslösa i åldrarna 55−64 år uppgick i november 2012 till
omkring 60 000 personer. Nästan lika många var inskrivna i andra sökandekategorier på
Arbetsförmedlingen. Det totala antalet inskrivna personer i åldrarna 55−64 år uppgick till
117 000 personer.
Äldre arbetslösa drabbas ofta av långa arbetslöshetstider. Nästan hälften av de totalt
inskrivna arbetslösa har saknat arbete i minst tre år under den senaste tioårsperioden. De
långa arbetslöshetstiderna kan ha flera bakomliggande orsaker som
funktionsnedsättning, låg utbildningsnivå och inaktuell utbildning, det vill säga faktorer
som försvårar möjligheten att snabbt finna ett nytt arbete. Av totalt inskrivna arbetslösa i
åldrarna 55−64 år har en tredjedel enbart grundskoleutbildning. Nästan lika många har
en funktionsnedsättning.
Äldre blir i många fall arbetslösa genom strukturrationaliseringar där vissa typer av
arbetsuppgifter helt kan försvinna från arbetsmarknaden. För denna grupp kan det vara
svårt att få en annan typ av arbete med nytt arbetsinnehåll och nya kompetenskrav. Det
förekommer även åldersdiskriminering.
En svagare konjunktur och strukturrationaliseringar väntas under kommande år leda till
en ökning av antalet äldre inskrivna arbetslösa. Ökningen sker senare än för många andra
grupper på arbetsmarknaden på grund av de längre uppsägningstiderna för äldre
arbetskraft.

Yrkesmässiga och regionala obalanser
Den allmänna tillgången på ledig arbetskraft är på väg att öka och det förväntas därför bli
lättare att finna efterfrågad arbetskraft inom olika yrken under 2013 och 2014. Tillgången
på arbetskraft inom enskilda yrken påverkas dock i olika stor utsträckning av
konjunkturläget och strukturella förändringar. Inom ett stort antal yrken påverkas
dessutom matchningsläget av stora pensionsavgångar. Även
utbildningsdimensioneringen är viktig. En för låg dimensionering av antalet utbildningsplatser eller ett lågt intresse från studenterna medför att är det är brist på utbildade inom
vissa yrken.
Bristen på utbildade, framför allt med erfarenhet, kommer att kvarstå även under den
innevarande konjunkturnedgången inom många yrken inom byggnadsverksamhet, IT och
teknik samt yrken med höga kvalifikationskrav inom industrin. Matchningsläget inom
dessa yrkesområden påverkas främst av ett för litet antal utbildade med aktuella
kunskaper och erfarenhet inom den nya tekniken. En del av rekryteringsbehovet behöver
täckas genom rekrytering av arbetskraft från andra länder, särskilt till vissa regioner i
landet. Inom andra yrkesområden väntas en god tillgång på arbetskraft.
Inom yrken i den offentliga tjänstesektorn blir matchningsläget fortsatt besvärligt för ett
antal yrken på högskolenivå medan det däremot bedöms vara överskott på arbetskraft
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inom de flesta yrken med kortare utbildning. Bristen på högskoleutbildade gäller vissa
kategorier av lärare samt yrken inom hälso- och sjukvård, främst läkare, tandläkare och
specialistutbildade sjuksköterskor. Bristen inom dessa yrken är i allmänhet utbredd över
hela landet. I mindre kommuner börjar generationsväxlingen märkas allt tydligare och
den slår hårdast mot yrken inom offentlig tjänstesektor.
Tillgången på utbildad arbetskraft kommer att vara en nyckelfråga i många regioner på
lång sikt. Detta beror på stora pensionsavgångar samtidigt som det många gånger är svårt
att locka arbetskraft till mindre och medelstora kommuner utanför storstadslänen. Små
kommuner saknar ofta tillräcklig attraktionskraft för att locka till sig arbetskraft med
längre utbildning och särskild kompetens. Om sysselsättningen på lång sikt ska kunna
öka i god takt i hela landet måste denna fråga ges hög prioritet.
Under lågkonjunkturer sker erfarenhetsmässigt de största neddragningarna av personal
inom yrken med låga utbildningskrav. Yrken med höga utbildningskrav påverkas i mindre
utsträckning. Ett växande tillskott av korttidsutbildade arbetslösa medför en ökad
yrkesmässig obalans. Exempel på områden som drabbas av växande överskott på
arbetskraft är en del yrken inom industrin samt vissa yrken inom service, administration
och försäljning.
Fler arbetslösa inom yrken med låga utbildningskrav innebär ökade utmaningar när det
gäller matchning och omställning på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att
underlätta både yrkesrörligheten och den geografiska rörligheten. Det är även angeläget
att undvika att arbetslösa blir kvar i tillbakagående yrken som har konstant hög eller
ökande arbetslöshet och där möjligheterna att finna ett nytt arbete är begränsade.
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3. Arbetsförmedlingens inriktning
Inledande sammanfattning
Arbetsförmedlingens huvuduppdrag är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt
genom att effektivt sammanföra arbetssökande och arbetsgivare samt prioritera arbetssökande som
befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Vår inriktning under budgetperioden 2014−2016 är att bidra till att ytterligare stärka arbetslinjen.
Oavsett utvecklingen på arbetsmarknaden kommer den strukturella arbetslösheten att vara stor om
inte betydande insatser genomförs. Det är av central betydelse för bland annat den framtida
arbetskraftspotentialen att det sker ett löpande tillskott av utrikesfödda till arbetskraften.
Arbetsförmedlingens kompetens, resurser och tillgänglighet ger goda förutsättningar att möta
utmaningarna under budgetperioden. I det följande redovisas ett antal insatser som kommer att prägla
verksamhetens inriktning.
Reformering av Arbetsförmedlingen höjer förtroendet
Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på arbetsmarknaden är viktigt. Vårt ansvar har
ökat för att rusta människor till arbete så att så många som möjligt blir inkluderade i samhället.
Genomförandet av vår utvecklingsstrategi syftar till att leda till en reformering av förmedlingens
arbetssätt, metoder och styrning med avsikt att öka effektivitet och kundnöjdhet och därmed höja
förtroendet hos både kunder och allmänhet.
Arbetsgivarkontakter är nyckeln i matchningsarbetet
Det är nödvändigt att Arbetsförmedlingen har ett väl fungerande och förtroendefullt samarbete med
arbetsgivarna samt detaljerad kunskap om deras förutsättningar. Genom att tidigt fånga upp
arbetsgivares behov av arbetskraft och ha goda kunskaper om de arbetssökandes kompetens
underlättas rekryteringen och jobbchanserna ökar för arbetssökande som står långt från
arbetsmarknaden.
Arbetslöshetsförsäkringen − en omställningsförsäkring
För att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring kommer vi
att fortsätta arbetet med att utveckla den interna styrningen och kontrollen av arbetet enligt uppdraget
inom arbetslöshetsförsäkringen.
Förstärkta insatser för ungdomar
I syfte att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden erbjuder vi insatser och program som
är särskilt anpassade utifrån den unges behov. Exempelvis ska ungdomar ha tätare kontakt med oss än
övriga arbetssökande. Ingen ungdom ska komma till sysselsättningsfasen (den tredje fasen inom jobboch utvecklingsgarantin). Vi arbetar även långsiktigt och förebyggande för att säkra att ungdomar får
tillräckligt med information inför deras val av utbildning och yrke.
Insatser för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen ska särskilt intensifiera arbetet med att hindra inflödet till, och öka utflödet från,
garantiprogrammen under budgetperioden. Genom täta möten med deltagarna ökar kvaliteten i
aktiviteterna, särskilt de arbetsplatsförlagda aktiviteterna, vilket bedöms stimulera till ett ökat utflöde.
Uppföljningen av bland annat omsättning till arbete, andel arbetsplatsförlagda aktiviteter och
kontaktfrekvens kommer att fördjupas. Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka och matchningen ska vara effektiv. En höjd och indexerad
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bidragsgrundande lönekostnad skulle bidra till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden och
medföra att lönestöden också blir enklare att förstå och använda.
Insatser för nyanlända och ökad integration
Arbetsförmedlingen arbetar intensivt för att säkerställa att nyanlända erbjuds individuellt anpassade
insatser så att tiden med etableringsplan kan användas effektivt. En stor utmaning att hantera är att
bristen på bostäder leder till en långsam bosättningsprocess, samtidigt som tillgången till insatser är
svårare att säkerställa för de som bor kvar i anläggningsboende.
Ökat skydd för den personliga integriteten
Arbetsförmedlingen fördjupar arbetet med att stärka efterlevnaden i behandlingen av personuppgifter
enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Utbildning och förbättringar i metoder, rutiner och
systemstöd skapar förutsättningar för att våra medarbetare än mer effektivt och ändamålsenligt kan
skydda kundernas personliga integritet.
Motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
Kontrollpunkter finns nu etablerade i hela processen från beslut till utbetalning av stöd. Kontrollerna
sker både direkt av systemen och manuellt av handläggare inom myndigheten. En central funktion för
utredning av bidragsbrott och bedrägerier har nyligen etablerats. De sammantagna insatserna leder till
att såväl medvetenheten om bidragsbrott som kunskapen om hur bidragsbrott kan förhindras ökar.

3.1 Arbetsförmedlingens uppdrag
Det arbetsmarknadspolitiska uppdraget styrs av instruktionen för myndigheten. Där anges att
Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska
verksamhet. Vi ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att
• effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft
• prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden
• bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.
I uppdraget ingår också att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring samt att anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få
arbetssökande i arbete. Instruktionen för myndigheten, regleringsbrev, förordningar och
verksamhetsplanen anger tillsammans med vår egen utvecklingsstrategi inriktningen på vårt arbete.

3.2 Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete
Arbetsförmedlingen är den huvudsakliga statliga myndigheten för genomförandet av regeringens
arbetsmarknadspolitik. Olika reformer har bidragit till att vi arbetar med att inkludera fler individer än
tidigare in på arbetsmarknaden. Detta ställer krav på att verksamheten kontinuerligt utvecklas för att
tillgodose behoven hos olika kundgrupper.
Vår utvecklingsstrategi, som kontinuerligt anpassas efter vunna erfarenheter, syftar till en reformering
av vårt arbete.
Utvecklingsarbetet har ett tydligt syfte: att ge arbetsgivarna den arbetskraft de behöver, att möta de
arbetssökandes behov, att rusta individer till arbete samt att möjliggöra egenförsörjning. En effektiv
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arbetsförmedling leder till nöjdare kunder och i förlängningen ett högre förtroende hos kunder och
allmänhet. Ett kontinuerligt arbete bedrivs med att stärka kompetensen hos arbetsförmedlarna om
nya arbetssätt, förhållanden på arbetsmarknaden samt inom branscher och yrken –
kompetensområden som är grundläggande för ett väl fungerande matchningsarbete.
Arbetsförmedlingen har ett stort behov av modernisering av IT-systemen. Förtroende, service och
effektivitet är ledord för denna satsning. Investeringar behöver göras för att Arbetsförmedlingen, våra
kunder, medarbetare och samverkande aktörer fullt ut ska kunna dra fördel av den teknologiska
utveckling som ägt rum under senare år. Arbetssökande, arbetsgivare och medarbetare måste uppleva
att vi skapar värde i våra respektive processer och medverkar till att kunderna ges möjlighet att
använda sin tid effektivt.
En satsning av det här slaget kommer att få betydande effekter. Arbetsförmedlingen har idag en
begränsad e-förvaltning och stora delar av de mer rutinartade kontakterna behöver kunna skötas via
internet. Detta för att kunna effektivisera och använda personalresurserna till mer kvalificerat stöd och
rådgivning. De resurser som är nödvändiga för att snabba på IT-utvecklingen under perioden 20142016 beräknas dels utifrån investeringar i immateriella tillgångar samt utifrån behov av en temporärt
ökad låneram, vilka redovisas nedan i kapitel 6.

Standardiserade arbetssätt säkrar resultat och enhetlighet
För att säkerställa att vi utför vårt uppdrag på ett effektivt och enhetligt sätt har vi implementerat ett
antal standardiserade arbetssätt. Generellt handlar standardisering av arbetssätt om att ta fram ett
bästa arbetssätt som tillgodoser ställda krav och samtidigt säkrar krav på enhetlighet i tillämpningen.
Nedan redovisas ett antal standardiserade arbetssätt som är i sin implementeringsfas och som
förväntas ge full effekt under budgetperioden.
För att säkra att arbetssökande redan tidigt får de stöd de behöver från oss finns enhetliga rutiner vid
inskrivning. Dessa har nu ytterligare förstärkts genom att vi infört ett standardiserat stöd för
arbetsförmedlaren för att bedöma behovet av tidiga insatser för enskilda arbetssökande.
Bedömningsstödet bidrar, tillsammans med arbetsförmedlarens professionalitet, till att identifiera
arbetssökande som löper en hög risk för att hamna i långtidsarbetslöshet. Därmed kan också åtgärder
genomföras som minskar den risken.
Med hjälp av bedömningsstödet ska en handlingsplan upprättas redan vid första besöket för dem som
inte bedöms vara i behov av tidiga insatser. För arbetssökande som anses vara i behov av tidiga
insatser kan det krävas något längre tid för att analysera möjligheterna. För dessa ska en
handlingsplan finnas framtagen inom fem dagar.
Till det standardiserade arbetssättet hör också att jobbförslag ska lämnas till arbetssökande vid varje
kontakt med oss eller att den arbetssökande får tips om arbetsgivare som kan vara i behov av
arbetskraft. Ett möte med en arbetsgivare kan till exempel ske vid en rekryteringsträff.
Rekryteringsträffar är ett effektivt och uppskattat sätt att sammanföra arbetsgivare och
arbetssökande. Vi intensifierar därför arbetet med att arrangera sådana träffar. De kan variera i
omfattning och anpassas till behov och förutsättningar. Fysiska rekryteringsträffar kan, om det finns
önskemål om det, kompletteras eller ersättas av virtuella träffar i Arbetsförmedlingens regi.
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Vi har kunnat erbjuda fler arbetsgivare en egen kontaktperson. Detta bidrar till att öka träffsäkerheten
i servicen till arbetsgivare men också till att bättre marknadsföra olika arbetsmarknadspolitiska
insatser och visa på alternativa rekryteringsstrategier.
För att kvaliteten i det inledande mötet mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen ska öka,
pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att de arbetssökande kan skriva in sig via internet. Baserat
på de uppgifter den arbetssökande registrerar kan förslag på lediga arbeten att söka presenteras redan
i samband med inskrivning.
Tillgängligheten har ökat genom generösare öppettider på större arbetsförmedlingar, genom
utbyggnad av kvalificerad telefonservice samt genom att förbättra vår närvaro på internet.

Organisation, ledning och styrning
Ett antal insatser för att förstärka resultatet av vår verksamhet har genomförts eller är på väg att
genomföras. Införandet av en produktionsavdelning är ett viktigt led i detta, liksom att
beslutsnivåerna reduceras genom att nivån arbetsförmedlingsområdeschef (AFO) avskaffas.
Införandet av en produktionsavdelning och en produktionsdirektör med ett övergripande ansvar för
Arbetsförmedlingens produktion och resultat kommer att medföra en tydligare inriktning mot
leverans av önskade resultat. Produktionsavdelningen kommer att standardisera arbetet med ledning,
styrning och uppföljning på ett effektivare och mer standardiserat sätt. Ett produktionsverktyg för att
underlätta de lokala arbetsförmedlingschefernas resultatuppföljning har tagits fram och
resultatdialogerna med medarbetarna har systematiserats och vidareutvecklats.
Den nya produktionsavdelningen är ett resultat av en genomgripande genomlysning av
Arbetsförmedlingens organisation som pågår i syfte att förstärka styrning och ledning. Detta arbete
fortsätter under 2013.
För att förstärka förändringsarbetet finns resurspersoner utsedda som står till
arbetsförmedlingschefernas förfogande.

3.3 Matchningen − alltid i fokus
Arbetsförmedlingens viktigaste bidrag till arbetsmarknadspolitiken är att driva en effektiv
matchningsprocess mellan arbetssökande och lediga arbeten på arbetsmarknaden. Detta sker dels
genom att tillhandahålla en väl fungerande infrastruktur för aktörerna på arbetsmarknaden, och dels
genom att tillhandahålla individuellt utformade tjänster som anpassas till enskilda kunders behov.
Det är nödvändigt att vi har väl fungerande och förtroendefulla kontakter med arbetsgivarna samt
detaljerad kunskap om deras förutsättningar. Genom att tidigt fånga upp arbetsgivares behov av
arbetskraft och ha goda kunskaper om arbetssökandes kompetens kan vi underlätta för arbetsgivare
att rekrytera. Detta bidrar i sin tur till att arbetssökande som har svårt att få jobb blir prövade för
arbete och kan komma in i matchningsprocessen.
Utöver införande av bedömningsstöd, insatser för att höja sökaktiviteten och förbättra kvaliteten i den
individuella handlingsplanen utgör Arbetsförmedlingens självservice en viktig del i
matchningsprocessen. Vår självservice för arbetsgivare och arbetssökande som vi tillhandahåller
kostnadsfritt är till exempel platsbanken, CV-databasen och Yrkeskompassen. Den fortsatta
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etableringen av branschråd är ytterligare ett sätt för oss att bidra till att få en mer effektiv matchning
på arbetsmarknaden.
Ackvirering av platser, såväl arbetstränings- och praktikplatser som anställningar, utgör en mycket
viktig del i arbetet med att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete.
Ackvirering innebär att Arbetsförmedlingen kontaktar arbetsgivare utifrån en enskild arbetssökandes
behov av lämpliga arbetsuppgifter, till skillnad från rekrytering som innebär att arbetsgivaren har
uttryckt ett behov av arbetskraft. Det särskilda introduktions- och uppföljningsstödet – SIUS – kan
erbjudas i allt större utsträckning genom att fler arbetsförmedlare med inriktning SIUS har anställts.
SIUS syftar till att ge ett särskilt stöd i samband med anställningen till både den arbetssökande och
arbetsgivaren.
Branschråd är ytterligare ett sätt för oss att bidra till att få en mer effektiv matchning på
arbetsmarknaden. I branschråden ingår Arbetsförmedlingen, arbetsgivare- och
arbetstagarorganisationer samt enskilda arbetsgivare. Det primära uppdraget för branschråden är att
förbättra matchningen inom berörd bransch eller yrke genom att öka våra kunskaper om de behov
som finns och utveckla samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, företagen och de fackliga
organisationerna. Branschråden kan även förmedla information om behov och kompetenskrav som
har betydelse vid arbetsmarknadsutbildning.
Ett fungerande matchningsarbete kräver att vi har bra relationer till arbetsgivarna. Särskilt viktigt är
det att etablera kontakter med nya arbetsgivare och därmed öka antalet företag vi har kontakt med.
Genom att ingå överenskommelser med stora arbetsgivare på nationell nivå underlättas matchningen
på lokal nivå. Vi arbetar med att utveckla relationerna till stora arbetsgivare på nationell nivå för att
upprätta överenskommelser om samarbete. I överenskommelserna finns olika lösningar specifika för
företaget och arbetssökande som syftar till att företaget får kompetent arbetskraft och arbetssökande
får ett arbete. Under första halvåret 2012 ingicks cirka 15 nya överenskommelser som skapat
öppningar för cirka 2 000 arbetssökande som riskerar långtidsarbetslöshet. Totalt finns nu omkring
30 överenskommelser.
Arbetsförmedlingen arbetar även genom att med olika insatser stödja arbetssökande att bli mer
matchningsbara på arbetsmarknaden. Detta bidrar till att öka arbetskraftsutbudet på
arbetsmarknaden. Vi arbetar därför utifrån ett antal tjänster som vänder sig till arbetsgivare och
arbetssökande. Kopplat till varje tjänst finns ett antal kvalitetssäkrade metoder. Tjänsterna utformas
utifrån individens behov och sker i en process. Som en del i matchningsprocessen stimulerar vi
arbetssökande att ta tillvara sina förutsättningar för entreprenörskap och eget företagande.
I arbetet med matchningen på arbetsmarknaden har vi en viktig uppgift i att synliggöra kompetensen
hos arbetssökande och att påverka attityder hos såväl sökande som arbetsgivare. Det kan få både
arbetssökande och arbetsgivare att göra val som annars inte skulle ha kommit till stånd.
När det gäller matchningen på lång sikt har vi genom vår verksamhet och närvaro över hela landet en
unik kunskap om arbetsmarknaden. Vi har en betydande roll som informationskälla om utbud och
efterfrågan av arbetskraft till andra aktörer som arbetar med utbildnings-, tillväxt- och/eller
utvecklingsfrågor som påverkar eller påverkas av en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Vi
deltar bland annat i uppbyggnaden av de så kallade regionala kompetensplattformarna.
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Kompletterande aktörer och valfrihetssystem
Kompletterande aktörer är samlingsbegreppet för de företag som på Arbetsförmedlingens uppdrag
erbjuder arbetssökande en kompletterande arbetsförmedlingstjänst. Vi gör en bedömning av den
arbetssökandes behov av insatser och om behoven bäst kan tillgodoses hos oss eller hos en
kompletterande aktör. Syftet med samarbetet är att förbättra matchningen och motverka utanförskap,
ge fler möjligheter till individuellt anpassade tjänster samt låta arbetssökande få del av andra aktörers
kunskap och erfarenhet.
Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen lanserat fyra tjänster i valfrihetssystem: etableringslots,
jobbcoachning, coach över tröskeln samt sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag för
personer med psykisk funktionsnedsättning. I ett valfrihetssystem får de arbetssökande själva välja
leverantör av en tjänst. Leverantörer kan träda in på marknaden om de uppfyller lagenliga krav samt
våra krav på ekonomisk förmåga, kompetens, personella resurser, tillgång till lokaler,
branschkunskap, lämplig utrustning och försäkring. Vi arbetar för att driva fram en kvalitetshöjande
konkurrens bland leverantörer. Hur väl konkurrensen fungerar beror på efterfråge- och
utbudsfaktorer.
På efterfrågesidan, är det viktigt att deltagarna känner till att de har möjlighet att välja, att de har
styrka att välja samt att de får neutral information om de olika leverantörerna.
För att förbättra informationen om de olika leverantörerna publicerar vi under 2013 en jämförelse av
leverantörer inom tjänsten jobbcoachning på arbetsförmedlingen.se. Jämförelsen visar
kvalitetsskillnader mellan leverantörer baserade på leverantörernas tidigare prestationer. Lanseringen
sker stegvis i olika delar av landet för att möjliggöra uppföljning av systemet i ett senare skede.
På utbudssidan är det viktigt att det finns många leverantörer att välja bland samt att det råder
flexibilitet så att leverantörer kan tillkomma och avvecklas. Vi anser att det finns ett tillräckligt stort
utbud av leverantörer för att deltagare i de aktuella tjänsterna ska kunna göra ett medvetet val och för
att god konkurrens mellan leverantörer ska kunna säkras.
Under budgetperioden kommer vi att förbättra informationen om leverantörerna till de sökande samt
följa upp och föra dialog med leverantörer för att undvika missförstånd och upptäcka avvikelser från
avtalen. Vi strävar mot att införa valfrihetssystem för de tjänster där det finns förutsättningar för
deltagare att kunna göra ett väl övervägt val av leverantör samt ett tillräckligt stort antal potentiella
leverantörer.

3.4 Ytterligare insatser för att säkerställa att
arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring
Det finns dokumenterade positiva effekter på sysselsättningen när förmedlingsinsatser kombineras
med kontroll av den arbetslöses arbetssökande. Därför ingår det i Arbetsförmedlingens uppdrag att se
till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.
För att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning ska den arbetssökande uppfylla vissa allmänna
villkor, bland annat vara anmäld på Arbetsförmedlingen, stå till arbetsmarknadens förfogande och
aktivt söka arbete. Om den arbetssökande inte uppfyller dessa villkor ska vi underrätta
arbetslöshetskassan. För att säkra att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
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omställningsförsäkring kommer vi under budgetperioden att fortsätta arbetet med den interna
styrningen och kontrollen av arbetet enligt uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen.
Vi kommer under budgetperioden att öka uppföljningen av individers arbetssökande. Uppföljningen
ska gälla alla personer som är inskrivna hos oss och erhåller någon form av ekonomiskt stöd. Arbete
har pågått sedan 2012 för att utforma metoder och systemstöd för att följa upp inskrivna personers
arbetssökande. Från och med september 2013 ska alla arbetslösa redovisa sitt arbetssökande genom
att med jämna intervall skriftligen lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.
Aktivitetsrapporten ska vara ett webbaserat formulär som den sökande skickar elektroniskt till oss.
Det ska också finnas ett alternativt sätt att skriftligen lämna uppgifterna. Vid utebliven
aktivitetsrapport ska vi underrätta den sökandes arbetslöshetskassa.

3.5 Förstärkta insatser för ungdomar
Att motverka den höga ungdomsarbetslösheten ett av Arbetsförmedlingens mest prioriterade uppdrag.
Målet är att de ungdomar som skrivs in hos oss så fort som möjligt ska påbörja arbete eller utbildning.
I syfte att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden erbjuder vi särskilda insatser och
program som är anpassade utifrån individuella behov. Vi ska arbeta aktivt med ungdomar från första
dagen i arbetslöshet. Ungdomar ska ha tätare kontakt med oss än övriga arbetssökande. Vi arbetar
även långsiktigt och förebyggande för att ge ungdomar tillräckligt med information inför deras val av
utbildning och yrke.
En växande grupp ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg kommer att ha svårt att få ett
arbete. I syfte att förebygga långtidsarbetslöshet bland dessa ungdomar är det viktigt att de kan ta del
av tidiga insatser. Bedömningsstödet används därför också för ungdomar.
Sammantaget kommer vi att förstärka insatserna för ungdomar. Det nya arbetssättet innebär
matchning från första dagen för en person under 25 år som kommer till oss. När en arbetssökande
ungdom tar kontakt med oss görs en inskrivning och matchning mot lediga jobb. En handlingsplan
med en fördjupad kartläggning upprättas och den arbetssökande introduceras till våra tjänster och
service. Insatser baseras därefter på den arbetsmarknadspolitiska bedömning som arbetsförmedlaren
gör med hjälp av bedömningsstödet och den fördjupade kartläggningen.
Under den första tiden som arbetssökande deltar den unge i en rad olika aktiviteter utifrån det
individuella behovet, exempelvis coachning till jobb, rekryteringsträffar och mässor, söka jobb-kurs
och vägledning till arbete. Det finns olika kvalitetssäkrade metoder att tillgå och därutöver ska alla
verktyg och resurser vi har till vårt förfogande användas. Alla ungdomar utan fullständiga betyg från
grund- eller gymnasieskolan har möjlighet att ta del av folkhögskolesatsningen. Genom Euresverksamheten informeras ungdomar om möjligheten att arbeta i ett annat EU/EES land. Ungdomar
kan också ta del av de arbetsförmedlingstjänster som erbjuds genom de kompletterande aktörerna.
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3.6 Ökade insatser för arbetssökande som står långt ifrån
arbetsmarknaden
De arbetsmarknadspolitiska insatserna ska riktas till dem som löper störst risk för långvarig
arbetslöshet. För att kunna identifiera de arbetssökande som är i störst behov av tidiga insatser har
Arbetsförmedlingen, som tidigare nämnts, utvecklat och implementerat ett bedömningsstöd som
används vid inskrivningstillfället. Den som är i behov av tidiga insatser får individanpassade
förmedlingsinsatser och programinsatser vilket även kan innebära att de arbetssökande får anvisas till
program före inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin.
Ett ökat antal personer som har svårt att etablera sig i arbetslivet innebär en risk att antalet
långtidsarbetslösa ökar. Ett betydande antal kan komma att återfinnas inom jobb- och
utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Det är därför viktigt att vi särskilt intensifierar
arbetet med att hindra inflödet i garantierna och samtidigt stimulera utflödet under budgetperioden.
Vi har ökat personalresurserna i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.
Uppföljningen av garantiprogrammen, bland annat omsättning till arbete, andel arbetsförlagda
aktiviteter och kontaktfrekvens, kommer att fördjupas kontinuerligt.

Jobb- och utvecklingsgarantin
Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin bedöms bli fortsatt stort under budgetperioden.
Jobb- och utvecklingsgarantin är det program som har störst antal deltagare av samtliga
arbetsmarknadspolitiska program. Programmet är indelat i tre faser. Fas 1 innebär kartläggning av den
arbetssökandes behov av aktiviteter, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser.
Fas 2 innehåller, förutom det som finns att tillgå i fas 1, även arbetspraktik, arbetsträning eller
förstärkt arbetsträning. Dessa aktiviteter är förlagda på en arbetsplats. Den tredje fasen kallas
sysselsättningsfasen och innebär sysselsättning hos en anordnare. Det har skett en förskjutning mot en
större andel deltagare i sysselsättningsfasen.
Deltagarna i programmet är en blandad grupp som ofta varit borta från arbetsmarknaden länge.
Andelen deltagare över 55 år och deltagare med funktionsnedsättningar som medför nedsatt
arbetsförmåga är överrepresenterade. Förutsättningarna för att deltagare i programmet ska få arbete
varierar, vilket medför att inriktningen på vårt stöd skiljer sig åt utifrån deltagarnas behov. Vårt arbete
med att utveckla programmet har inriktats på att förbättra matchningsarbetet och som ett led i detta
öka andelen som får del av arbetsplatsförlagda aktiviteter. Under våren 2011 infördes möjligheten för
deltagare i sysselsättningsfasen att ta del av arbetsmarknadsutbildning om det kan leda till en
anställning. Möjligheten har stor betydelse för att förstärka syftet med sysselsättningsfasen som en
övergång till anställning med eller utan subvention.
Under budgetperioden kommer vi att fortsätta fokusera på att öka kvaliteten och aktivitetsnivån i
garantierna. Arbetslösa som gör tätare besök hos oss söker fler jobb än de som gör färre besök.
Besöksfrekvensen måste därför öka för deltagare i garantierna. I snitt ska det vara lägst två besök per
månad. Kompletterande aktörer kommer att användas i högre utsträckning under budgetperioden för
att öka aktivitetsnivån för deltagare i garantierna.
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Jobbgarantin för ungdomar
Arbetslöshetens utveckling bland ungdomar styr det kommande inflödet i jobbgarantin för ungdomar.
Vi bedömer att ungdomar i betydande grad kommer att drabbas av arbetslöshet under kommande år
när arbetsmarknadsläget blir svagare. Ungdomar med kort utbildning har svårt att konkurrera om
jobben och dessa personer får fortsatt längre arbetslöshetstider än andra ungdomar. En stor del av
dessa riskerar att kvalificera sig för deltagande i jobbgarantin för ungdomar och senare i jobb- och
utvecklingsgarantin. Resursförstärkningen med fler arbetsförmedlare som arbetar utifrån ett
standardiserat arbetssätt möjliggör fler och bättre jobbsökaraktiviteter vilket motverkar inflödet till
programmet samtidigt som utflödet stimuleras.
Aktiviteterna består under de första tre månaderna av fördjupad kartläggning, studie- och
yrkesvägledning samt jobbsökaraktiviteter med coachning. Därefter utökas aktiviteterna med
arbetspraktik, utbildning, stöd till näringsverksamhet eller arbetslivsinriktad rehabilitering.
Omfattningen och inriktningen av Arbetsförmedlingens stöd inom programmet skiljer sig åt utifrån
deltagarnas behov. Att ha matchningen i fokus är viktigt och i detta arbete ingår bland annat att ge
deltagarna stöd för att förbättra sina metoder för att söka jobb. Att bidra till att skapa fler möten med
arbetsgivare är väsentligt för ungdomar som många gånger inte varit ute på arbetsmarknaden. För att
utveckla och förbättra kvaliteten i programmet, så att deltagarna får det stöd de behöver från oss,
ligger fokus på att i högre grad individanpassa aktiviteterna samt att öka andelen som får del av
arbetsplatsförlagda aktiviteter. Vår vision är att inga ungdomar ska hamna i sysselsättningsfasen.

Förstärkta insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning
De av riksdagen beslutade funktionshinderspolitiska målen ligger fast sedan drygt tio år.
Arbetsförmedlingen har också sedan 2002 ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.
Regeringen beslutade under 2011, om En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken
under 2011–2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för
samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Ett särskilt
prioriterat samhällsområde är arbetsmarknaden. Inriktningsmålen för arbetsmarknadspolitiken är att
sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska
öka och att matchningen ska vara effektiv.
Andelen inskrivna vid Arbetsförmedlingen med nedsatt arbetsförmåga på grund av
funktionsnedsättning har ökat de senaste åren och motsvarar idag 26 procent av samtliga inskrivna
arbetssökande. En förklaring är att den senaste nedgången på arbetsmarknaden, med start i slutet av
2008, drabbade personer med en funktionsnedsättning hårt. En annan förklaring är att ett stort antal
personer överförts från sjukförsäkringssystemet till Arbetsförmedlingen för att få sin arbetsförmåga
prövad.
Andelen med funktionsnedsättning är betydligt lägre bland utrikes födda än bland inrikes födda. En
del av orsaken är troligtvis ett stort mörkertal inom etableringsuppdraget där den kända andelen är
mycket låg. Orsaken är att det är svårare att fastställa en nedsatt arbetsförmåga hos personer med
utländsk bakgrund på grund av språksvårigheter och kulturella skillnader. Det tar också längre tid att
identifiera en funktionsnedsättning.
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Jämförelse mellan olika utbildningsnivåer visar att andelen med funktionsnedsättning är betydligt
högre bland dem med enbart förgymnasial utbildning. Bland män med högst förgymnasial utbildning
är andelen med funktionsnedsättning högre än bland kvinnor med motsvarande utbildningsnivå.
Resultatet indikerar att det är viktigt att satsa på olika typer av utbildningsinsatser för att personer
med funktionsnedsättning ska nå målet arbete, eftersom enbart förgymnasial utbildning i sig försvårar
möjligheten att få ett arbete.
Under 2012 presenterade FunkA-utredningen sina förslag. Utredningen utgör ett välkommet initiativ
och vi på Arbetsförmedlingen tillstyrker i huvudsak förslagen. Det är positivt att man beaktat våra
synpunkter från tidigare budgetunderlag. Personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga kommer i högre utsträckning att kunna delta och konkurrera i arbetslivet på lika villkor
om förslagen genomförs. Det innebär att kompetens tas tillvara vilket är positivt för de enskilda
individerna, arbetsgivare och svensk arbetsmarknad.
Utredningen föreslår förenklingar av regelverket kring insatser som riktas till personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Detta skapar ökad tydlighet för
arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare. Att de arbetsmarknadspolitiska insatserna är enkla och
koordinerade bidrar sammantaget till att vi bättre kan genomföra uppdraget att rusta och stödja
personer med nedsatt arbetsförmåga som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden.
Viktigt att framhålla är också utredningens principiella utgångspunkt att storleken på lönestödet ska
motsvara den nedsatta arbetsförmågan. Utredningens förslag om en höjd och indexerad
bidragsgrundande lönekostnad är avgörande för detta, och något som vi ser mycket positivt på. Detta
stärker ställningen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, och medför att lönestöden blir enklare att förstå och använda.
Arbetsgivarnas vilja och incitament att ta del av kompetensen hos personer med nedsatt
arbetsförmåga bör öka med FunkA-utredningens förslag. Vår prognos är, redan med nuvarande
former av lönestöd, att antalet personer som har anställning med lönestöd kommer att öka. Om
utredningens förslag införs finns det anledning att vänta sig en större ökning och därmed en högre
kostnad på vårt anslag för lönestöd.

3.7 Nyanländas etablering och integration
Sedan 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen ett utökat och samordnande ansvar för
etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. I december 2012 hade de första
personerna fullföljt 24 månader med etableringsplan. Vi arbetar för att säkerställa att dessa personer
fortsatt erbjuds stöd och aktiviteter så att etableringsprocessen inte avbryts för dem som är i behov av
fortsatta insatser.
Arbetsförmedlingen upphandlar etableringslotsar enligt Lagen om valfrihetssystem. Lotsen ska stödja
den nyanlände under etableringen. Vi arbetar löpande med att säkerställa att lotsar finns tillgängliga i
hela landet och att förbättra informationen till de nyanlända så att de kan göra välgrundade val. Från
och med 2013 kommer en ny insats – praktiskt basår − att kunna erbjudas nyanlända personer över
30 år som har högst nio års grundskola. Insatsen består av arbetsträning som kan kombineras med
yrkesinriktad undervisning i svenska, SFI och teoretisk utbildning. Arbetsförmedlingen ersätter
arbetsgivaren med 200 kronor per dag för arbetsträningen. Vi kan för alla nyanlända med
etableringsplan ge ett handledararvode på 150 kronor per dag till arbetsgivare som erbjuder

Sida: 24 av 76

arbetsträning med handledning. Möjligheten att ge handledararvode bedöms öka möjligheterna till
arbetsplatsförlagda aktiviteter för målgruppen.
Etableringsuppdraget ger möjligheter till flexibla insatser och förstärkt personligt stöd åt de
nyanlända. Vi måste också säkerställa att nyanlända som inte omfattas av etableringsuppdraget får
tillgång till effektiva insatser för att stödja etableringen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har
startat ett projekt – Språkbryggan – som syftar till att språket inte ska utgöra ett hinder för
nyanlända, och att begränsningar i språk inte ska vara ett hinder för tidiga arbetsplatsförlagda
aktiviteter.
Den samordnande rollen ger förutsättningar att ur ett nationellt perspektiv belysa gemensamma
problem och utmaningar. Ett antal utvecklingsområden har identifierats.
Ett sådant område är den nyanländes ekonomiska ersättning i inledningen av etableringsprocessen.
Glappet mellan Migrationsverkets förskottsutbetalning och Arbetsförmedlingens efterskottsbetalning
gör att fokus initialt riktas bort från arbete och insatser. Den nyanlände måste vända sig till
kommunen för att få ekonomisk ersättning. Vi önskar att en lösning kan uppnås så att den nyanlände
fullt ut kan koncentrera sig på etableringsinsatserna. Vi föreslår därför att etableringsersättningen
initialt kompletteras så att glappet överbyggs, samtidigt som utbetalningsdatum flyttas till den 25:e i
månaden (förslag 7).
Ett annat särskilt utvecklingsområde är att verka för en rättssäker bedömning av omfattningen på en
etableringsplan utifrån den arbetssökandes fysiska och psykiska förmåga att delta i insatser
(prestationsförmåga). Detta inbegriper såväl oss på Arbetsförmedlingens som landstingens och
Försäkringskassans verksamhetsområden. Identifiering av ohälsa och funktionsnedsättning
säkerställer till viss del att individen får tillgång till lämpliga aktiviteter och insatser som är anpassade
efter individens behov. Det är viktigt att rehabiliterande och hälsofrämjande insatser kan ske parallellt
med övriga aktiviteter. Detta kräver att samarbetet mellan myndigheterna utvecklas och att en
gemensam samsyn kring hälsa skapas.
Vi har stort fokus på att anpassa program och insatser samt att säkerställa att dessa finns tillgängliga
så tidigt som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd. Upphandlade insatser måste vara tillgängliga för
de nyanlända med språkstöd och kunna kombineras med svenska för invandrare, SFI. En utmaning är
att det på många orter är väntetid på att få börja SFI, att SFI inte alltid erbjuds under flexibla villkor så
att den kan kombineras med övriga insatser och att nyanlända på anläggningsboenden inte alltid
erbjuds SFI av kommunen. Om SFI inte erbjuds tillräckligt snabbt påverkas inledningsfasen av den
nyanländas etablering negativt.
Skyldigheten att erbjuda samhällsorientering borde starkare kopplas till att insatsen bör komma så
tidigt som möjligt efter det att en nyanländ beviljats uppehållstillstånd, då behovet är som störst. Vi
ser positivt på möjligheten att själva kunna erbjuda samhällsorientering. Detta skulle ge möjlighet för
arbetsförmedlaren att bättre planera in start och omfattning utifrån den nyanländes förutsättningar
och behov.
Arbetsförmedlingen har till uppdrag att anvisa nyanlända bostad i kommuner där det finns
förutsättningar till arbete inom pendlingsavstånd. Vi ser en risk att etableringen fördröjs på grund av
att bristen på lämpliga bostäder leder till en långsam bosättningsprocess. I dagsläget är väntetiden
från uppehållstillstånd till anvisad bosättning för personer i anläggningsboende mellan fyra och fem
månader. Med det ökade antalet nyanlända som enligt Migrationsverkets prognoser väntas under
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kommande år, och den bristande tillgången på anvisningsbara platser, finns mycket som tyder på att
dessa ledtider inte kommer att bli kortare under överskådlig tid.
Ett av syftena med etableringsreformen var att nyanlända tidigare ska ges individuellt anpassade
etableringsinsatser och att perioder med passiv väntan ska undvikas. Svårigheten att hitta en bostad i
kombination med att insatser inte alltid erbjuds de som bor i anläggningsboende gör det till en
utmaning att se till att plantiden kan användas effektivt. Detta gäller särskilt tillgången till kommunala
insatser som SFI och samhällsorientering, men även tillgången på våra egna insatser i de fall där
anläggningsboendet finns på mindre orter där avstånden till Arbetsförmedlingen, upphandlade
aktiviteter och arbetsgivare är långa.

3.8 Ökat skydd för den personliga integriteten
Arbetsförmedlingen arbetar för att stärka efterlevnaden i behandlingen av personuppgifter enligt
gällande personuppgiftslagstiftning. Utbildning och förbättringar i metoder, rutiner och systemstöd
skapar förutsättningar för att våra medarbetare effektivt och ändamålsenligt kan skydda kundernas
personliga integritet.
Mer konkret innebär det att arbetsförmedlarnas åtkomst till kundernas personuppgifter i högre grad
styrs av vilka personuppgifter det finns behov av att se för att utföra olika arbetsuppgifter. Befintliga
processer, metoder och IT-stöd anpassas och förändras för att möjliggöra att alla medarbetare kan
följa personuppgiftslagstiftningen. Varje enskild medarbetare får åtkomst till den information som
behövs för att lösa sina arbetsuppgifter och utbildning som ökar kunskaperna om
personuppgiftlagstiftningen. Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem införs på
Arbetsförmedlingen under 2013.

3.9 Motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte inträffar samt att
motverka bidragsbrott och att i det arbetet samverka med berörda parter. Förutom de förordningar
som styr olika programinsatser och stöd är instruktioner samt handläggar- och systemstöd viktiga
redskap för att handläggningen ska bli rätt och att felaktiga utbetalningar ska undvikas. Arbetet med
att utveckla redskap och stöd för att göra rätt från början kommer att fortsätta. Här ingår att tydliggöra
processerna från beslut till utbetalning och därmed belysa vilka konsekvenser det ger vid fel, vem som
har ansvaret och hur man gör för att minimera dessa fel.
Kontrollpunkter för att fånga upp eventuella fel innan utbetalning finns i hela processen, från beslut
till utbetalning av stöd. Kontrollerna sker både direkt av systemen och manuellt av handläggare inom
myndigheten. Exempel på kontroller som genomförs är att regelverket följs, rimlighetskontroller vid
utbetalning och att stöd går till rätt mottagare. Arbetsförmedlingen får månadsvis uppgifter från
Skatteverket med information om arbetsgivare och anordnare som mottar bidrag. För att motverka
felaktiga utbetalningar arbetar vi även med riskanalyser, stickprov och avvikelsehantering.
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Merparten av de felaktiga utbetalningarna bedöms vara oavsiktliga men det förekommer även
avsiktliga fel. Vi har påbörjat ett arbete med att försöka identifiera de avsiktliga felen vilka oftast är att
hänföra till bidragsbrott. Den 1 september 2012 driftsattes en central funktion för utredning av
bidragsbrott och bedrägerier. Funktionen gör utredningar inför polisanmälan och skriver
polisanmälningar. Utvecklingsarbetet fortsätter även angående vår delaktighet i
myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet. Vi vill genom att fokusera på bidragsbrotten
öka medvetandet om att myndigheten kan utsättas för bidragsbrott och samtidigt öka kunskapen om
hur bidragsbrott kan förhindras inom organisationen.

Sida: 27 av 76

4. Förslag
I det följande avsnittet redovisas ett antal förslag till regelförändringar/förenklingar för att möta
arbetsmarknadens utmaningar under budgetperioden 2014−2016 utifrån Arbetsförmedlingens
uppdrag.
Förslagen handlar bland annat om att vissa arbetsmarknadspolitiska program bör kunna kombineras
mer flexibelt än vad som idag är möjligt. Som exempel bör arbetsmarknadsutbildning i vissa fall kunna
kombineras parallellt med en anställning. Ett annat förslag handlar om att, via särskilda
överenskommelser, dra nytta av vakanta utbildningsplatser inom den reguljära utbildningen. Detta
torde både ur samhällsekonomiskt och arbetsmarknadspolitiskt nyttoperspektiv vara väl motiverat.
Arbetsförmedlingen har i tidigare budgetunderlag framfört behov av en förenkling av
programstrukturen. Den framtida programstrukturen bör vara enklare och tydligare där antalet
program och insatser är betydligt färre än i nuvarande struktur. Förslagen i budgetunderlaget om att
sammanföra praktikprogram, förberedande insatser respektive förmedlingsaktiviteter i garantierna
ska ses som ett första steg i detta förenklingsarbete. Vidare kvarstår ett antal förslag som har framförts
i tidigare budgetunderlag.
Förslagen redovisas i följande grupper utifrån de behov som har identifierats:

•

Förstärkta arbetsförmedlingsinsatser för sökande som är långtidsarbetslösa eller riskerar att
bli långtidsarbetslösa.

•

Förbättrade ekonomiska incitament för att få ut en ökad effekt av Arbetsförmedlingens
insatser.

•

Tydligare programstruktur för att säkra rätt insats till rätt individ.

Vid varje förslag anges om förslaget är nytt eller om det har framförts i tidigare budgetunderlag, men
fortfarande är aktuellt. Förordningsändringar finns förtydligade i bilaga 8.5.

4.1 Förstärkta arbetsförmedlingsinsatser för sökande som är
långtidsarbetslösa eller riskerar långtidsarbetslöshet
För att möta de arbetsmarknadspolitiska utmaningarna är det angeläget att de
arbetsmarknadspolitiska programmen och aktiviteterna kan användas och kombineras på ett flertal
sätt för att förebygga eller bryta arbetslöshet.
Arbetsförmedlingen har i tidigare budgetunderlag fört fram förslag som innebär att vidga regelverket
så att det är möjligt att anvisa fler personer till det reguljära utbildningsväsendet med aktivitetsstöd. Vi
håller fast vid behovet av denna möjlighet.
I detta budgetunderlag redovisas bland annat förslag som handlar om att kunna kombinera reguljär
utbildning med aktivitetsstöd och att kunna kombinera anställning med arbetsmarknadsutbildning. I
förhållande till tidigare förslag i budgetunderlag har målgrupperna ytterligare preciserats. Detta för att
säkerställa att insatserna riktas till rätt individer.
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Förslag 1 (nytt): Arbetsmarknadsutbildning ska kunna ges till ungdomar som
är anställda enligt yrkesintroduktionsavtal eller motsvarande
Arbetsmarknadsutbildning ska kunna ges inledningsvis i en anställning för ungdomar som befinner sig långt
från arbetsmarknaden och som är anställda enligt yrkesintroduktionsavtal eller motsvarande.

Förslaget möjliggör ett utvecklat samarbete mellan arbetsgivare och Arbetsförmedling där utbildning
kan användas mer flexibelt och i större utsträckning utformas i relation till ungdomars behov av
kompetensutveckling och arbetsgivares behov av arbetskraft.
Kombinationen av svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens och många
ungdomars stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden kräver att nya lösningar prövas.
Arbetsförmedlingen vill inom ramen för en pilotverksamhet påbörja detta arbete under våren 2013.
Förslaget ska ses som ett komplement till de generella förslagen inom den så kallade jobbpakten och
förslaget till utbildningsanställning som presenterats i SOU 2012:80. För ungdomar med små
möjligheter att konkurrera om jobben, skulle utbildning under anställning förbättra möjligheterna att
komma in på arbetsmarknaden.
Vi anser att det behövs ytterligare möjligheter att kombinera arbete och utbildning för ungdomar som
bedöms stå långt från arbetsmarknaden och som är på väg in i jobb. Vi kan genom detta förslag
ytterligare säkerställa att ungdomar med en svagare position på arbetsmarknaden trängs in på
arbetsmarknaden. Möjligheten att kombinera arbete och arbetsmarknadsutbildning skapar
förutsättningar för ökad inträngning och att anställning kan tidigareläggas och verkställas.
Arbetsförmedlingen föreslås i detta förslag använda arbetsmarknadsutbildning i samband med att en
anställning påbörjas. Detta för att säkerställa att anställningen verkligen kommer till stånd.
Arbetsgivaren får fortsatt stöd för anställningen (om stöd utgår) och betalar ut lön under
utbildningstiden och Arbetsförmedlingen står för utbildningskostnaderna.
En förutsättning för ett bra utfall är att utbildningsinsatserna har en inriktning mot yrken där det finns
eller kan förväntas uppstå brist på arbetskraft. Eventuella inlåsningseffekter kan antas vara mycket
små då förslaget riktar sig till individer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
Förslaget ger ökade möjligheter att kombinera arbetsmarknadsutbildning med individuellt utformade
lösningar, skräddarsydda för fortsatt aktivt arbetsliv. På så sätt kan vi medverka till att fler ungdomar
som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få arbete. Ett lokalt samarbete mellan
arbetsgivare, utbildningsanordnare och arbetsförmedling kring denna möjlighet är av största vikt för
att insatserna ska bli optimalt utnyttjade.
Verksamhetsområde/målgrupp
Ungdomar som deltar i garantierna eller är bedömda för tidig insats.
Budgetkonsekvenser
Arbetsförmedlingen bedömer att detta kan få en omfattning av cirka 1000 platser i genomsnitt när
verksamheten är utbyggd. Kostnaden för detta beräknas till 180 miljoner kronor per år på anslaget UO
14 1:3. I ett inledningsskede föreslår vi ett pilotprojekt inom branscher med stort arbetskraftsbehov.
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Förslag 2 (reviderat): Utökad möjlighet att nyttja lediga platser inom det
reguljära utbildningsväsendet för korttidsutbildade
Utökad möjlighet att med aktivitetsstöd kunna anvisa korttidsutbildade till lediga platser inom det reguljära
utbildningsväsendet.

Förslaget riktar sig i första hand till korttidsutbildade som på grund av ålder inte har rätt till fulla
studiemedel. Genom att utnyttja platser som är lediga i det ordinarie utbildningsväsendet uppnås
också ett maximalt kapacitetsutnyttjande av tillgängliga platser.
Arbetsförmedlingen har i tidigare budgetunderlag fört fram förslag som innebär att det ska vara
möjligt att fler ska kunna anvisas till det reguljära utbildningsväsendet med aktivitetsstöd.
Bakgrunden är det växande antalet inskrivna arbetsökande som inte har en fullständig
gymnasieutbildning eller ens en fullständig grundskoleutbildning. För att dessa personer ska ges
möjlighet att konkurrera om de befintliga jobben krävs i många fall en kompletterande utbildning
inom det reguljära utbildningsväsendet. För närvarande finns möjligheten att anvisa till
studiemotiverande insatser i folkhögskolans regi för vissa grupper, men inte till utbildning på
grundskole- eller gymnasienivå.
Att den tillgängliga arbetskraften motsvarar efterfrågan är en central fråga för arbetsmarknadens
funktionssätt. Ur det här perspektivet är det viktigt att ta tillvara alla möjligheter som finns inom det
reguljära utbildningsväsendet för att underlätta för fler grupper av korttidsutbildade att utbilda sig.
Arbetsförmedlingen ser ett behov av att öppna möjligheten för fler arbetssökande att med
aktivitetsstöd skaffa sig en grundläggande utbildning vilket den ordinarie arbetsmarknadsutbildningen
inte är uppbyggd för att tillgodose. Den grupp som vi bedömer har behov av denna insats är individer
där möjligheterna att få studiemedel är begränsade.
För de kostnader som utbildningsanordnaren har kan en modell liknande Folkhögskolesatsningen
användas.
Verksamhetsområde/målgrupp
Målgruppen bör begränsas till korttidsutbildade som på grund av ålder inte har rätt till hela
studiemedel för att studera. Det kan handla både om grundutbildning och yrkesinriktad utbildning.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
Genom att öppna möjligheterna för Arbetsförmedlingen att använda sig av det reguljära
utbildningsväsendet för personer, som inte har tillgång till studiemedel och som står långt från
arbetsmarknaden, förbättras förutsättningarna för att fler ska få arbete. Genom att styra möjligheten
till en prioriterad grupp som kan ha minst tolv år kvar i arbetslivet säkras att insatsen riktas till en
relevant målgrupp. Förslaget bidrar också till att effektivare utnyttja utbildningsplatser oavsett
huvudman.
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Budgetkonsekvenser
Förslaget är kostnadsneutralt om anvisning gäller deltagare i garantierna som redan har aktivitetsstöd.
Om staten/Arbetsförmedlingen ska ersätta utbildningsanordnare för de platser som utnyttjas
tillkommer en kostnad för denna ersättning. Kostnaden för 300 årsplatser beräknas till 24 miljoner
kronor per år på anslaget UO 14 1:3.

Förslag 3 (nytt): Harmonisering av förutsättningar för arbetsträning och
förstärkt arbetsträning
Arbetsträning och förstärkt arbetsträning, och det anordnarbidrag som följer med dessa aktiviteter, möjliggörs
inom jobbgarantin för ungdomar (UGA). På så vis blir förutsättningarna för deltagare i UGA samma som i jobb
och utvecklingsgarantin (JOB).

Det saknas möjlighet till arbetsträning och förstärkt arbetsträning i UGA. Detta behövs för att de
ungdomar som har en oklar arbetsförmåga eller har behov av en mer anpassad arbetsmiljö ska kunna
öka sina möjligheter att komma i arbete. Många av dessa ungdomar har heller ingen eller liten
arbetslivserfarenhet, inte sällan i kombination med avbruten eller bristfällig utbildning och har behov
av arbetsträning/förstärkt arbetsträning för att förbättra förutsättningarna för att få arbete.
Det är en grupp som tenderar att öka och som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. Dessa
ungdomar behöver särskilt stöd på ett tidigt stadium i jobbgarantin för ungdomar.
För de ungdomar som har behov av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning är det kontraproduktivt
att dessa möjligheter inte finns tillgängliga förrän när de efter 15 månader i UGA kommit in i JOB. En
betydande andel av de ungdomar som gått över från UGA till JOB har inte varit ute i praktik eller
någon annan arbetsplatsförlagd aktivitet alls under hela UGA-perioden. Förutsättningarna för att fler
ska få aktiviteter utifrån behov ökar om möjligheterna till arbetsträning och förstärkt arbetsträning
införs inom UGA.
Arbetsförmedlingens möjligheter att använda hela verktygslådan av program och aktiviteter bör i detta
avseende harmoniseras mellan ungdomar och äldre arbetslösa. Antalet ungdomar i UGA som har
svårigheter att få praktik eller andra arbetsplatsförlagda aktiviteter är stort och där skulle möjligheter
till arbetsträning och förstärkt arbetsträning medföra nya förutsättningar för dem som har behov av en
mer anpassad arbetsmiljö. Syftet med aktiviteterna är att ge arbetslivserfarenhet under anpassade
former med tillräcklig handledning. För att minska riskerna att fastna i långvarig arbetslöshet bör
insatser för ungdomar generellt sett kunna sättas in tidigt utifrån individuella behov.
Utökade aktivitetsmöjligheter inom jobbgarantin för ungdomar kan bidra till att korta tiden i
arbetslöshet eller program. För en del av denna målgrupp kan vägen till arbete vara arbetsträning
eller förstärkt arbetsträning, där det till skillnad från arbetspraktik finns ett anordnarbidrag kopplat
till aktiviteten.
Vi föreslår att arbetsträning införs under längst tre månader och förstärkt arbetsträning under längst
sex månader för deltagare i jobbgaranti för ungdomar.
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Verksamhetsområde/målgrupp
Deltagare i jobbgarantin för ungdomar.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
Genom att kunna tidigarelägga aktiviteter efter behov kan tiderna utan arbete förkortas för
målgruppen. Insatsen bedöms också medföra att motsvarande insats minskar i jobb- och
utvecklingsgarantin.
Budgetkonsekvenser
Merkostnadsersättning utgår till anordnare för arbetsträning under längst tre månader med 150
kronor per dag vid arbetsträning. För förstärkt arbetsträning utgår merkostnadsersättning med 300
kronor per dag och vid fördjupad bedömning 500 kronor per dag.
Det finns för närvarande i slutet av 2012 cirka 42 000 ungdomar i jobbgarantin för ungdomar. En
uppskattning är att tio procent av dem är i behov av arbetsträning/förstärkt arbetsträning. Det skulle
innebära 4 200 deltagare per år multiplicerat med en genomsnittlig merkostnadsersättning om 225
kronor/dag x 100 ersättningsdagar (cirka 4,5 månader) medför en uppskattad kostnadsökning på 95
miljoner kronor på anslaget UO 14 1:3

Förslag 4 (tidigare förslag): Möjlighet till arbetslöshetsersättning mellan
arbetsmarknadsutbildningar

Regelverket för arbetslöshetsförsäkringen ändras så att arbetslöshetsersättning kan beviljas mellan
arbetsmarknadspolitiska program som utgörs av utbildningar även om dessa kan anses vara delar av en och
samma utbildning.

Arbetsförmedlingen har uppmärksammat att arbetslöshetskassorna avslagit arbetssökandes ansökan
om arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet mellan två arbetsmarknadsutbildningar med hänvisning
till att den sökande är studerande och inte har avslutat sina studier. Den sökande har då inte rätt till
arbetslöshetsersättning enligt 10 § Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Den sökande har inte
heller haft ett sådant uppehåll i studierna som enligt Förordning (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring kunnat berättiga till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen har tagit upp
frågan med Arbetslöshetskassornas samorganisation och den gemensamma slutsatsen är att
arbetslöshetskassornas beslut att avslå ersättningsrätten är korrekt enligt lag och förordning.
Den vanligast förekommande situationen är att den sökande anvisats till och deltagit i ett
arbetsmarknadspolitiskt program som utgjorts av förberedande utbildning och därefter anvisats till en
arbetsmarknadsutbildning. Att delta i en förberedande utbildning är ofta en förutsättning för att
anvisas till en arbetsmarknadsutbildning. Det är dock sällan som arbetsmarknadsutbildningen
tidsmässigt följer direkt efter den förberedande utbildningen. Har den sökande då accepterat
anvisningen till arbetsmarknadsutbildningen har arbetslöshetskassan avslagit ansökan om
arbetslöshetsersättning mellan programmen. Den sökande har också riskerat att bli
återbetalningsskyldig i den mån ersättning redan betalats ut för den tiden.
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För att arbetslöshetskassorna ska kunna medge rätt till arbetslöshetsersättning mellan två
arbetsmarknadspolitiska program som båda består av arbetsmarknadsutbildning föreslås en ändring
av 18 § Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo). Vi föreslår samtidigt att 18 § också
ändras eftersom arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet inte längre kan
anvisas av Arbetsförmedlingen. Skrivningen i den delen kan alltså utgå.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bör fortsatt ha föreskriftsrätt om rätt till
arbetslöshetsersättning under övriga uppehåll i en pågående arbetsmarknadsutbildning.
Verksamhetsområde/målgrupp
Deltagare i arbetsmarknadsutbildning som är upplagd i fristående delar med kortare mellanliggande
uppehåll.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
Förslaget har stor betydelse för vår möjlighet att anvisa till arbetsmarknadsutbildning efter det att den
sökande har deltagit i exempelvis en förberedande utbildning liksom för anvisning till
arbetsmarknadsutbildning som bedrivs i fristående delar eller moduler. Den sökande upplever ökad
trygghet för sin försörjning och riskerar inte att bli återbetalningsskyldig för ersättning som har
betalats ut för mellanliggande period.
Budgetkonsekvenser
Antalet sökande som under 2011 slutade förberedande utbildning och gick vidare till
arbetsmarknadsutbildning inom 180 dagar var 2 297. Inkluderar man sökande med ersättning från
ALFA-kassan var antalet 2 745.
Uppehållet var i genomsnitt 64 dagar. Det genomsnittliga antalet dagar som arbetslöshetsersättning
utbetalas vid ett uppehåll på 64 dagar (9 veckor) är 37 dagar, baserat på ett snitt på 17,5 dagar per
månad för inkomstrelaterad ersättning. För ersättning med grundbelopp beräknas 45 dagar räknat på
ett snitt på 20 ersättningsdagar per månad. Den genomsnittliga dagpenningen beräknas till 607
kronor och det genomsnittligt utbetalda grundbeloppet till 240 kronor.
Under förutsättning att samtliga som har registrerats med kassakod skulle haft rätt till
inkomstrelaterad dagpenning alla dagar medför förslaget en kostnadsökning med 52 miljoner kronor.
Under förutsättning att samtliga som har registrerats med kod för ALFA-kassan skulle haft rätt till
grundbelopp alla dagar medför förslaget en kostnadsökning med 5 miljoner kronor.
Sammanlagt beräknas förslaget medföra en kostnadsökning på 57 miljoner kronor på anslaget UO 14
1:2 för vart och ett av åren 2014−2016.
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4.2 Förbättrade ekonomiska incitament för att öka effekten av
Arbetsförmedlingens insatser
Under den kommande budgetperioden kommer Arbetsförmedlingen att behöva kraftfulla verktyg för
att motverka den ökade arbetslösheten. Vi ser att det finns behov av att höja ersättningen till
mottagaren av stödet. Genom att höja ersättningen för bland andra lönestöd och tolkstöd kommer
insatserna att kunna nyttjas i en högre utsträckning och därmed bidra till att motverka
långtidsarbetslöshet.

Förslag 5 (nytt): Långsiktigt hållbara lönestöd för personer med
funktionsnedsättning

Att nivån för den högsta bidragsgrundande lönekostnaden vid anställning med lönestöd i första hand sätts till
0,48 prisbasbelopp, vilket ger en automatisk årlig uppräkning. I andra hand att nivån sätts till 21 360 kronor,
vilket motsvarar 0,48 prisbasbelopp 2013.

Över tid har den maximala bidragsgrundande lönekostnaden blivit allt mindre i relation till löne- och
prisnivåerna. Sedan 2005 har nivån gått från att motsvara 42,4 procent av prisbasbeloppet till 37,5
procent år 2013. Samtidigt har andelen beslut som innebär att arbetsgivaren får full kompensation för
den nedsatta arbetsförmågan minskat kraftigt. År 2005 kunde en majoritet av arbetsgivarna till
anställda med lönestöd kompenseras fullt ut, men idag är motsvarande andel mindre än en av tio.

Andel anställda med lönestöd där arbetsgivaren får full
kompensation, %
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Arbetsförmedlingen föreslår att nivån för den högsta bidragsgrundande inkomsten avseende
lönebidrag ska anges utifrån del av prisbasbelopp, istället för som idag i form av ett fast högsta belopp.
På så sätt uppnås en årlig uppräkning. Regeln föreslås få följande lydelse:
”Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som överstiger en bruttolön motsvarande 0,48
prisbasbelopp per månad läggs inte till grund för bidrag.”
I det fall förslaget genomförs avser vi även att utforma de enskilda besluten om lönestöd så att det
beviljade stödet anges utifrån prisbasbeloppet, med information om vad detta innebär i kronor för det
innevarande året. Detta medför att det då inte krävs ytterligare beslut vid den årliga uppräkningen
utan endast en information till den stödberättigade.
I det fall den långsiktiga lösning som skisserats ovan inte skulle vara genomförbar föreslår vi att en
höjning genomförs där nivån likt idag uttrycks i kronor. Med 2013 års prisbasbelopp skulle det bli
21 360 kronor. Många av de problem som dagens låga nivå medför skulle då på kort sikt kunna
avhjälpas eller minskas i omfattning.
Verksamhetsområde/målgrupp
Förslaget berör arbetsgivare och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga som får stöd genom subventionerade anställningar där den maximala
bidragsgrundande lönekostnaden gäller.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
När den bidragsgrundande lönekostnaden höjs och fler arbetsgivare kan få lönestöd i en omfattning
som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan hos den anställde skapas ett flertal positiva effekter.
Det sker en omedelbar stärkning av konkurrenskraften på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, vilket skapar förutsättningar för att fler kan
vara delaktiga i arbetslivet. Dagens låga bidragsgrundande lönekostnad medför också risk för lägre
ingångslöner och sämre löneutveckling för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, något som en höjning skulle motverka.
Samtidigt blir lönestöden enklare att förstå och använda för såväl arbetsgivare som anställda, vilket
medför att förtroendet för lönestöden kan stärkas. Att nivån på den bidragsgrundande lönekostnaden
knyts till index motverkar framtida urholkning och säkrar långsiktigt att lönestöd blir ett fungerande
instrument för deltagande i arbetslivet på lika villkor. Likaså kan fler ges individuellt anpassat stöd i
rätt omfattning.
Vid andra subventionerade anställningar (till exempel nystartsjobb) är de ekonomiska villkoren i
många fall mer fördelaktiga, men möjligheterna att ge stöd utöver själva subventionen är ofta 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 närmar sig
osubventionerad anställning i den omfattning som skulle kunnat vara möjlig.
Arbetsförmedlingens förslag innebär, eftersom även de enskilda besluten om stöd anger andel av
prisbasbeloppet, också att den årliga uppräkningen kan ske per automatik. Denna möjlighet till
automatisering är mycket angelägen då avsaknaden av sådan skulle medföra att vi varje år manuellt
skulle behöva se över och/eller räkna om stödnivåerna för samtliga drygt 70 000 beslut om lönestöd.
Budgetkonsekvenser
Vårt huvudsakliga förslag (indexering) och en höjning av nivån uttryckt i kronor skulle initialt medföra
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samma kostnadsökning. Denna beräknas till cirka 1,7 miljarder kronor utifrån 2013 års prisbasbelopp
och nuvarande antal beslut om lönestöd.

Ökad kostnad tkr
per månad

per år

100 758

1 209 100

Form av lönestöd
Lönebidrag
Offentligt skyddat arbete

2 520

30 246

Utvecklingsanställning

8 422

101 065

Trygghetsanställning

46 977

563 725

Summa

158 678

1 904 136

Kostnadsökning (frånvaro 9%)

144 397

1 732 764

Förändring av antalet beslut
Arbetsförmedlingen bedömer redan med nuvarande förutsättningar att antalet beslut om lönestöd
kommer att öka under de närmaste åren. En höjning och/eller indexering av den högsta
bidragsgrundande lönekostnaden bedöms medföra att denna ökning blir kraftigare. Antalet faktorer
som påverkar utvecklingen är emellertid stort och effekten är därför svår att beräkna kostnadsmässigt.
Utifrån hur lönenivåerna ser ut för de beslut som existerar idag 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 2012 års antal) kan en prognos för de budgetmässiga effekterna av dessa två förändringar göras.
Utifrån antagandet att höjningen av nivån fram till 2016 skapar en ökning av antalet beslut med 3,3
procent årligen beräknas den årliga kostnadsökningen för detta till 460 miljoner kronor.
Den totala kostnaden ökar alltså avsevärt i detta scenario, men det bör poängteras att ifall denna
kostnadsökning inträffar har också 7 500 fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga kommit i arbete.
2014

2015

2016

Antal beslut

73 800

76 235

78 751

Ökning 3,3 %

2 435

2 516

2 599

Summa antal beslut

76 235

78 751

81 350

Månadskostnad per beslut, kr
Totalkostnad helår (frånvaro
9%)

15 361

15 412

15 456

12 788 mkr

13 254 mkr

13 730 mkr

Uppskattad utveckling av totalkostnad för lönestöd till personer med funktionsnedsättning utifrån en antagen
volymökning om 10 % totalt under 2014-16. Ingångsvärdet 2014 (73 800 beslut) motsvarar 2012 års nivå.
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Sammanlagt medför förslaget att medelsbehovet på anslaget UO 1:4 ökar med 2 074 miljoner kronor
för 2014, med ytterligare 2 494 miljoner kronor 2015 och med ytterligare 2 929 miljoner kronor för
2016.
Beräkningarna är i 2013 års prisläge (enligt föreskrifterna). Anslagsbehovet i löpande priser 2014-2016
blir beroende på antaganden om prisutvecklingen. De senaste tio åren (2004 - 2013) har
prisbasbeloppet ökat med i genomsnitt cirka 1,4 procent per år. Under antagandet att det under 20142016 ökar med 1,5 procent årligen medför det en nominell kostnadsökning om cirka 42 miljoner
kronor år 2015 och cirka 36 miljoner kronor år 2016 utifrån nuvarande antal beslut om lönestöd.
Dessa beräkningar redovisas enbart för att illustrera de nominella effekterna av indexkoppling och ska
enligt föreskrifterna inte ingå i myndighetens beräkning av anslagsbehovet.
Att endast höja nivån, utan att knyta den till index, innebär att denna nominella effekt uteblir.

Förslag 6 (tidigare förslag): Höjt kostnadstak för tolkstöd

Höjt kostnadstak till 150 000 kronor (från 50 000 kronor) för tolkstöd till anställda som genomgår fortbildning
hos arbetsgivaren.

Enligt 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.
Verksamhetsområde/målgrupp
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. Stödet kan också beviljas egna företagare eller fria
yrkesutövare. Stödet ska därmed underlätta för anställda tolkanvändare med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga och behov av tolkstöden enligt ovan.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
Tolkanvändare får i allt högre grad arbetsuppgifter som medför krav på kontinuerlig
kompetenspåfyllnad. Ett höjt kostnadstak för tolkkostnaderna från Arbetsförmedlingens sida innebär
att:
•

det är betydligt minskad risk för att arbetsgivaren ska behöva stå för tolkkostnader i samband
med att den anställde tolkanvändaren går en fortbildning

•

arbetsgivares tvekan inför att anställa tolkberoende personal minskar

•

den anställdes rädsla för att orsaka kostnader för arbetsgivaren minskar, en oro som ibland
leder till att man avstår från vidareutbildning

•

anställningsbarhet/konkurrenskraft på kort och lång sikt vidmakthålls.
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Budgetkonsekvenser
Förslaget beräknas medföra en ökning av utgifterna under anslaget UO14 1:4 med cirka fem miljoner
kronor.

Underlag för kostnadsberäkning

Kostnad per tolk

Konsekvens av att det

Kr/timme

Dag

Vecka

650 SKR

8 timmar

5 dagar

1 300 SKR

10 400 SKR

52 000 SKR

alltid behövs två tolkar vid
varje uppdrag

Kostnadstaket för tolkstödet har länge legat på 50 000 kronor. I grundförfattningen 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.
100−200 individer per år omfattas av tolkbidraget idag och en del, men inte alla, ”slår i taket”.
Längre/flera utbildningar kan vara svåra att genomföra då tolkstödet inte räcker till, varför det finns
ett mörkertal kring behovet. En höjning av kostnadstaket till 150 000 kronor skulle innebära att
50−100 individer skulle kunna ta del av tolkstödet vid längre utbildningsinsatser. En anslagshöjning
på fem miljoner kronor, möjliggör denna ökade service till de anställda och deras arbetsgivare, utan att
det får negativa konsekvenser för dem som idag tar del av tolkstöd vid kortare utbildningsinsatser.

Förslag 7 (nytt): Utökad etableringsersättning och samordning av utbetalning

Utöka den initiala ersättningen inom EEM (under medverkan till upprättande av etableringsplan) och att
utbetalningsdatum samordnas och flyttas till den 25:e i varje månad.

Arbetsförmedlingen föreslår att en utökad initial ersättning inom EEM införs. Den bör beräknas
utifrån antalet dagar efter inträde i etableringsuppdraget fram till första hela utbetalning av ordinarie
etableringsersättning, minus det antal dagar som den första utbetalningen avser. Utbetalningen ska
ske i direkt anslutning till beslutet.
Vi föreslår också, under förutsättning att förslaget om ökad initial ersättning införs, att
utbetalningsdatumen för EEP och EEM flyttas till den 25:e i varje månad.
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De nyanländas ekonomiska ersättning i inledningen av etableringsprocessen skapar idag problem. Ett
glapp uppstår mellan Migrationsverkets dagersättning som betalas ut i förskott och
Arbetsförmedlingens etableringsersättning som betalas ut i efterskott. Detta medför att fokus initialt
riktas mot personens ekonomiska situation och tar bort fokus från arbete och insatser. Den nyanlände
måste vända sig till kommunen för att få ekonomisk ersättning. För att de nyanlända fullt ut ska kunna
koncentrera sig på etableringsinsatserna behöver detta problem lösas.
Enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare betalas EEP
(etableringsersättningen för deltagande i en etableringsplan) ut månadsvis i efterskott. EEM
(etableringsersättningen vid medverkan till upprättande av en etableringsplan) får dock utbetalas var
14:e dag eller oftare i efterskott. Arbetsförmedlingen har valt att EEP utbetalas så snabbt som möjligt
efterkommande månad, vanligtvis mellan den 8:e och den 10:e. EEM utbetalas två gånger per månad,
runt den 20:e och den 5:e.
Verksamhetsområde/målgrupp
Nyanlända med etableringsplan.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
En tryggare försörjning för nyanlända invandrare under den initiala tiden i etableringsuppdraget
innebär mer fokus på insatserna och därmed en snabbare etablering.
Om en utökad initial ersättning införs kan också utbetalningsdatumet för EEM och EEP flyttas till den
25:e i efterskott. Det innebär en bättre anpassning till när hyra och andra räkningar normalt ska
betalas än nuvarande utbetalningsdatum, vilket underlättar för den enskilde.
Arbetsförmedlingens förslag innebär sammanfattningsvis att arbetsförmedlarna kan fokusera på att
hitta rätt insatser till de nyanlända i stället för att under den första tiden i allt för stor omfattning få
ägna sig åt försörjningsfrågor.
Budgetkonsekvenser
Med utbetalningsdatum den 25:e i månaden innebär denna modell att den initiala ersättningen inom
EEM totalt skulle förskjutas med cirka 55 dagar varav 40 dagar med ersättning. Med ett
ersättningsbelopp på 231 kronor per dag skulle utbetalningsbeloppet totalt bli 9 240 kronor mer per
person.
Det kommande inflödet till etableringsuppdraget bedöms bli 23 400 deltagare år 2014, 20 900
deltagare år 2015 och 22 400 deltagare år 2016. Förslaget innebär därmed en kostnadsökning med
216 miljoner kronor för 2014, 193 miljoner kronor för 2015 och 207 miljoner kronor för år 2016.
De som redan erhåller etableringsersättning kommer att få en 17 dagars förskjutning, varav 10 dagar
med ersättning, om utbetalningen flyttas till den 25:e. En engångskostnad som uppgår till cirka 3 030
kronor per arbetssökande genereras för att täcka denna förskjutning. Den sista december 2013
beräknas 30 700 personer vara aktuella i etableringsuppdraget. Kostnaden för dessa skulle då uppgå
till 93 miljoner kronor.
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Förslag 8 (nytt): Förslag om höjd ersättning för logi och merkostnader för
dubbelt boende
Höjd kostnadsersättning vid övernattning i samband med programresor. Höj ersättningen från 110 kronor/dag
till 200 kronor/dag och från 2 400 kronor/månad till 4 500 kronor/månad. Ändring i förordningen om
aktivitetsstöd (1996:1100) krävs.

Ersättningen vid övernattning för logi och merkostnader vid programresor har varit oförändrad sedan
1 januari 2003 och inte följt den generella kostnadsutvecklingen. Den nuvarande ekonomiska
kompensationen för resor och logi är i många fall inte tillräcklig för att motivera arbetssökande att
delta i program på annan ort utanför pendlingsavstånd.
Många arbetsmarknadsutbildningar bedrivs på ett fåtal orter. Dessa utbildningar är ofta
specialistutbildningar till exempel inom järnvägsteknik, skogsmaskinförare, lackerare eller
utbildningar för speciella målgrupper med relativt få deltagare. I oktober 2012 var 105 av totalt 780
aktuella arbetsmarknadsutbildningar placerade på fyra eller färre orter i riket. Konsekvensen blir att
riksrekryterande arbetsmarknadsutbildningar, som finns på ett begränsat antal orter, har svårt att
fylla utbildningsplatserna. Cirka tio procent av det totala antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning
deltog i dessa utbildningar.
Folkhögskolesatsningen är idag en efterfrågad insats som pågår under tre månader och som syftar till
att motivera deltagare med dålig skolunderbyggnad att påbörja eller återuppta avbrutna eller
ofullständiga grundskole- och gymnasiestudier. Ett flertal av folkhögskolorna finns inte i närheten av
tätorter och möjligheten att dagpendla dit kan vara obefintlig. Konsekvensen blir att deltagare som
inte bor inom pendlingsavstånd till närmaste folkhögskola av ekonomiska skäl inte kan delta i den
studieförberedande insatsen. Kostnaden för internat på folkhögskola uppgår i snitt till cirka 4 500
kronor per månad.
Även för övriga arbetsmarknadspolitiska program som arbetspraktik eller arbetslivsinriktad
rehabilitering kan i vissa fall övernattning på annan ort än hemorten behöva ske och för den gruppen
behövs en bättre kostnadstäckning för att deltagarna ska kunna medverka i programmet/insatsen. Det
gäller inte minst för ungdomar.
Verksamhetsområde/målgrupp
Deltagare som har aktivitetsstöd/utvecklingsersättning och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program som till exempel arbetsmarknadsutbildning eller i folkhögskolesatsningen.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
Arbetsmarknadspolitiska program förlagda utanför pendlingsavstånd kan lättare attrahera och
rekrytera deltagare. Risken att Arbetsförmedlingen ska betala för outnyttjad kapacitet för upphandlad
verksamhet minskar.
Arbetssökande i målgruppen för folkhögskolesatsningen ges möjlighet att delta oavsett var man bor.
Folkhögskolor som ligger geografiskt svårtillgängligt får möjlighet att erbjuda insatsen.
Budgetkonsekvenser
Förslaget beräknas med 3000 beslut om merkostnader för dubbelt boende varje år samt att varje
beslut är 2,5 månader i genomsnitt och den föreslagna ökningen är 87 procent.
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Förslaget beräknas öka utgifterna under anslaget UO14 1:3 med 16 miljoner kronor för vart och ett av
åren 2014-2016.

4.3 Tydligare programstruktur för att säkra rätt insats till rätt individ
Den programstruktur Arbetsförmedlingen har idag behöver förenklas. Nuvarande verktygslåda av
program och insatser är svår att överblicka, vilket gör det svårt att hitta rätt insatser för rätt individ. En
enklare programstruktur underlättar förbättringsarbetet genom ökad överblick så att olika program
lättare kan komplettera varandra utifrån kundernas varierade behov. En fördjupad beskrivning av
detta förbättringsarbete finns beskrivet i Arbetsförmedlingens underlag i ett antal strategiskt viktiga
frågor (dnr: AF 2012/84363). En enklare programstruktur gör det även lättare att kommunicera kring
våra olika insatser. Sammantaget bidrar också en förenklad programstruktur till att öka förtroendet
för Arbetsförmedlingen hos våra kunder.

Förslag 9 (nytt): Sammanför praktikprogrammen
Sammanför arbetspraktik, prova på plats och praktisk kompetensutveckling till det befintliga programmet
arbetspraktik. Vidga detta program till att också omfatta arbetspraktik inom Europa. Programperioden ska
maximalt uppgå till sex månader. Nuvarande förutsättningar för yrkeskompetensbedömingen föreslås finnas
inom ramen för arbetspraktik.

Arbetspraktik riktar sig till dem som är arbetslösa eller riskerar arbetslöshet och kan användas för
de målgrupper som idag omfattas av arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling och prova på plats.
Prova på plats tillkom 2005 för att påskynda etableringen för nyanlända invandrare. Det som
skiljer detta från arbetspraktik, förutom målgrupp och tid, är att anordnaren ska utfärda ett intyg efter
genomförd praktik. I ett sammanslaget praktikprogram kan Arbetsförmedlingen säkerställa att intyg
utfördas till dem som behöver.
Praktisk kompetensutveckling infördes vid förra finanskrisen när satsningarna inom
arbetsmarknadspaketet lanserades. Programmet infördes för att stödja riktningen mot
korttidsarbetslösa och varslade. Praktisk kompetensutveckling kan hanteras inom ramen för
arbetspraktik.
Att införa möjligheter till Europapraktik inom det föreslagna övergripande programmet arbetspraktik
är ett sätt att hitta nya vägar för att motverka arbetslösheten särskilt bland ungdomar som varit utan
arbete en längre tid. En praktikmöjlighet utomlands skulle ge Arbetsförmedlingen ytterligare ett
verktyg i arbetet med dessa ungdomar. Insatsen bör avgränsas till länder inom EU/EES och Schweiz.
Verksamhetsområde/målgrupp
Förslaget riktar sig till arbetslösa eller de som riskerar att bli arbetslösa.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
Att samla olika former av praktik i ett praktikprogram förenklar handläggningen och informationen till
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såväl arbetssökande som arbetsgivare. I nuvarande system bestäms typen av arbetspraktik utifrån
målgruppstillhörighet. Att ha olika beteckningar och ha olika regelverk på samma insats gör
regelverket onödigt komplicerat och försvårar tillämpningen.
Budgetkonsekvenser
Sammanförandet av praktikformerna innebär i sig inte några ökade praktikvolymer. Vad gäller
möjligheten att praktisera i Europa bedömer Arbetsförmedlingen att detta kan omfatta cirka 500
praktikanters omkostnader för resa och uppehälle. Förslaget beräknas medföra en ökning av utgifterna
under anslaget UO14 1:3 med cirka 25 miljoner kronor.

Förslag 10 (nytt): Sammanför förberedande insatser
Sammanför de förberedande insatserna aktiviteter inom vägledning och platsförmedling (AVP) och fördjupad
kartläggning och vägledning (FKV) till en insats.

Arbetsförmedlingen hanterar i nuläget nio olika förberedande insatser och bedömer att det finns
effektiviseringsvinster i att sammanföra vissa av dem.
Antalet förberedande insatser föreslås minskas genom att föra ihop nuvarande fördjupad kartläggning
och vägledning med aktiviteter inom vägledning och platsförmedling.
Verksamhetsområde/målgrupp
Deltagare som av Arbetsförmedlingen bedöms vara i behov av programmet förberedande insatser.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
Förslaget innebär att antalet förberedande insatser minskar vilket underlättar valet av rätt insats vid rätt tillfälle.
Likartade insatser blir logiska delar av en programkedja där förberedande insats har sin tydliga plats och således får
mer karaktären av insats inför ett program eller arbete. Genom dessa förändringar blir träffsäkerheten av
programval bättre då de föregås av mer genomtänkta förberedande insatser. Arbetssökandes behov av
kombinationen av kartläggning och vägledning samt åtgärder av validerande karaktär är enklare att planera och
mer logiskt att genomföra.
Budgetkonsekvenser
I första hand slås nuvarande delmoment ihop – det blir kostnadsförflyttning men ingen ökad kostnad.
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Förslag 11 (nytt): Sammanför förmedlingsaktiviteter i garantierna

Sammanför aktiviteterna kartläggning och jobbsökaraktiviteter med coachning samt studie och yrkesvägledning
till en aktivitet benämnd förmedlingsaktivitet utifrån individuella behov. Aktiviteten specificeras och
konkretiseras i handlingsplanen

Båda garantierna är relativt detaljerat reglerade av uppdragsgivaren i fråga om vilka aktiviteter som
ska erbjudas. De ska inledas med en kartläggning där analys av tidigare inskrivningstider, matchning
samt tidigare program och insatser tillsammans med en framåtsyftande planering ska ligga till grund
för en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Resultatet är en ny handlingsplan där den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen dokumenterats samt ett uppdaterat matchningsunderlag.
Detta ligger till grund för de aktiviteter som ska utformas individuellt för deltagaren i garantin, så att
denne så snabbt som möjligt ska få ett arbete. I jobbgarantin för ungdomar finns även aktiviteteten
studie- och yrkesvägledning som också i grunden är traditionellt förmedlingsarbete.
Kartläggningen i garantierna tas upp i budgetpropositionen 2013. Där sägs att på sikt kommer troligen
behoven av aktiviteter i jobb- och utvecklingsgarantin att förändras. Det nya arbetssättet vid
Arbetsförmedlingen innebär att de som skrivs in hos förmedlingen redan tidigt i arbetslösheten får
sina förutsättningar bedömda. Behovet av exempelvis kartläggningsinsatser i jobb- och
utvecklingsgarantin och i jobbgarantin för ungdomar kan därför minska.
Vi har idag grupper som inte omfattas av kravet på kartläggning i garantierna och behovet för andra
grupper kan minska i och med det nya arbetssättet. Mot bakgrund av detta är det rimligt att öka
möjligheten till ett arbetssätt anpassat efter deltagarens individuella förutsättningar i inledningsskedet
av garantierna genom att slå samman aktiviteter enligt ovan.
Verksamhetsområde/målgrupp
Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.
Konsekvenser för våra kunder och verksamheten
Genom att föra samman de aktiviter som är av förmedlingskaraktär minskar antalet aktiviteter samt
administrationen. Detta ger en större tydlighet i vad aktiviteten innehåller, både för kunder och för
handläggare.
Budgetkonsekvenser
Förslaget medför ingen kostnadsförändring.
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5. Anslagen för perioden 2014−2016
I det följande redovisas Arbetsförmedlingens förslag till anslag för perioden 2014−2016. I
beräkningarna ingår inte någon uppräkning med hänsyn till pris- och löneökningar.

5.1 Utgiftsområde 13. Integration och jämställdhet
Arbetsförmedlingen disponerar anslagen 1:3 etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och
1:4 ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända inom utgiftsområde 13. Till grund
för beräkningarna nedan ligger uppgifter från Migrationsverket om beräknat antal nyanlända
invandrare som omfattas av etableringsuppdraget.

5.1.1 Anslag 1:3 - etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Tabell 1 Anslagsutveckling (miljoner kronor)

2012

Utfall

855

2013

Anslag

1 916

2014

Förslag

3 182

2015

Förslag

3 543

2016

Förslag

3 534

Anslagsutfallet 2012 var relativt lågt då verksamheten fortfarande är under uppbyggnad/startskede.
Antalet som omfattas av uppdraget bedöms att fortsätta öka fram till 2015. Inflödet ökade under
hösten 2012 och bedöms fortsätta att öka kommande år.
Jämfört med regeringens beräkningar för budgetåren 2014–2016 i budgetpropositionen för 2013
räknar vi med ett högre medelsbehov under anslaget. Enligt Migrationsverkets aktuella prognos
(februari 2013) avseende antalet beviljade uppehållstillstånd beräknas inflödet till
etableringsuppdraget 2014 bli cirka 22 600 personer. Antalet deltagare inom etableringsuppdraget
beräknas i genomsnitt bli 36 100 personer under 2014.
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5.1.2 Anslag 1:4 - ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa
nyanlända invandrare
Tabell 2 Anslagsutveckling (miljoner kronor)

2012

Utfall

444

2013

Anslag

1 783

2014

Förslag

2 450

2015

Förslag

2 968

2016

Förslag

2 980

Anslagsutfallet 2012 var relativt lågt då verksamheten fortfarande är under uppbyggnad. Antalet som
omfattas av uppdraget fortsätter att öka fram till 2015. Inflödet under 2012 var lägre under första
halvåret än vad som beräknats men ökade under andra halvåret. Andelen lotsbeslut har ökat under
2012 och bedömningen är att 90 procent av personerna med etableringsplan kommer att ha beslut om
lots. Genomgående beräknas kostnaderna för en nyanländ vara högre under senare delen av
etableringsplanen. Det medför att även övriga programkostnader väntas öka med tiden liksom
kostnaderna för resultatersättningar till lotsar.
Jämfört med regeringens beräkningar för budgetåren 2014−2016 i budgetpropositionen för 2013
räknar Arbetsförmedlingen med ett högre medelsbehov under anslaget.
Behovet av validering och utbildning för att stärka de nyanländas möjligheter till arbete och förkorta
etableringstiden kommer att vara stort. Även behovet av andra individuellt anpassade förberedande
insatser bedöms öka.
Ersättningen till etableringslotsar bygger på rättighetslagstiftning vilket inte övriga insatser inom
anslagsposten gör. Detta komplicerar den interna styrningen inom Arbetsförmedlingen av denna
verksamhet. En uppdelning av finansieringen av dessa båda ändamål vore att föredra.
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5.2 Utgiftsområde 14. Arbetsmarknad och arbetsliv
5.2.1 Anslag 1:1 - Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Tabell 3

Anslagsutveckling (miljoner kronor)

Ap.1 Förvaltnings-

Ap. 2 Nyanländas

kostnader för Af

etablering

SUMMA Anslag 1:1

2012

Utfall

6 768

435

7 203

2013

Anslag

6 318

676

6 994

2014

Förslag

6 843

1 235

8 078

2015

Förslag

6 865

1 375

8 240

2016

Förslag

6 885

1 373

8 258

För att beräkna behovet av resurser på förvaltningsanslaget tillämpar Arbetsförmedlingen en modell.
Modellen bygger på nyckeltal för antal sökande per handläggare samt antalet sökande inom de olika
uppdragen. I modellen beräknas även behovet av specialister som psykologer, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster. Det personalbehov som modellen leder fram till räknas därefter om till kostnader
baserat på genomsnittliga lönekostnader och övriga driftskostnader samt pålägg för fast och rörlig
overhead.
Beräkningen av behovet av förvaltningsmedel för etableringsuppdraget bygger på Migrationsverkets
prognos i februari 2013 om beräknat antal nyanlända invandrare som omfattas av
etableringsuppdraget.
Samarbetet med Försäkringskassan (se avsnitt 5.3) finansieras för närvarande via anslag UO 10 1:7
som disponeras av Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen föreslår att de medel som avser vår del i
samarbetet i stället anvisas inom ramen för vårt förvaltningsanslag. För budgetåren 2014–2016
beräknas anslagsbehovet för dessa förvaltningskostnader till 365 miljoner kronor per år men ingår inte
i ovanstående beräkning.
Mellan år 2013 och 2014 anger Arbetsförmedlingens modell ett ökat behov av förvaltningsmedel om
300 miljoner kronor på anslagspost 1 på grund av en prognostiserad ökad arbetslöshet och en
förändrad sökandesammansättning.
För etableringsuppdraget, det vill säga anslagspost 2, ger ökningen av nyanlända enligt vår modell ett
ökat anslagsbehov på drygt 500 miljoner kronor mellan år 2013 och 2014.
Utöver detta anger vår modell att det redan i nuläget finns ett ofinansierat underskott om 260 miljoner
för att återställa handläggartätheten till 2012 års nivå.
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5.2.2 Anslag 1:2 - bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Tabell 4 Anslagsutveckling (miljoner kronor)

Ap.1

Ap.2 Bidrag till

Ap.3 Statliga

Aktivitetsstöd

arbetslöshets-

ålderspensions-

SUMMA

ersättning

avgifter

Anslag 1:2

2012

Utfall

14 933

13 462

2 430

31 004

2013

Anslag

15 848

14 004

1 324

31 176

2014

Förslag

16 376

15 661

1 916

33 953

2015

Förslag

15 745

14 448

1 913

32 106

2016

Förslag

14 457

13 832

2 089

30 378

Till grund för förslagen 2014–2016 ligger beräkningarna i Arbetsförmedlingens utgiftsprognos i
februari 2013 samt kostnaderna för de förslag som redovisas i avsnitt 4. Kostnaden för
Arbetsförmedlingens samarbete med Försäkringskassan är inte med i beräkningen.

Ap.1 Aktivitetsstöd
Enligt vår utgiftsprognos i februari 2013 kommer antalet deltagare i program med
aktivitetsstöd/utvecklingsersättning att förändras under perioden enligt följande:
Tabell 5 Genomsnittligt antal med aktivitetsstöd/utvecklingsersättning 1

2012

2013

2014

2015

2016

Antal i genomsnitt

152 000

164 000

173 000

162 000

146 000

Därav i garantiprogram

123 000

132 000

141 000

132 000

117 000

1) Uppgifterna om antal avser genomsnittligt antal personmånader/månad enligt Arbetsförmedlingens budget- och
uppföljningssystem Presto. I antalet ingår endast de deltagare vars stöd finansieras från detta anslag.

Från 2014 och framåt beräknas antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins första och andra fas
att sjunka från drygt 64 000 deltagare i genomsnitt under 2013 till cirka 59 000 under 2016. Antalet
deltagare i programmets sysselsättningsfas beräknas öka under hela perioden för att plana ut under
senare delen av 2016. I utgiftsprognosen når deltagarna i fasen ett högsta antal på drygt 43 000 i
genomsnitt under 2016.
Ungdomskullarnas storlek kulminerar 2012, vilket innebär ett sjunkande antal ungdomar på
arbetsmarknaden 2013–2015. Förutsatt att konjunkturen följer det förlopp som bedömts, så kommer
antalet ungdomar som blir aktuella för jobbgarantin för ungdomar att minska av befolkningsmässiga
orsaker under senare delen av prognosperioden.
Snittkostnaderna per deltagare i aktivitetsstöd är i huvudsak sjunkande eller utplanande.
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De förslag som redovisas i avsnitt 4 medför vissa förändringar av anslagsbehovet. I avsnitt 4 redovisas
anslagseffekten för respektive förslag. Sammanlagt medför förslagen en ökning av medelsbehovet med
92 miljoner kronor per år under 2014 −2016.
Arbetsförmedlingen föreslår att de medel som avser vår del i samarbetet med Försäkringskassan i
stället anvisas inom ramen för vårt anslag till förvaltning och program. Anslagsbehovet på anslaget UO
14 1:2 beräknas till 35 miljoner kronor. I ovanstående förslag ingår inte dessa medel.

Ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och Ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter
Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetskassorna bestäms av antalet dagar med inkomstrelaterad
ersättning, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, antalet dagar med ersättning i form
av grundbelopp och grundbeloppets storlek. Cirka 96 procent av utbetalningarna avser
inkomstrelaterad ersättning.
Vid bedömning av den framtida belastningen på anslaget är de avgörande frågorna hur många av de
arbetslösa som kommer att vara berättigade till någon form av arbetslöshetsersättning och hur många
av dessa som kommer att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med
grundbelopp.
Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsförsäkringen beräknas med utgångspunkt från en prognos för
antalet arbetssökande vid arbetsförmedlingen. De sökande 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.
År 2014 beräknas nivån på arbetslösheten till 8,5 procent, år 2015 till 7,9 procent och år 2016 till 7,4
procent.
Vi räknar med att den genomsnittliga dagpenningen för sökande med rätt till inkomstrelaterad
ersättning kommer att uppgå till 614 kronor under perioden. Den genomsnittliga dagpenningen till
sökande med grundbelopp beräknas uppgå till 240 kronor.
Ålderspensionsavgifterna beräknas till 1 916 miljoner kronor för 2014. För 2015 och 2016 beräknas
avgifterna till 1 913 miljoner kronor respektive 2 089 miljoner kronor.
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5.2.3 Anslag 1:3 - kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Tabell 6 Anslagsutveckling (miljoner kronor)

Ap.1 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska
program och insatser
2012

Utfall

7 072

2013

Anslag

7 872

2014

Förslag

9 395

2015

Förslag

9 316

2016

Förslag

8 868

Till grund för förslagen 2014–2016 ligger beräkningarna i Arbetsförmedlingens utgiftsprognos i
februari 2013. Till detta kommer kostnaderna för de förslag som redovisas i avsnitt 4.
Verksamhetskostnaderna för jobb- och utvecklingsgarantin beräknas öka under perioden 2014−2016,
särskilt inom sysselsättningsfasen, men även inom faserna 1 och 2. Sammanlagt beräknas
verksamhetskostnaderna inom jobb- och utvecklingsgarantin inklusive särskilt anställningsstöd och
förstärkt särskilt anställningsstöd öka från 5,4 miljarder kronor 2014 till 5,7 miljarder kronor 2015.
Under 2016 beräknas kostnaderna sjunka något, främst beroende på att det förstärkta särskilda
anställningsstödet då upphör. För jobbgarantin för ungdomar beräknas en mindre ökning för 2014,
därefter beräknas kostnaderna sjunka successivt.
De förslag som redovisas i avsnitt 4 medför vissa förändringar av anslagsbehovet. I avsnitt 4 redovisas
anslagseffekten för respektive förslag. Sammanlagt medför förslagen en ökning av medelsbehovet med
340 miljoner kronor per år under perioden.
Arbetsförmedlingen föreslår att de medel som avser vår del i samarbetet med Försäkringskassan i
stället anvisas inom ramen för vårt anslag till förvaltning och program. Anslagsbehovet på anslaget
UO 14 1:3 beräknas till 105 miljoner kronor. I ovanstående förslag ingår inte dessa medel.
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5.2.4 Anslag 1:4 - lönebidrag och Samhall med mera
Tabell 7 Anslagsutveckling (miljoner kronor)

Ap.1 Lönebidrag m.m
2012

Utfall

11 758

2013

Anslag

12 820

2014

Förslag

15 440

2015

Förslag

15 859

2016

Förslag

16 474

Till grund för förslagen 2014−2016 ligger beräkningarna i Arbetsförmedlingens utgiftsprognos i
februari 2013. Till detta kommer kostnaderna för de förslag som redovisas i avsnitt 4.
Antalet deltagare i program inom anslaget beräknas fortsätta att öka under hela perioden 2014−2016.
Ökningen avser i första hand trygghetsanställningar.
Arbetsförmedlingen föreslår i detta budgetunderlag att nivån för den högsta bidragsgrundande
lönekostnaden vid anställning med lönestöd kopplas till prisbasindex, vilket ger en automatisk årlig
uppräkning. Vi föreslår också att taket höjs för kostnader för tolkstöd till anställda som genomgår
fortbildning hos arbetsgivaren. I avsnitt 4 redovisas anslagseffekten för respektive förslag.
Sammanlagt medför förslagen en ökning av medelsbehovet med cirka 2 139 miljoner kronor under
2013. För 2014 och 2015 innebär förslagen att utgifterna blir 2 559 respektive 2 994 miljoner kronor
högre om samtliga förslag genomförs.
Arbetsförmedlingen föreslår att de medel som avser vår del i samarbetet med Försäkringskassan i
stället anvisas inom ramen för vårt anslag till förvaltning och program. Anslagsbehovet på anslaget UO
14 1:4 beräknas till 60 miljoner kronor. I ovanstående förslag ingår inte dessa medel.

5.3 Övriga medel som disponeras
Utgiftsområde 10, Anslag 1:7 - insatser för sjukskrivnas återgång till arbete
För att stödja individers övergång från sjukförsäkringen till arbete ska Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan erbjuda rehabiliteringsinsatser inom ramen för myndigheternas samarbete.
Samspelet mellan myndigheterna ska förstärkas och de gemensamma insatserna ska ske tidigare och
syfta till att klargöra individens förutsättningar för arbete och klargöra behov av insatser, såväl tidigt i
sjukfallen i anslutning till tidsgränserna som senare för de sjukfall som blir längre än ett år. Under
2012 fick sammanlagt 738 miljoner kronor användas för detta ändamål. Resurserna innefattade för
2012 Arbetsförmedlingens programkostnader (164 miljoner kronor), Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader (365 miljoner kronor) samt Försäkringskassans förvaltningskostnader (209
miljoner kronor).
För åren 2013 till 2015 föreslog regeringen i budgetpropositionen i september 2011 en oförändrad nivå
om 738 miljoner per år.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har skalat upp en modell för att erbjuda tidiga insatser till
personer som har ersättning från sjukförsäkringen. Modellen medför gemensamma kartläggningar och
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ställningstaganden om individens plan för återgång i arbete. För det tidiga samarbetet och för att
utveckla aktiva rehabiliterande insatser kan myndigheterna fördela medel, internt inom
myndigheterna, enligt en modell som, i båda myndigheterna, är baserad på ohälsotal.
Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under 2012 föreslår vi att resurserna för myndighetens
insatser, såväl avseende förvaltning som program, riktas direkt till Arbetsförmedlingen.
Vi ställer oss fortsatt positiva till att resurserna tilldelas på ett särskilt anslag.
Skälen till att Arbetsförmedlingen gör denna bedömning är att det finns ett betydande behov av
långsiktighet i uppbyggnaden av denna verksamhet. Det tar tid att arbeta fram en hållbar struktur för
samarbetet. En avgörande faktor är förutsättningarna för att säkra rätt kompetens för uppdraget. Med
en robust och tydlig finansiering direkt till myndigheten finns möjlighet att utveckla och behålla
kompetens i form av medarbetare som kan utvecklas i och med uppdraget. Inte minst är det viktigt att
kunna behålla specialistkompetens i form av psykologer, arbetsterapeuter/sjukgymnaster och
socialkonsulenter, vilka vid en mer osäker finansieringsform riskerar att söka sig till andra uppdrag
och arbetsgivare.
Vidare bedömer vi att upphandling av kompletterande tjänster inom detta uppdrag fordrar
långsiktighet för såväl myndighetens kunder som för att säkerställa att ett tillräckligt antal
leverantörer är intresserade.
Dessutom är en direkt anslagsfinansiering en tydlig och välbehövlig markering av att detta är en del av
Arbetsförmedlingens framtida uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, efter en rad år
med temporär och varierande finansiering.
Arbetsförmedlingen föreslår således att de medel som avser vår del i samarbetet i stället anvisas inom
ramen för vårt anslag till förvaltning och program. Anslagsbehovet har redovisats under respektive
anslag ovan.
Myndigheterna följer utvecklingen av gemensam kartläggning, tidiga gemensamma insatser och
användningen av programmedel. Avsatta medel för programmedel avser att täcka våra kostnader för
gemensamma aktiva insatser som syftar till att utveckla arbetsförmågan hos deltagaren i olika
programinsatser samt subvention av anställningar för personer med funktionsnedsättningar som
medför nedsatt arbetsförmåga under de första sex månaderna av beslutet. Därefter sker en växling till
Arbetsförmedlingens ordinarie anslag: 1:2 ap.1 aktivitetsstöd, 1:3 arbetsmarknadspolitiska program
och insatser samt 1:4 lönebidrag Samhall med mera.

5.4 Internationellt utvecklingssamarbete
Arbetsförmedlingen bidrar, som en del av den svenska biståndspolitiken och EU:s stöd till
länder i unionens närområde, till utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och
arbetsmarknad i andra länder. Detta samarbete finansieras huvudsakligen av Sida och EU och
sker med full kostnadstäckning. Vår instruktion bemyndigar oss att bedriva detta
internationella utvecklingssamarbete och omfattningen av det anges årligen i regleringsbrevet.
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Idag bedriver Arbetsförmedlingen internationella utvecklingsprojekt i ett drygt tiotal länder,
framför allt i EU:s närområde, men också i bland annat 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, och analyser och prognoser. Hur arbetsmarknadsmyndigheterna kan underlätta
för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är också i allt större utsträckning i fokus.

Tabell 8 Prognos för Arbetsförmedlingens verksamhet inom tjänsteexporten 2013–2015
(miljoner kronor)

2014

2015

2016

Intäkter

30,5

25,5

22,0

Kostnader

29,8

25,4

21,8

Resultat

0,7

0,1

0,2
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6. Övriga ekonomiska villkor
6.1 Låneram
Innevarande budgetår har Arbetsförmedlingen tilldelats en låneram på 400 miljoner kronor. Våra
investeringar avser till stor del IT-området samt ombyggnader och förbättringar av lokaler. För
budgetåren 2014−2016 planeras investeringar enligt sammanställningen nedan. Vi återkommer med
utförliga beskrivningar om vad som behöver göras och vilka investeringar som krävs för att vi ska
kunna realisera delar av vår IT-utveckling och effektivisera handläggarrutinerna.
Tabell 9 Investeringar (miljoner kronor)

2014
Datorer och kringutrustning

2015

2016

57

12

132

Immateriella

100

100

100

Fastigheter och ombyggnader

125

100

50

4

4

4

50

50

50

336

266

336

Övrigt
Oförutsett
SUMMA

Datorer och kringutrustning
Under 2013 planeras för utbyte av nuvarande utrustning i form av datorer, servrar och skrivare. Enligt
den långsiktiga investeringsplaneringen beräknas nästa större utbyte ske 2016. Under perioden
2014−2015 sker görs löpande vissa nyanskaffningar och utbyte av datorer och skrivare.

Immateriella
Utvecklingen enligt vår utvecklingsplan beräknas medföra immateriella investeringar om sammanlagt
100 miljoner kronor per år under perioden 2014–2016 i syfte att modernisera och effektivisera eförvaltningen.

Fastigheter och ombyggnader
För ändringar och anpassningar av kontorsstrukturen beräknas investeringsbehovet till cirka 125
miljoner kronor under 2014. Därefter beräknas behovet minska under resten av perioden.

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.

Sida: 53 av 76

Vid ingången av 2014 beräknas låneskulden till 400 miljoner kronor. Under året beräknas
amorteringarna uppgå till 205 miljoner kronor. Med planerad fördelning över året av amorteringar
och nybelåning beräknas den sammanlagda låneskulden som högst under året uppgå till 531 miljoner
kronor. Den totala låneramen bör innehålla en viss marginal därutöver för oförutsett. Vi föreslår
därför en låneram för 2014 på 550 miljoner kronor. För 2015 och 2016 föreslås en årlig ram på 600
respektive 650 miljoner kronor.

6.2 Räntekontokredit
Arbetsförmedlingen har innevarande budgetår tilldelats 200 miljoner kronor i kredit på räntekonto i
Riksgäldskontoret. Kreditramen motsvarar knappt 3 procent av förvaltningsanslaget. En vanlig nivå
för myndigheternas räntekontokredit är 10 procent av förvaltningsanslaget. Vi bedömer dock att en
lägre nivå är tillräcklig tillsvidare. För 2014 innebär det en ram på 300 miljoner kronor. För 2015 och
2016 föreslås en ram på 350 respektive 400 miljoner kronor.

6.3 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 2014−2016.

6.4 Bemyndiganderamar
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt tillhörande föreskrifter
från Ekonomistyrningsverket ska myndigheter lämna förslag till bemyndiganden för att kunna göra
åtaganden om framtida utgifter som inte täcks av beräknade tilldelade anslag.
Den föreskrivna redovisningen av bemyndiganderamarna finns i bilaga 8.1.
Arbetsförmedlingen föreslår att vi från och med budgetåret 2014 tilldelas bemyndiganden i enlighet
med förslagen i bilagan.
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7. Alternativa scenarier
Det finns en ovanligt stor osäkerhet när det gäller den internationella konjunkturen, särskilt i Europa
och USA. Mot denna bakgrund har Arbetsförmedlingen utarbetat två alternativa förlopp för
konjunkturutvecklingen med konsekvenser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Det första alternativa scenariot tar sin utgångspunkt i att det ekonomiska läget i Europa försämras
dramatiskt på grund av de stora ekonomiska problem som finns i flera länder. Krisen i Europa blir
allvarlig och medför att en rad länder drabbas av en djup och långvarig ekonomisk recession.
I det andra alternativa scenariot beskrivs ett utvecklingsförlopp som medför en kortvarig internationell
konjunkturnedgång följd av en stark återhämtning över hela Europa och även globalt. Det förloppet
innebär att den svenska ekonomin snart återgår till starka tillväxttal mätt i BNP.
Nedanstående figur visar en tänkbar utveckling av den relativa arbetslösheten i tre olika scenarier: dels
utvecklingen 2012 till 2016 enligt huvudscenariot (baserat på Arbetsförmedlingens prognos i
december 2012), dels den bedömda utvecklingen enligt det svaga scenario två samt enligt den starkare
utvecklingen i scenario tre.

Arbetslösheten i procent av
arbetskraften
11

Procent

10
9
8
7
6
5
4
2006

2007

2008

2009

Scenario 1

2010

2011

2012

2013

Scenario 2

2014

2015

2016

Scenario 3

Källa: SCB, Arbets förmedlingen

7.1 Alternativt scenario med låg efterfrågan på arbetskraft
Detta scenario bygger på en mycket svag global konjunkturutveckling med en utdragen recession i
flera europeiska länder. Krisländerna tvingas till omfattande besparingar, skattehöjningar och
nedskärningar i sina ekonomier vilket medför att den europeiska konjunkturen hamnar i en
nedåtgående spiral. Det ekonomiska läget i Europa blir så pass allvarligt att ett eller flera länder måste
lämna euron. Det finns inga möjligheter att stimulera ekonomierna till skillnad mot vad som var fallet
vid krisen åren 2008−2009. Samtliga länder som befinner sig på krisens brant har också ett mycket
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ogynnsamt budgetläge och/eller hög statsskuld. Varken sänkt ränta eller nya stimulanspaket är i den
situationen möjliga alternativ för att snabbt vända utvecklingen.
Mot denna bakgrund finns det anledning att skissera på en alternativ utveckling med stigande
arbetslöshet i landet. Arbetslösheten kommer i detta utvecklingsalternativ att öka kraftigt, från 8,0
procent år 2012 till 10,1 procent år 2014. Det kan jämföras med huvudalternativet där arbetslösheten
stannar på 8,8 procent år 2014. I antal personer innebär detta en ökning av arbetslösheten med cirka
100 000 jämfört med den ökningen på knappt 40 000 personer som sker enligt huvudalternativet.
Mellan år 2014 och 2015 stiger arbetslösheten ytterligare, eller med cirka 10 000 personer, och når
närmare 10,5 procent av arbetskraften.
Den kraftiga ökningen av arbetslösheten drabbar alla grupper på arbetsmarknaden. Tidigare nämnda
utsatta grupper med svårlösta arbetsmarknadsproblem kommer dock att drabbas av arbetslöshet i
avsevärt större omfattning än andra grupper. De utsatta grupperna kan drabbas av mycket långa
arbetslöshetstider. Denna negativa utveckling gäller samtliga grupper som tidigare beskrivits
(utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning, äldre i arbetskraften samt personer med kort
utbildning). Ungdomsarbetslösheten blir utomordentligt hög och drabbar även grupper av ungdomar
som normalt brukar klara sig bra på arbetsmarknaden, det vill säga ungdomar med god utbildning.
Det redan i utgångsläget stora antalet arbetslösa som tillhör grupper som har svårare att snabbt finna
arbete kommer att stiga ännu mer de kommande åren. Hösten 2012 var cirka 235 000 personer
arbetslösa (inklusive personer i aktivitetsstöd) i dessa grupper och enligt detta scenario kommer
antalet att passera 300 000 under år 2015. Den stora ökningen av personer som har svårt att finna
arbete ställer krav på kraftfulla insatser för att hålla tillbaka denna för ekonomin skadliga typ av
arbetslöshet. Det behövs även omfattande insatser för andra grupper av arbetslösa, inte minst för att
hålla tillbaka den stigande ungdomsarbetslösheten. Ett växande antal ungdomar riskerar att hamna i
långvarig arbetslöshet med en uppenbar risk för att permanent slås ut från arbetslivet. Arbetslösa
behöver aktiva insatser för att undvika passivisering och insatserna är viktiga för att undvika att
arbetslösheten permanentas på en hög nivå. Långtidsarbetslösheten riskerar i annat fall att bli mycket
omfattande mot bakgrund av arbetslöshetens sammansättning och det blir dessutom svårt att nå
tillbaka till den lägre ursprungsnivån.
Arbetslösheten kommer att öka kraftigt i samtliga regioner och kommuner. Många arbetstillfällen
försvinner fördelade på ett brett spektrum av branscher, men regioner med ett stort inslag av tjänster
drabbas något mindre än andra regioner. Värst drabbas den exportberoende delen av industrin samt
industrinära tjänster. Även hemmamarknadsberoende branscher drabbas av fallande sysselsättning,
dock inte i lika stor omfattning som tidigare nämnda delar av näringslivet. Inom offentlig sektor sker
besparingar och nedskärningar i verksamheter i många kommuner. Många kommuner/regioner
drabbas de kommande åren av en mycket hög arbetslöshet.

Slutsatser enligt scenario 2

•
•
•

Stigande arbetslöshet i samtliga grupper.

•

Arbetslöshetstiderna stiger kraftigt för de flesta grupperna.

Hög ungdomsarbetslöshet.
Kraftig ökning av arbetslösheten i utsatta grupper som drabbas mycket hårt (funktionsnedsatta,
utomeuropeiskt födda, korttidsutbildade, personer i åldern 55−64 år).
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•
•

Strukturarbetslösheten stiger och riskerar att cementeras på en hög nivå.

•

Viss brist på utbildad arbetskraft inom en del yrken på regional/lokal nivå genom att få utbildas
inom vissa yrken.

•
•
•

Små konsekvenser av generationsväxlingen eftersom en lägre andel av åldersavgångarna ersätts
samtidigt som tillgången på arbetskraft blir stor.

Sysselsättningen minskar kraftigt i samtliga regioner/kommuner.
Industrikommuner drabbas hårdast – de inomregionala skillnaderna på arbetsmarknaden ökar.
Arbetslösheten blir mycket hög i ett stort antal kommuner.

7.2 Alternativt scenario med stark efterfrågan på arbetskraft
Det finns bedömningar som gör gällande att turbulensen på den internationella arenan blir snabbt
övergående. Den bedömningen bygger på att den internationella konjunkturen vänder upp i positiv
riktning efter en tillfällig inbromsning vinterhalvåret 2012/2013. Det finns i och med detta en
optimism om att de akuta ekonomiska problemen i Europa ska vara snabbt övergående genom att
budgetproblemen hanteras på ett sådant sätt att det sker successiva förbättringar inom både ekonomi
och arbetsmarknad. Både de amerikanska och de kinesiska ekonomierna bedöms dessutom kunna
agera som draglok för världsekonomin, vilket ökar den ekonomiska aktiviteten för exportberoende
länder i Europa som Sverige.
I detta scenario beräknas arbetslösheten öka marginellt år 2013 för att sedan sjunka tydligt kommande
år, ända till och med år 2016. År 2013 når arbetslösheten 8,5 procent och minskar sedan till 8,0
procent år 2014. Åren 2015 och 2016 faller talen till 7,5 respektive 6,8 procent. Arbetslösheten faller
ner mot den nivå där jämnviktsarbetslösheten beräknats ligga, det vill säga till den nivå där inflationen
kan hållas i schack.
Den största utmaningen i föreliggande scenario är att klara arbetskraftsförsörjningen utan att den
medför allvarliga störningar i ekonomin. Det vill säga att tillgången på efterfrågad arbetskraft ska bli
tillräcklig för att möta de samlade arbetskraftsbehoven. Arbetskraftstillgången krymper successivt
inom allt fler yrken och det blir allt svårare att besätta de vakanser som uppstår. Det kan bli svårt att
öka sysselsättningen utöver de tal som skisseras i detta scenario och utvecklingen styrs inte bara av
hur lyckosam matchningen på arbetsmarknaden blir utan även av hur mycket arbetskraftsutbudet kan
öka. Utbudet påverkas i hög grad av tillskottet av utrikes födda. Det tillskottet är avgörande för hur
mycket sysselsättningen ska kunna öka på sikt. Med de senaste årens utväxling mellan invandring och
sysselsättning bör den årliga långsiktiga nettoinvandringen ligga på 45 000 till 50 000 personer. Den
nivån kan bidra till en jobbtillväxt på 25 000 till 30 000 personer per år, det vill säga en bit över det
historiska genomsnittet.
Även i detta scenario är det många arbetssökande som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Antalet personer i utsatta grupper krymper dock till en nivå strax under 200 000 fram till år 2016,
vilket motsvarar omkring två tredjedelar av den totala arbetslösheten. Pågående förändringar med
anledning av generationsväxlingen slår igenom allt mer och det gäller i synnerhet i län utanför de tre
storstadslänen. Det betyder att både ökad sysselsättning och demografiska förändringar stryper
tillgången på arbetskraft inom allt fler yrken på de regionala/lokala arbetsmarknaderna. I ett växande
antal kommuner blir tillgången på arbetskraft så pass begränsad att sysselsättningen inte kan öka.
Insatserna inom arbetsmarknadspolitiken behöver bli relativt stora även i detta scenario. Det finns
fortfarande en stor grupp av arbetslösa som behöver aktiva insatser för att undvika långa
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arbetslöshetstider. Matchningen blir dock den enskilt viktigaste insatsen för att underlätta den
successiva sysselsättningsuppgången. Förutsättningarna för att öka sysselsättningen varierar kraftigt
mellan olika orter beroende på den totala arbetskraftstillgången och antalet arbetslösa som har den
efterfrågade kompetensen och är redo att ta ett arbete. Det krävs ett stort inslag av
rörlighetsstimulerande insatser, såväl yrkesmässiga som geografiska, för att underlätta en uthållig
ökning av sysselsättningen i regioner och på lokala arbetsmarknader med stora behov av arbetskraft.

Slutsatser enligt scenario 3

•
•

Arbetslösheten sjunker i samtliga grupper.

•
•
•

Arbetslösheten blir den lägsta sedan inledningen av 1990-talet.

•

Sysselsättningens ökning avtar över tid genom att tillgången på arbetskraft blir den begränsade
faktorn.

•
•

Bristen på utbildad arbetskraft ökar inom ett stort antal yrken.

•

Stora svårigheter att finna lämplig arbetskraft till de lediga jobben i många kommuner – svårast i
små och medelstora kommuner.

•

Sysselsättningen riskerar att minska i allt fler kommuner på grund av ökade pensionsavgångar
och genom den begränsade tillgången på arbetskraft.

•

Konkurrensrekryteringarna ökar – risk för tydligt stigande lönekonkurrens och yrkesmässiga
obalanser inom näringslivet i ett växande antal kommuner mot slutet av perioden.

Arbetslösheten sjunker minst bland ungdomar med kort utbildning och bland personer som
tillhör särskilt utsatta grupper (funktionsnedsatta, utomeuropeiskt födda, korttidsutbildade,
personer i åldern 55−64 år).
Sjunkande arbetslöshet överlag i regioner/kommuner.
Högst arbetslöshet i kommuner med stort inslag av nyanlända och i kommuner med hög andel
ung arbetskraft (regioner i Syd- och Mellansverige).

Konsekvenserna av generationsväxlingen med ett för litet tillskott av ny arbetskraft får ett allt
större genomslag i stora delar av landet.
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8. Bilagor
Bilaga 8.1 Bemyndiganderamar (tkr)
UO 13 anslag 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
2012
utfall

2013
prognos

2014

2015

2016

2017

beräkn

beräkn

beräkn

beräkn

Ingående åtaganden

219 595

365 812

1 218 812

-

-

+ Nya åtaganden

345 133

1 498 000

1 683 000

-

-

-198 917

-645 000

-1 120 000

-1 535 000

-246 812

Utestående
åtaganden vid årets
slut

365 812

1 218 812

1 781 812

-

-

Tilldelad/föreslagen
bemyndiganderam

750 000

1 400 000

2 200 000

-

-

- Infriade
åtaganden

Slutår

2017

UO 14 anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1
2012
utfall

2013

2014

2015

2016

2017

prognos

beräkn

beräkn

beräkn

beräkn

Ingående åtaganden

3 274 117

3 532 554

3 911 111

-

-

+ Nya åtaganden

2 724 509

3 039 284

3 509 400

-

-

- Infriade
åtaganden

-2 466 072

-2 660 727

-2 945 857

-3 370 319

-1 104 335

Utestående
åtaganden vid årets
slut

3 532 554

3 911 111

4 474 654

-

-

Tilldelad/föreslagen
bemyndiganderam

3 990 000

4 490 000

5 500 000

-

-

Slut
år

2016
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UO 14 anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. anslagspost 1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

utfall

prognos

beräkn

beräkn

beräkn

beräkn

Ingående åtaganden

10 084 283

10 822 108

11 147 351

-

-

+ Nya åtaganden

8 705 250

8 875 612

9 411 169

-

-

- Infriade åtaganden

-7 967 425

-8 550 368

-8 807 338

-9 284 415

-2 066 768

Utestående åtaganden
vid årets slut

10 822 108

11 147 351

11 751 183

-

-

Tilldelad/föreslagen
bemyndiganderam

12 000 000

12 500 000

13 000 000

-

-

-400 000

Bilaga 8.2 Låneram
Lån i Riksgälden
2013

2014

2015

2016

IB lån i Riksgälden

245 506

400 000

531 000

573 000

Beräknad nyupplåning

295 430

336 000

266 000

336 000

varav för investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

30 000

100 000

100 000

Beräknad amortering

140 936

205 000

224 000

258 000

UB lån i Riksgälden

400 000

531 000

573 000

650 000

Beslutad/föreslagen låneram

400 000

550 000

600 000

650 000

4 910

8 000

14 000

13 000

2%

3%

4%

4%

145 846

213 000

238 000

271 000

Beräknad ränteutgift
Ränteantaganden för nyupplåning %

100 000

Finansiering av räntor och amorteringar:
Utgiftsområde 14, Anslag 1:1

Slut
år

2017

Sida: 60 av 76

Bilaga 8.3 Översikt över verksamhetens finansiering
Översikt över verksamhetens finansiering (tusental kronor)
2012
utfall

2013

2014

2015

2016

prognos

beräkn

beräkn

beräkn

Anslag
UO 13 Integration och jämställdhet
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare

855 013

1 838000

3 182 386

3 543 116

3 533 796

444 254

1 483 000

2 450 000

2 968 000

2 980 000

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

7 203 069

7 251 284

8 078 000

8 240 000

8 258 000

ap.1 Förvaltningskostnader för Af

6 767 925

6 542 184

6 843 000

6 865 000

6 885 000

435 144

709 100

1 235 000

1 375 000

1 373 000

aktivitetsstöd

31 004 410

32 455 000

33 953 000

32 106 000

30 378 000

ap.1 Aktivitetsstöd

14 932 663

15 848 000

16 376 000

15 745 000

14 457 000

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

13 642 243

15 283 000

15 661 000

14 448 000

13 832 000

2 429 504

1 324 000

1 916 000

1 913 000

2 089 000

7 070 828

7 963 927

9 395 000

9 316 000

8 868 000

7 060 028

7 872 000

9 395 000

9 316 000

8 868 000

10 800

51 390

0

0

0

0

40 537

0

0

0

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m

11 758 199

12 768 000

15 440 000

15 859 000

16 674 000

ap.1 Lönebidrag m.m.

11 758 199

12 768 000

15 440 000

15 859 000

16 474 000

12 413

20 058

30 488

25 461

22 000

565 000

565 000

565 000

73 093 874

72 622 577

71 078 796

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

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

ap.2 Nyanländas etablering

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser
ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser
ap.9 Projekt inom ramen för Europeiska
globaliseringsfonden – Astra Zeneca
Ap.10 Projekt inom ramen för Europeiska
globaliseringsfonden - Saab

Avgiftsinkomster som disponeras
Övriga inkomster som disponeras

Summa

6

6

470 000
58 878 186

530 000
64 309 269

Bidrag från Försäkringskassan inom ramen för samarbetet med insatser för sjukskrivnas återgång till arbete. I budgetunderlaget föreslås att
dessa medel anvisas direkt till Arbetsförmedlingen från och med 2014. Ingår med totalbelopp på denna rad.
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Bilaga 8.4 Avgifter
Avgifter
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tusental
kronor)

2013

Över-/

Intäkter

Kostnader

underskott
t.o.m 2012

Över-/
underskott

2013

2013

2013

5 145

500

1 500

4 145

Intäkter

Kostnader

Över-/

Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport

2014−2016,
tjänsteexport

underskott
2014

30 488

29 815

674

2015

25 461

25 406

55

2016

22 000

21 780

220
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Bilaga 8.5 Förslag till regelförändringar
Förslag 1
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
En anvisning får göras för en person som är
minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och
söker arbete genom Arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor gäller för
1. prova-på-platser i 14 b §,
2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,
3. praktiskt basår i 16 §,
4. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §, och
5. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§.

8§
En anvisning får göras för en person som är minst
25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och söker
arbete genom Arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor gäller för
1. prova-på-platser i 14 a §,
2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,
3. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,
4. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§, och
5. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 2 och 3 § i
11 a-b §§.

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning

11 § Med arbetsmarknadsutbildning avses
yrkesinriktad utbildning som syftar till att
underlätta för den enskilde att få eller behålla ett
arbete och som motverkar att brist på arbetskraft
uppstår på arbetsmarknaden.

11 §
Med arbetsmarknadsutbildning avses
1.yrkesinriktad utbildning som syftar till att
underlätta för den enskilde att få eller behålla ett
arbete och som motverkar att brist på arbetskraft
uppstår på arbetsmarknaden,
2.yrkesinriktad utbildning till ungdomar med
utbildningsanställning [hänvisning till det regelverk
som behandlar detta]
3.utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet
för personer som är arbetslösa och på grund av
ålder inte har rätt till fullt studiemedel enligt
studiestödslagen (1999:1395).
11 a §
Till arbetsmarknadsutbildning enligt 11 2 § får
anvisas personer i utbildningsanställning
[hänvisning] som vid ingången av anställningen
deltagit i ungdomsgarantin eller jobb- och
utvecklingsgarantin eller bedömts vara i behov av
tidiga insatser.
Anvisning får ske utan hinder av att personen är
anställd på heltid.
Anvisningen berättigar inte till aktivitetstöd enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.
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Förslag 2
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
En anvisning får göras för en person som är
minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och
söker arbete genom Arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor gäller för
1. prova-på-platser i 14 b §,
2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,
3. praktiskt basår i 16 §,
4. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §, och
5. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§.

8§
En anvisning får göras för en person som är minst 25 år, är
eller riskerar att bli arbetslös och söker arbete genom
Arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor gäller för
1. prova-på-platser i 14 a §,
2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,
3. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,
4. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§, och
5. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 2 och 3 § i 11 a-b §§.

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning

11 § Med arbetsmarknadsutbildning avses
yrkesinriktad utbildning som syftar till att
underlätta för den enskilde att få eller behålla ett
arbete och som motverkar att brist på arbetskraft
uppstår på arbetsmarknaden.

11 §
Med arbetsmarknadsutbildning avses
1.yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för
den enskilde att få eller behålla ett arbete och som
motverkar att brist på arbetskraft uppstår på
arbetsmarknaden,
2.yrkesinriktad utbildning till ungdomar med
utbildningsanställning [hänvisning till det regelverk som
behandlar detta]
3.utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet för
personer som är arbetslösa och på grund av ålder inte har
rätt till fullt studiemedel enligt studiestödslagen
(1999:1395).
11 a §
Till arbetsmarknadsutbildning enligt 11 2 § får anvisas
personer i utbildningsanställning [hänvisning] som vid
ingången av anställningen deltagit i ungdomsgarantin
(förordningen 2007:813) eller jobb- och utvecklingsgarantin
(förordningen 2007:414) eller bedömts vara i behov av
tidiga insatser.
Anvisning får ske utan hinderav att personen är anställd på
heltid.
Anvisningen berättigar inte till aktivitetstöd enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.
Förberedande insatser
30§
9. utbildning inom skolväsendet på grundläggande eller
gymnasial nivå som motsvarar längst sex månaders
heltidsstudier för den som är långtidsinskriven invandrare,
eller har funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga eller som är korttidsutbildade som på grund
av ålder inte har rätt till hela studiemedel för att studera.
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Förslag 3
Förordning (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 § Inledningsvis, i normalfallet minst tre
månader, ska aktiviteterna i jobbgarantin för
ungdomar, inklusive sådant arbete eller sådan
utbildning som enligt 10 § andra stycket får ingå i
garantin, täcka den enskildes arbetsutbud inom
garantin och omfatta
– fördjupad kartläggning,
– studie- och yrkesvägledning, och
– jobbsökaraktiviteter med coachning.
Därefter bör aktiviteterna i första stycket
kombineras med
– arbetspraktik,
– utbildning,
– stöd till start av näringsverksamhet, och
– arbetslivsinriktad rehabilitering.

6 § Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader, ska
aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar, inklusive sådant arbete
eller sådan utbildning som enligt 10 § andra stycket får ingå i
garantin, täcka den enskildes arbetsutbud inom garantin och
omfatta
– fördjupad kartläggning,
– studie- och yrkesvägledning, och
– jobbsökaraktiviteter med coachning.
Därefter bör aktiviteterna i första stycket kombineras med
– arbetspraktik,
– utbildning,
– stöd till start av näringsverksamhet, och
– arbetslivsinriktad rehabilitering.
– arbetsträning, och
– förstärkt arbetsträning.
Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik, utbildning och
arbetslivsinriktad rehabilitering motsvara minst fyra timmar per
vecka och regelbundet redovisas till och följas upp av coachen.
(ny) 9b§ Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna
på en arbetsplats. Arbetsträning får anordnas av den som
Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetsträning
med. Arbetsträning får pågå under längst tre månader.
(ny) 9c § Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde
erbjuds en arbetsplats för utredning av arbetsförmåga eller för
arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får anordnas av den som
Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om förstärkt
arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vilken
person som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får
pågå under längst sex månader.

Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik,
utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering
motsvara minst fyra timmar per vecka och
regelbundet redovisas till och följas upp av
coachen.

Ekonomiskt stöd till anordnare

Ekonomiskt stöd till anordnare

14 a § Arbetsförmedlingen får besluta om och
betala ut stöd till en kommun som anordnar
studie- och yrkes-vägledning eller
jobbsökaraktiviteter med coachning.
När ekonomiskt stöd lämnas till privata
arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift
av affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen

14 a § Arbetsförmedlingen får besluta om och betala ut stöd till en
kommun som anordnar studie- och yrkes-vägledning eller
jobbsökaraktiviteter med coachning.
Ekonomiskt stöd får också lämnas till den som anordnar
arbetsträning enligt 9b§, eller förstärkt arbetsträning enligt 9c§.

säkerställa att inte vissa företag eller viss
produktion gynnas på det sätt som framgår av
artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.
När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller
offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska
Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss
produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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Förslag 4
Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ersättning under uppehåll i utbildning

Ersättning under uppehåll i utbildning

18 § Ersättning under uppehåll i utbildning får
lämnas om det är fråga om uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära
utbildningsväsendet.

18 § Ersättning under uppehåll i utbildning får
lämnas om det är fråga om uppehåll i en
arbetsmarknadsutbildning när uppehållet avser tid
mellan två arbetsmarknadspolitiska program.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får
meddela föreskrifter angående villkoren för
arbetslöshetsersättning under uppehåll i en
arbetsmarknadsutbildning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får
meddela föreskrifter angående villkoren för
arbetslöshetsersättning under övriga uppehåll i en
arbetsmarknadsutbildning.

Förslag 5
Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Alternativ 1:
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §

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 ärkontant 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.
Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som
överstiger en bruttolön om 16 700 kronor per
månad läggs dock inte till grund för bidrag

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.
Den del av lönekostnaden vid heltids-arbete som
överstiger en bruttolön motsvarande 0,48
prisbasbelopp per månad läggs inte till grund för
bidrag.
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Alternativ 2:
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §

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 ärkontant 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.

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 motsvarande 21 360 kronor
per månad läggs inte till grund för bidrag.
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Förslag 6
Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §

16 §

Särskilda insatser för syn- och hörselskadade
innebär ekonomiskt stöd till- kostnaderna för taloch 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.

Särskilda insatser för syn- och hörselskadade
innebär ekonomiskt stöd till- kostnaderna för taloch punktskriftslitteratur som synskadade behöver
för att kunna ta del av arbetsmarknadsutbildning
eller annan utbildning inom ramen för ett
arbetsmarknadspolitiskt program, och
- 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.
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Förslag 7
Förslag till förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap. 1 §

2 kap. 1 §

Etableringsersättning för medverkan till
upprättandet av en etableringsplan enligt lagen
(2010;197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare lämnas med 231 kronor
per dag fem dagar per kalendervecka.

Etableringsersättning för medverkan till
upprättandet av en etableringsplan enligt lagen
(2010;197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare lämnas med 231 kronor per
dag fem dagar per kalendervecka.

Etableringsersättning enligt första stycket lämnas
tidigast från och med dagen för det första
etableringssamtalet enligt förordningen
(2010:409) om etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare och längst till dess att
etableringsersättning enligt 2 § lämnas.

Etableringsersättning enligt första stycket lämnas
tidigast från och med dagen för det första
etableringssamtalet enligt förordningen (2010:409)
om etableringssamtal och etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare och längst till dess att
etableringsersättning enligt 2 § lämnas eller till och
med att etableringsplanen avslås.
Etableringsersättning enligt första stycket lämnas,
utöver vad som framgår av andra stycket, även
med ett belopp motsvarande 40 ersättningsdagar
tidigast från och med dagen för det första
etableringssamtalet.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap. 6 §

3 kap. 6 §

Ersättning enligt denna förordning betalas ut
månadsvis i efterskott. Etableringsersättning för
medverkan till upprättandet av en etableringsplan
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare får dock betalas
ut i efterskott var fjortonde dag eller oftare. Om
det sammanlagda beloppet som ska betalas ut är
lägre än 10 kronor, bortfaller det.

Ersättning enligt denna förordning betalas ut
månadsvis i efterskott.

Etableringstillägg och bostadsersättning som ska
lämnas för del av månad betalas ut med ett
belopp per dag som motsvarar en trettiondel av
månadsbeloppet. Beloppet avrundas uppåt till
helt krontal.

Om det sammanlagda beloppet som ska betalas ut
är lägre än 10 kronor, bortfaller det.

Etableringsersättning för medverkan till
upprättandet av en etableringsplan enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare enligt 2 kap. 1 § tredje
stycket får dock betalas ut i förskott.

Etableringstillägg och bostadsersättning som ska
lämnas för del av månad betalas ut med ett belopp
per dag som motsvarar en trettiondel av
månadsbeloppet. Beloppet avrundas uppåt till helt
krontal.

Förslag 8
Förordningen om aktivitetsstöd (1996:1100)

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Logi och dubbelt boende

Logi och dubbelt boende

19 § Kostnader för logi och merkostnader för
dubbelt boende får ersättas med
- 110 kronor per dag, dock högst 2 400 kronor
per månad, eller
- den faktiska kostnaden, om tiden på annan ort
än hemorten är kortare än 30 dagar och
kostnaden är skälig.

19 § Kostnader för logi och merkostnader för
dubbelt boende får ersättas med
- 200 kronor per dag, dock högst 4 500 kronor per
månad, eller
- den faktiska kostnaden, om tiden på annan ort än
hemorten är kortare än 30 dagar och kostnaden är
skälig.
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Förslag 9
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§

7§

En anvisning ska avse verksamhet under
bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara längst
sex månader.
Dock får anvisningar till
1. prova-på-platser, praktisk
kompetensutveckling, förberedande insatser i
form av kortare folkhögskoleutbildning för
ungdomar enligt 30 § andra stycket 7 och
arbetslivsintroduktion avse en tidsperiod om
längst tre månader,
2. arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess
målet med utbildningen uppnåtts,
3. yrkeskompetensbedömning som inte utgör del
av en prova-på- plats avse en tidsperiod om
längst tre veckor, och
4. stöd till start av näringsverksamhet förlängas,
om det behövs på grund av sjukdom eller på
grund av att ett myndighetstillstånd som behövs
för verksamheten har blivit försenat

En anvisning ska avse verksamhet under bestämd
tidsperiod. Tidsperioden får vara längst sex
månader.
Dock får anvisningar till
1. förberedande insatser i form av kortare
folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 §
andra stycket 7 och arbetslivs-introduktion avse en
tidsperiod om längst tre månader,
2. arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess målet
med utbildningen uppnåtts,
3. yrkeskompetensbedömning avse en tidsperiod
om längst tre veckor, och
4. stöd till start av näringsverksamhet förlängas,
om det behövs på grund av sjukdom eller på grund
av att ett myndighetstillstånd som behövs för
verksamheten har blivit försenat

8 § En anvisning får göras för en person som är

8 § En anvisning får göras för en person som är

minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och
söker arbete genom Arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor gäller för
1. prova-på-platser i 14 a §,
2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,
3. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §, och
4. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§.

minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och
söker arbete genom Arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor gäller för
1. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §, och
2. arbetslivsintroduktion
i 30 b och 30 c §§.
Arbetspraktik

Arbetspraktik
14 § Med arbetspraktik avses praktik på en
arbetsplats.
Arbetspraktik får anordnas av den som
Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om
arbetspraktik med. När en överenskommelse
ingås ska Arbetsförmedlingen särskilt verka för
att risken för att reguljära arbetstillfällen
undanträngs blir så liten som möjligt. I branscher
där arbetet är säsongsbetonat får
överenskommelse ingås endast om praktiken är
avsedd att omfatta en längre tidsperiod än den
normala säsongen.
Den som anordnar arbetspraktik ska innan den
arbetssökande anvisas ha åtagit sig att utfärda

14 § Med arbetspraktik avses praktik på en
arbetsplats.
Arbetspraktik får anordnas av den som
Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om
arbetspraktik med. När en överenskommelse ingås
ska Arbetsförmedlingen särskilt verka för att risken
för att reguljära arbetstillfällen undanträngs blir så
liten som möjligt. I branscher där arbetet är
säsongsbetonat får överenskommelse ingås
endast om praktiken är avsedd att omfatta en
längre tidsperiod än den normala säsongen.
Den som anordnar arbetspraktik ska innan den
arbetssökande anvisas ha åtagit sig att utfärda ett
intyg om praktiken för det fall den arbetssökande
inte anställs hos anordnaren efter avslutad praktik
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ett intyg om praktiken för det fall den
arbetssökande inte anställs hos anordnaren efter
avslutad praktik. Om det ingår i praktiken att den
arbetssökandes yrkeskompetens ska bedömas
ska intyget avse även denna bedömning.
Prova-på-platser och yrkeskompetensbedömning
14 a § För arbetssökande utan erfarenhet av

Prova-på-platser och yrkeskompetensbedömning
14 a § Upphävs

svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan
erfarenhet får arbetspraktik anordnas i form av
prova-på-platser. Den som anvisas en prova-påplats ska få visa upp sina kunskaper och sin
kompetens i ett yrke eller på en arbetsplats där
han eller hon kan komma i fråga för en
anställning efter avslutad praktik. Anvisningen
bör göras i nära anslutning till att den enskilde
anmäler sig som arbetssökande hos den
offentliga arbetsförmedlingen och förmedlingen
gjort en kartläggning av den enskildes bakgrund,
erfarenheter och önskemål.
I en prova-på-plats får det ingå en bedömning av
den arbetssökandes yrkeskompetens
(yrkeskompetensbedömning). Bedömningen får
pågå i högst tre veckor.
Yrkeskompetensbedömning får också göras utan
att vara en del av en prova-på-plats. En
arbetssökande som beviljats uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande
äldre bestämmelser, bör erbjudas
yrkeskompetensbedömning inom tre månader
från det att uppehållstillståndet beviljades.
Praktisk kompetensutveckling
14 b § För arbetstagare med tidigare
arbetslivserfarenhet får arbetspraktik anordnas i
form av praktisk kompetensutveckling.
Genom arbetspraktik i form av praktisk
kompetensutveckling ska den arbetssökande ges
möjlighet att behålla sin kontakt med arbetslivet
samt att upprätthålla och utveckla sin
yrkeskompetens.

Praktisk kompetensutveckling
14 b § Upphävs
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Förslag 10
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förberedande insatser
30 §

Förberedande insatser
30 §

Med förberedande insatser avses individuellt
anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av
vägledande, rehabiliterande eller orienterande
karaktär för den som särskilt behöver förbereda sig för
ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller
arbete.
Insatserna kan bestå av
1. aktiviteter inom ramen för vägledning eller
platsförmedling,
2. fördjupad kartläggning och vägledning under längst
tolv veckor,
3. aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad
rehabilitering,
4. aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända
invandrare som omfattas av lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
5. strukturerad bedömning, värdering och
dokumentation av en arbetssökandes tidigare
förvärvade kunskaper och kompetens,
6. upphandlad utbildning av förberedande eller
orienterande karaktär,
7. kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som
har fyllt 16 men inte 25 år och som varken har
grundläggande högskolebehörighet eller har
gymnasieexamen,
8. utbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800), dock inte under tid som
invandraren tar del av insatser enligt lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
eller deltar i ett sådant introduktionsprogram anordnat
av kommunen som avses i 11 § förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m., eller
9. utbildning inom skolväsendet på grundläggande
eller gymnasial nivå som motsvarar längst sex
månaders heltidsstudier för den som är
långtidsinskriven invandrare eller har ett
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

Med förberedande insatser avses individuellt
anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av
vägledande, rehabiliterande eller orienterande
karaktär för den som särskilt behöver förbereda sig
för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller
arbete.
Insatserna kan bestå av
1. insatser inom kartläggning, vägledning och
validering.
I insatser får det ingå en bedömning av den
arbetssökandes yrkeskompetens
(yrkeskompetensbedömning). Bedömningen får
pågå i högst tre veckor.
En arbetssökande som beviljats uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
bör erbjudas yrkeskompetensbedömning inom tre
månader från det att uppehållstillståndet beviljades.
2. aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad
rehabilitering,
3. aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända
invandrare som omfattas av lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
4. upphandlad utbildning av förberedande eller
orienterande karaktär,
5. kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som
har fyllt 16 men inte 25 år och som varken har
grundläggande högskolebehörighet eller har
gymnasieexamen,
6. utbildning i yrkessvenska eller svenska för
invandrare eller motsvarande utbildning vid
folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800),
dock inte under tid som invandraren tar del av
insatser enligt lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare eller deltar i ett sådant
introduktionsprogram anordnat av kommunen som
avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m., eller
7. utbildning inom skolväsendet på grundläggande
eller gymnasial nivå som motsvarar längst sex
månaders heltidsstudier för den som är
långtidsinskriven invandrare eller har ett
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.
För den som är långtidsinskriven invandrare eller har
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För den som är långtidsinskriven invandrare eller har
ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
får utbildningstiden motsvara längre tid än sex
månaders heltidsstudier, om det finns särskilda skäl.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ange vad de
särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för anvisningen.

ett funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre
tid än sex månaders heltidsstudier, om det finns
särskilda skäl. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall
ange vad de särskilda skälen består i och
dokumentera den information som ligger till grund för
anvisningen.
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Förslag 11
Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§

7§

Den inledande fasen i jobb- och
utvecklingsgarantin, som omfattar längst 150
dagar med aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning, ska i huvudsak omfatta
– kartläggning,
– jobbsökaraktiviteter med coachning, och
– förberedande insatser.
Fas två ska därutöver i huvudsak omfatta
– arbetspraktik,
– arbetsträning, och
– förstärkt arbetsträning.
Arbetsförmedlingen ska planera de insatser som
den enskilde tar del av i fas två så att fas tre kan
inledas i så nära anslutning som möjligt till den
dag då den enskilde har haft aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning i 450 dagar. Deltagare i fas
tre ska sysselsättas hos anordnare som
förmedlas av Arbets-förmedlingen.
Arbetsförmedlingen ska ansvara för att
deltagaren får fortsatt stöd hos en
arbetsförmedlare.
Varje sysselsättningsperiod i fas tre får pågå
högst två år. Arbetsförmedlingen ska ha
regelbunden kontakt med anordnaren och
deltagaren för att bland annat fastställa om
deltagaren har möjlighet att övergå till arbete.
Innan sysselsättningsperioden avslutas ska
perioden följas upp och deltagarens arbetsutbud
fastställas på nytt.

Den inledande fasen i jobb- och
utvecklingsgarantin som omfattar längst 150 dagar
med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning ska i
huvudsak omfatta insatser utifrån individuella
behov

Fas två ska därutöver i huvudsak omfatta
– arbetspraktik,
– arbetsträning, och
– förstärkt arbetsträning.
Arbetsförmedlingen ska planera de insatser som
den enskilde tar del av i fas två så att fas tre kan
inledas i så nära anslutning som möjligt till den dag
då den enskilde har haft aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning i 450 dagar. Deltagare i fas
tre ska sysselsättas hos anordnare som förmedlas
av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska
ansvara för att deltagaren får fortsatt stöd hos en
arbetsförmedlare.
Varje sysselsättningsperiod i fas tre får pågå högst
två år. Arbetsförmedlingen ska ha regelbunden
kontakt med anordnaren och deltagaren för att
bland annat fastställa om deltagaren har möjlighet
att övergå till arbete. Innan
sysselsättningsperioden avslutas ska perioden
följas upp och deltagarens arbetsutbud fastställas
på nytt.
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Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Vad man kan ta del av inom jobbgarantin för
ungdomar
6§

Vad man kan ta del av inom jobbgarantin för
ungdomar
6§

Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader,
ska aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar,
inklusive sådant arbete eller sådan utbildning
som enligt 10 § andra stycket får ingå i garantin,
täcka den enskildes arbetsutbud inom garantin
och omfatta
– fördjupad kartläggning,
– studie- och yrkesvägledning, och
– jobbsökaraktiviteter med coachning.

Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader, ska
aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar, inklusive
sådant arbete eller sådan utbildning som enligt 10
§ andra stycket får ingå i garantin, täcka den
enskildes arbetsutbud inom garantin och omfatta
förmedlingsinsatser utifrån individuella behov

Därefter bör aktiviteterna i första stycket
kombineras med
– arbetspraktik,
– utbildning,
– stöd till start av näringsverksamhet, och
– arbetslivsinriktad rehabilitering.
Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik,
utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering
motsvara minst fyra timmar per vecka och
regelbundet redovisas till och följas upp av
coachen.

Därefter bör aktiviteterna i första stycket
kombineras med
– arbetspraktik,
– utbildning,
– stöd till start av näringsverksamhet, och
– arbetslivsinriktad rehabilitering.
Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik,
utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering
motsvara minst fyra timmar per vecka och
regelbundet redovisas till och följas upp av
coachen.
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