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1. Sammanfattning
In- och utflöde samt målgrupp
Under 2012 har 9 562 personer skrivits in i etableringsuppdraget. Totalt
sedan etableringsuppdraget infördes i december 2010 har 17 726 personer
tagits emot. 914 av dessa har därefter lämnat Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen noterar en betydande ökning i inflödet under årets
andra hälft.
Flest nyanlända finns inskrivna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne
län. Målgruppen har inte förändrats nämnvärt i sin sammansättning sedan
2012 och är relativt ung, ofta med en kort utbildningsbakgrund.

Etableringsinsatser
Vid utgången av 2012 hade 15 968 personer en etableringsplan. Dessutom
medverkade 844 personer i etableringssamtal för att upprätta en sådan.
Arbetsförmedlingen möter målgruppen för etableringsuppdraget tidigt.
Under det första halvåret i en etableringsplan har 90 procent fått en
arbetsförberedande insats eller ett arbetsmarknadspolitiskt program. 61
procent har fått sfi under samma inledande tidsperiod och knappt en
tredjedel har påbörjat samhällsorientering. Tillgången till både sfi och
samhällsorientering måste öka och aktiviteterna måste komma igång
tidigare.
Under det första halvåret i etableringsplanen är deltagandet i
arbetsmarknadsutbildningar och praktik begränsat. Det samma gäller
subventionerade och osubventionerade anställningar. Deltagandet i dessa
insatser samt andelen som har olika typer av anställningar ökar dock över tid
och blir mer vanliga ju längre en person har deltagit i etableringsuppdraget.
Ledtiderna fram till att nyanlända inom etableringsuppdraget får en
etableringsplan samt ledtiderna fram till Arbetsförmedlingens insatser har
generellt blivit kortare. Tiden det tar till att påbörja sfi är oförändrad jämfört
med 2011 men väntan på samhällsorientering har under året blivit betydligt
längre.
Arbetsförmedlingen har under året genomfört ett antal åtgärder för att
möjliggöra tidigare deltagande i insatser med tydlig koppling till
arbetsmarknaden.

Prestationsförmåga
Antalet planer som avslås eller får en reducerad omfattning med anledning
av nedsatt prestationsförmåga är fortsatt lågt. En delförklaring till detta är
att aktiviteterna i etableringsplanen istället anpassas så att ett deltagande på
heltid möjliggörs. I de fall hälsofrämjande insatser ingår i etableringsplanen
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utgörs de främst av friskvårdande insatser, insatser via hälso/sjukvården
samt utredande insatser.
Arbetsförmedlingen föreslår att en utredning tillsätts som ser över hur
Arbetsförmedlingens behov av vårdgivares insatser i verksamheten på bästa
sätt ska tillgodoses. Vidare föreslås att Socialstyrelsen får i uppdrag att följa
upp hur samverkande myndigheter och kommuner utreder och tillgodoser
individens behov av rehabilitering.

Bosättning
Etableringsuppdraget har inneburit att fler nyanlända har rätt till hjälp med
bosättning än tidigare. Antalet personer med behov av hjälp med bosättning
har ökat under 2012. Under året har Arbetsförmedlingen tagit emot anmälan
om behov av hjälp med bosättning från 7 373 personer, vilket kan jämföras
med 5 901 personer under 2011.
Trots att Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete inom bosättningsprocessen
har gjort att fler personer har anvisats en plats för bosättning under 2012
jämfört med 2011 och 2010 har det höga inflödet orsakat längre ledtider i
bosättningen. Fortfarande väntar många på att få hjälp med bosättning och
för att detta ska kunna avhjälpas måste Arbetsförmedlingen få tillgång till
fler anvisningsbara platser i kommunerna. Mottagningskapaciteten i landets
kommuner har inte ökat i den utsträckning som behovet och måste framöver
öka ytterligare eftersom mottagandet av nyanlända förväntas att stiga.

Valfrihetssystem med etableringslotsar
Arbetssökande som deltar i etableringsuppdraget erbjuds vid sidan av
Arbetsförmedlingens insatser professionellt stöd av så kallade
etableringslotsar. Antalet tillgängliga etableringslotsar har under 2012 stigit
något och vid utgången av året fanns det 218 leverantörer som bedrev
verksamhet på 967 adresser i 222 kommuner.
Andelen som får stöd av en etableringslots har fortsatt att öka under 2012
och vid årets slut hade 80 procent av de med etableringsplan en lots.
Lotsarna träffar den arbetssökande i genomsnitt fyra timmar i månaden och
de vanligaste aktiviteterna hos lotsen är coachande och
samhällsorienterande samtal samt fördjupad kartläggning.
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2. Inledning
2.1 Bakgrund
I och med att lag (2010:197) om etableringsinsatser trädde i kraft den 1
december 2010 fick Arbetsförmedlingen ett utökat och samordnande ansvar
för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Lagen
syftar till att underlätta och påskynda vägen mot ett arbete eller högre
studier och därmed ge individen förutsättningar för egen försörjning.
Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med samtliga som
ingår i målgruppen för etableringsuppdraget så snart som möjligt efter
beviljat uppehållstillstånd. Samtalen syftar till att upprätta en individuell
etableringsplan med insatser som ska påskynda etablering på
arbetsmarknaden. Den nyanlände får etableringsersättning vid medverkan
till upprättande av en etableringsplan och vid deltagande i aktiviteterna i
planen. Utöver etableringsersättning finns tilläggsersättningar till nyanlända
med barn samt för bostadskostnad.
För att stödja individen att genomföra aktiviteterna i sin etableringsplan
infördes en ny aktör, etableringslotsen. Med förändrad och förtydligad
ansvarsfördelning mellan myndigheter och kommuner samt ökat egenansvar
ska nyanlända ges bättre förutsättningar att så snabbt som möjligt lära sig
svenska, komma i arbete och klara sin försörjning.
Den 1 december 2010 övergick också bosättningsansvaret från
Migrationsverket till Arbetsförmedlingen när det gäller personer som
omfattas av 6 § Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av
vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska hjälpa nyanlända som
uttrycker behov av hjälp.
Både personer i anläggningsboende (ABO) och personer med eget boende
(EBO) under asyltiden får i sitt första etableringssamtal erbjudande om hjälp
med bosättning. De kan även själva anmäla behov av hjälp inom sex
månader efter beslut om uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen ska anvisa
den nyanlände plats för bosättning i en kommun som har träffat en
överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning. Den
viktigaste utgångspunkten i detta arbete ska vara individens möjligheter till
förvärvsarbete och högre studier.
Arbetsförmedlingen har enligt regleringsbrevet för 2012 tre
återrapporteringsuppdrag avseende etableringsuppdraget fördelat över fem
rapporter:
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•

•

•

En analys av genomförandet av etableringsuppdraget lämnades den
15 juni 20121. Analysen var en delrapport som föregick denna
slutrapport.
En redogörelse för myndighetssamverkan inom
etableringsuppdraget lämnades den 15 juni 2012 och ytterligare en
lämnas den 22 februari 20132.
En redogörelse för myndighetssamverkan inom bosättningsarbetet
lämnades den 15 september 20123.

2.2 Avgränsning
De nyanlända som vid de första kontakterna med Arbetsförmedlingen
saknar person- eller samordningsnummer kan inte registreras i
Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem utan måste hanteras
manuellt. När sedan person- eller samordningsnummer erhålls registreras
personen i datasystemet retroaktivt. Under tiden personer hanteras manuellt
utgör de inte underlag för återrapporten.
Samtliga statistikuppgifter avser fram till och med utgången av december
2012 om inget annat särskilt anges.
Vid varje ny mätperiod uppdateras data genomgående med den senast kända
informationen tre månader bakåt i tiden. Efter tre månader låses uppgifterna
och uppdateras inte.
Totalt hade 415 personer skrivit in sig på Arbetsförmedlingen innan den
första december 2010, det vill säga innan etableringsreformen trädde ikraft.
Dessa personer har genomgående undantagits från analysen av de ledtider
som utgår ifrån inskrivningsdatum då deras inskrivningsdatum inte är en
relevant indikator på när personerna kom in i etableringsuppdraget.
När jämförelser görs med 2011 avses jämförelser med de uppgifter som
lämnades i Arbetsförmedlingens återrapport från den 22 februari 2012
Nyanländas etablering – reformens första år (AF-2010/436389). I de fall
jämförelser görs med april 2012 avses jämförelser med de uppgifter som
lämnades i Arbetsförmedlingens återrapport från den 15 juni 2012
Nyanländas etablering – analys av genomförandet (AF-2011/414101).

1

Etablering av vissa nyanlända – analys av genomförandet (2012-06-15).

2

Etablering av vissa nyanlända – samverkan och samordning (2012-06-15 och 2013-02-22).

3

Etablering av vissa nyanlända – bosättning (2012-09-15).
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3. Inflöde och utflöde
Diagram 1 Månatligt inflöde etableringsuppdraget

Källa: Arbetsförmedlingen

I diagram 1 redovisas det månatliga inflödet till etableringsuppdraget. Här
ingår de som medverkar i upprättandet av en etableringsplan samt de som
har en sådan. Som nämndes i avgränsningen registreras en person
retroaktivt först när denne får ett person- eller samordningsnummer.
Inflödet för december månad 2012 kommer därför att stiga ytterligare.
Vid utgången av 2012 var det totala inflödet 17 726 personer. Med anledning
av situationen i Syrien samt ändrad praxis i tillämpningen av reglerna för
anhöriginvandring har prognoserna för mottagandet skrivits upp. Det
genomsnittliga inflödet har under 2012 varit ungefär 800 personer per
månad. Under månaderna oktober och november har Arbetsförmedlingen
haft ett genomsnittligt månadsinflöde på ungefär 1 200 personer. Det ökade
inflödet ställer ytterligare krav på samtliga ansvariga aktörer inom
flyktingmottagandet.
Av de 17 726 personer som Arbetsförmedlingen har varit i kontakt med
sedan lagen trädde i kraft är det 914 personer som inte längre deltar i
etableringsuppdraget.
De ovan nämnda 914 personerna som ej längre deltar inom ramen för
etableringsuppdraget fördelar sig som följer: 518 personer har efter
deltagande i etableringssamtal samt prövning fått avslag på rätten till
etableringsplan. Arbetsförmedlingen har även fattat beslut om avbrott av
etableringsplanen för 208 personer, det vanligaste skälet till detta var att den
sökande begärde det. Slutligen har 188 personer avaktualiserats från
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Arbetsförmedlingen.4 Det vanligaste skälet till avaktualiseringen är i
Arbetsförmedlingens ärendesystem registrerat som kontakt upphörd av
annan känd orsak. I redovisningarna som följer inkluderas, om inte annat
anges, inte dessa 914 personer.
Av ovan 914 personer som hittills har lämnat etableringsuppdraget har 135
gjort det på grund av någon form av anställning5 och 112 på grund av någon
form av studier6. Avsnitt 5.4 ger en bild av hur många som arbetar parallellt
med sina etableringsinsatser
Vid utgången av 2012 hade 15 968 personer en etableringsplan och 844
medverkade till att upprätta en etableringsplan. Totalt omfattade således
målgruppen för etableringsuppdraget vid denna tidpunkt 16 812 personer.

4

En person registreras som ”avaktualiserad” när han eller hon ej längre är aktuell hos

Arbetsförmedlingen.
5

38 personer har fått avslag på etableringsplan på grund av arbete på heltid, 85 personer har

fått sin etableringsplan avbruten på grund av sex månaders arbete på heltid, 12 personer har
avaktualiserats på grund av olika typer av anställningar (avaktualiseringsorsak 1, 2 och 3).
6

60 personer har fått avslag på etableringsplan för att de går på gymnasieskola, 4 personer har

fått avslag på etableringsplan för att de deltar i högskoleutbildning, 24 personer har fått sin
etableringsplan avbruten på grund av påbörjad högskoleutbildning, 24 personer har
avaktualiserats till annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning (avaktualiseringsorsak 7).
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Tabell 1 Antal inskrivna i etableringsuppdraget fördelat på kön och län7
Län

Kvinnor
Antal

Män

Totalt

Andel
kvinnor

Antal

Andel
män

Antal
totalt

Andel
totalt

Västra Götalands

1 261

16%

1 439

16%

2 700

16%

Stockholms

1 192

15%

1 379

16%

2 571

15%

Skåne

775

10%

964

11%

1 739

10%

Södermanlands

479

6%

513

6%

992

6%

Östergötlands

486

6%

459

5%

945

6%

Gävleborgs

466

6%

468

5%

934

6%

Örebro

347

4%

411

5%

758

5%

Västernorrlands

338

4%

346

4%

684

4%

Kronobergs

270

3%

391

4%

661

4%

Norrbottens

269

3%

316

4%

585

3%

Västmanlands

301

4%

281

3%

582

3%

Dalarnas

291

4%

286

3%

577

3%

Västerbottens

275

3%

288

3%

563

3%

Kalmar

264

3%

281

3%

545

3%

Jönköpings

224

3%

291

3%

515

3%

Värmlands

204

3%

230

3%

434

3%

Blekinge

164

2%

161

2%

325

2%

Jämtlands

160

2%

142

2%

302

2%

Uppsala

125

2%

120

1%

245

1%

Hallands

66

1%

79

1%

145

1%

Gotlands

6

0%

4

0%

10

0%

7 963

100%

8 849

100%

16 812

Riket

100%

Källa: Arbetsförmedlingen

Av tabell 1 framgår att de nyanlända i störst utsträckning är inskrivna i län
med storstadsregioner. Västra Götaland har störst antal inskrivna, följt av
Stockholm och Skåne.

7

Länstillhörighet utgår från vilket Arbetsförmedlingskontor den nyanlände är inskriven på och

inte folkbokföringsadress. Andel anger hur stor andel av kvinnorna i målgruppen, andel av
männen i målgruppen och andel av den totala målgruppen som är inskrivna i det länet.
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4. Målgrupp
Lagen omfattar nyanlända flyktingar eller skyddsbehövande i arbetsför ålder
(20-64 år) samt i åldern 18-19 år om de saknar föräldrar i Sverige. Vidare
omfattas anhöriga till dessa personer om de har ansökt om
uppehållstillstånd inom två år från det att huvudpersonen togs emot i en
kommun.
De inskrivna i etableringsuppdraget utgjorde vid utgången av 2012 16 812
personer, 47 procent var kvinnor och 53 procent män. Gruppens
sammansättning har inte förändrats nämnvärt under 2012 jämfört med
2011.
Diagram 2 Andel fördelat på kategori (antal personer inom parentes)

Källa: Arbetsförmedlingen

Migrationsverket delar upp nyanlända utifrån deras boende vid tidpunkten
för erhållet uppehållstillstånd, det vill säga som anläggningsboende (ABO)
och de som har eget boende (EBO). Indelningen i kategori vilar delvis också
på vilken grund den nyanlände fick uppehållstillstånd, som kvotflykting eller
som anhörig.
Kategorin ”övriga” består främst av personer i anläggningsboende eller eget
boende som ej ännu har skrivits ut ur Migrationsverkets
mottagningssystem.8 Migrationsverket registrerar uppgift om kategori först
när den nyanlände faktiskt skrivs ut ur Migrationsverkets
8

Den absoluta merparten av kategorin övriga utgörs av personer som ej ännu skrivits ut ur

Migrationsverkets mottagningssystem. Resterande fåtal individer utgörs av personer där uppgift
om kategori ej framgår i den fil som Migrationsverket skickar till Arbetsförmedlingen.
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mottagningssystem, eller blir folkbokförd i en kommun. Först efter att detta
har skett framgår om dessa personer har varit anläggningsboende eller har
bott i eget boende under asyltiden.
Andelen nyanlända inom respektive kategori har inte förändrats nämnvärt
under 2012 jämfört med 2011. Den största andelen av målgruppen har bott i
eget boende. Nyanlända som har bott i anläggningsboende utgör den näst
största gruppen. De två minsta kategorierna utgörs av kvotflyktingar och
anhöriga.
Diagram 3 Andel fördelat på åldersnivå (antal personer inom parentes)

Källa: Arbetsförmedlingen

Som framgår av diagram 3 är målgruppen relativt ung. Över tre fjärdedelar
är under 40 år och nästan en fjärdedel är under 25 år vilket innebär att
många har lång tid kvar under vilken de är i yrkesverksam ålder.
Åldersfördelningen mellan kvinnor och män är ungefär densamma som
2011.
Vid utgången av 2012 var 596 personer i ålderskategorin 18 – 19 år inskrivna
inom ramen för etableringsuppdraget. Under 2012 har det tillkommit 303
personer i detta åldersintervall. Arbetsförmedlingen påpekade i årsrapporten
för 2011 att det är viktigt att unga personer i första hand deltar i
gymnasieutbildning.9 Arbetsförmedlarna tar i dialogen med den
arbetssökande upp vikten av gymnasiestudier.

9

Arbetsförmedlingens återrapport – Nyanländas etablering – reformens första år (2012-02-22)
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Diagram 4 Andel fördelat på utbildningsnivå (antal personer inom
parentes)

Källa: Arbetsförmedlingen

Männen i målgruppen har generellt en högre utbildningsnivå än kvinnorna.
En femtedel av målgruppen har en gymnasial utbildning och något under en
femtedel har någon form av eftergymnasial utbildning.
Nästan hälften av målgruppen har utbildningsbakgrunden Förgymnasial
utbildning kortare än 9 år. Det är viktigt att påpeka att det inom denna
utbildningskategori finns en stor spridning vad gäller utbildningsbakgrund.
Kategorin inkluderar personer med en förgymnasial utbildning som är
kortare än nio år men den innefattar även personer som aldrig har gått i
skolan.
Som framgår av avsnitt 5.5 kan fastställandet av den sökandes
yrkesbakgrund i vissa fall vara tidskrävande och för 39 procent gick det inte
att vid inskrivningstillfället göra detta. Det löpande arbetet med att
yrkesbestämma de arbetssökande gör att många efter en tid får sin
yrkesbakgrund identifierad. Vid utgången av december hade därför andelen
med oklar yrkesbakgrund sjunkit till 22 procent. Andelen med oklar
yrkesbakgrund är högre hos kvinnorna, 30 procent, jämfört med männen, 15
procent.
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5. Etableringsinsatser
I detta avsnitt redogörs för deltagandet i etableringsplan, insatser och
ledtider. Avsnittet avslutas med en redogörelse för utvecklingsområden och
genomförda åtgärder.

5.1 Etableringssamtal och etableringsplan
Arbetsförmedlingen ska erbjuda inskrivnings- och etableringssamtal i
omedelbar anslutning till att den sökande har delgivits beslutet om erhållet
uppehållstillstånd. En etableringsplan ska som regel upprättas inom två
månader från Migrationsverkets beslut att bevilja uppehållstillstånd. För
kvotflyktingar och anhöriga som fick uppehållstillstånd i utlandet ska planen
upprättas inom två månader från inresedatum eller det första
etableringssamtalet. Under etableringssamtalen görs en kartläggning av den
sökandes erfarenheter och kompetenser. I de fall Migrationsverket gjort en
initial kartläggning kan etableringssamtalet ta sin utgångspunkt i den.
Samtalen utmynnar i en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till
grund för vilka aktiviteter den sökande får i sin etableringsplan.
Etableringsplanen ska som regel vara på heltid motsvarande 40 timmar per
vecka och omfatta högst 24 månader. Aktiviteterna i etableringsplanen ska
under hela perioden revideras och anpassas i enlighet med den sökandes
individuella behov. Omfattningen på etableringsplanen kan vid besluts- eller
förlängningstillfället sänkas vid sjukdom, nedsättning av den fysiska eller
psykiska prestationsförmågan eller vård av barn.10

5.1.1 Beslut om rätt till etableringsplan
Den sista december har 15 968 personer en pågående etableringsplan (EPA),
vilket motsvarar 95 procent av målgruppen. 518 personer har fått avslag på
rätten till plan. De vanligaste avslagsorsakerna är att den sökande har ansökt
om plan tolv månader efter folkbokföring i landet, inte kan styrka rätten till
plan, samt att den sökande har en prestationsförmåga som understiger 25
procent.

5.1.2 Etableringsplanernas omfattning
Av de som den sista december har en etableringsplan har 363 personer en
nedsatt plan11. 28712 av dessa beror på föräldraledighet och merparten, 281

10

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

11

Omfattningen på en etableringsplan kan sättas ner till 75 procent, 50 procent eller 25,

procent.
12

Sökande kan vara föräldralediga och även ha plan på heltid. Om föräldraledigheten ska

fortsätta vid förlängningstillfället av etableringsplanen reduceras omfattningen först då. Antalet
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personer, är kvinnor. Tid då den sökande är föräldraledig är
överhoppningsbar i upp till tolv månader. Resterande 76 personer har på
grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller
psykiska prestationsförmågan bedömts vara förhindrade att delta i
etableringsinsatser på heltid. En djupare redogörelse för personer med
reducerad prestationsförmåga görs i avsnitt 6.

5.2 Aktiviteter i etableringsplanerna
Etableringsplanen ska innehålla aktiviteter för att underlätta och påskynda
den sökandes etablering i arbetslivet, samhällsorientering och undervisning i
svenska.13 Tabell 2 visar hur stor andel av de med en fastställd
etableringsplan som deltagit i de aktiviteter som ska ingå i en
etableringsplan. Tabellen är fördelad utefter hur länge de sökande har haft
en etableringsplan, noll till sex månader, sju till tolv månader, 13 till 18
månader och mer än 18 månader. En individ kan endast förekomma i ett
tidsintervall. Vad som ingår i respektive aktivitetskategori framgår i bilaga 2.
Tabell 2 Andel (antal personer inom parentes) som har haft en insats
fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan
Aktiviteter/tid med plan

Kvinnor

Män

Totalt

Arbetsförberedande insatser eller
arbetsmarknadspolitiska program
0 – 6 månader

85% (1660)

94% (2377)

90% (4037)

7 – 12 månader

93% (1552)

98% (1811)

96% (3363)

13 – 18 månader

97% (1275)

99% (1462)

98% (2737)

Mer än 18 månader
Samhällsorientering

99% (1281)

100% (1468)

99% (2749)

0 – 6 månader

27% (534)

31% (781)

29% (1315)

7 – 12 månader

45% (761)

48% (894)

47% (1655)

13 – 18 månader

58% (758)

56% (825)

57% (1583)

Mer än 18 månader
Svenska för invandrare

65% (843)

66% (971)

65% (1814)

0 – 6 månader

61% (1198)

61% (1556)

61% (2754)

7 – 12 månader

86% (1432)

91% (1671)

88% (3103)

13 – 18 månader

95% (1241)

97% (1431)

96% (2672)

Mer än 18 månader

97% (1258)

98% (1447)

98% (2705)

Källa: Arbetsförmedlingen

287 ska därför inte ses som en totalbild av hur många som är föräldralediga inom
etableringsuppdraget.
13

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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5.2.1 Arbetsförberedande insatser och
arbetsmarknadspolitiska program
Arbetsförmedlingen ansvarar för att tillhandahålla arbetsförberedande
insatser och arbetsmarknadspolitiska program. Aktiviteterna syftar till att
påskynda och underlätta individens etablering på arbetsmarknaden.
De vanligaste aktiviteterna vid utgången av december 2012 inom
arbetsmarknadspolitiska program var förberedande eller orienterande
utbildning, arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik. För redogörelse av
dessa se avsnitt 5.3 om Arbetsmarknadspolitiska program. De vanligaste
aktiviteterna inom arbetsförberedande insatser var arbetsförberedande
aktivitet14, social aktivitet inför arbete15 och söka arbete16. Det är inte ovanligt
att nya etableringsplaner har arbetsförberedande insatser som svarar mot
den sökandes behov av så kallat ”socialt stöd”.
Under det första halvåret i en etableringsplan påbörjar 90 procent av
deltagarna en arbetsförberedande insats eller ett arbetsmarknadspolitiskt
program. Det är en marginell ökning jämfört med april 2012, då andelen var
89 procent.
Andelen stiger över tid och näst intill alla personer som har deltagit i en
etableringsplan i 18 månader eller mer har haft dessa aktiviteter.
Färre kvinnor än män har tagit del av en arbetsförberedande insats eller ett
arbetsmarknadspolitiskt program, 84 procent av kvinnorna och 94 procent
av männen. Jämfört med april 2012 är skillnaderna oförändrade. Skillnaden
är störst i gruppen som har haft en etableringsplan i noll till sex månader.
Det bör påpekas att i slutet av december 2012 hade 627 kvinnor och 13 män
en etableringsplan men var föräldralediga vilket påverkar andelarna.
Ledtiden fram till arbetsförberedande insats eller arbetsmarknadspolitiskt
program beskrivs i avsnitt 5.7. Behov av åtgärder redogörs för i avsnitt 5.8
Utveckling av etableringsinsatser.

14

Flexibla aktiviteter såsom CV-skrivning, intervjuteknik, förberedelser inför bedömning av

utländska betyg. Vid utgången av december 2012 var det 1 385 sökande som deltog i denna
aktivitet.
15

Flexibla aktiviteter såsom studiebesök, lära sig använda allmänna kommunikationer,

deltagande i föreningsliv. Vid utgången av december 2012 var det 719 sökande som deltog i
denna aktivitet.
16

Aktivitet i vilken deltagare ska söka arbete. Utförs i enlighet med Arbetsförmedlingens

fastställda tjänst. Arbetsförmedlaren specificerar eventuella närvarokrav och aktivitetens
inriktning i fritextfält. Vid utgången av december 2012 var det 719 sökande som deltog i denna
aktivitet.
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5.2.2 Samhällsorientering
Samhällsorientering syftar till att underlätta deltagarnas etablering i arbetsoch samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse
för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.
Därför är det viktigt att samhällsorienteringen erbjuds tidigt i
etableringsprocessen.
Under det första halvåret i en etableringsplan påbörjar 29 procent av de
sökande samhällsorientering. Andelen stiger över tid men det bör noteras att
endast 61 procent av de som har haft en fastställd etableringsplan längre än
ett år17 har fått insatsen. Det innebär att minst 39 procent18 inte har avslutat
samhällsorienteringen inom ett år som § 4 i förordningen (2010:1138) om
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare kräver. Resultatet har
försämrats jämfört med april 2012 då andelen som inte avslutat
samhällsorienteringen var 36 procent.
Personer som bor på anläggningsboende får i minst utsträckning tillgång till
samhällsorientering. Vid utgången av 2012 var det 46 procent av dessa som
fått samhällsorientering.
Ledtiden fram till påbörjad samhällsorientering beskrivs i avsnitt 5.7.2.

5.2.3 Svenska för invandrare
Under det första halvåret i en etableringsplan påbörjar 61 procent av de
sökande sfi. Det är en minskning jämfört med april 2012 då andelen var 70
procent. Andelen stiger över tid och näst intill alla personer som har deltagit
i en etableringsplan i 18 månader eller mer har studerat sfi.
Kvotflyktingar får tidigare tillgång till sfi jämfört med resten av målgruppen.
Det beror troligen på att kommunerna har större möjligheter att planera
inför deras ankomst.
Kategorin övriga, det vill säga de som ännu inte är kommunplacerade och
främst består av personer som vistas på anläggningsboende, är de som i
minst utsträckning får tillgång till sfi. Vid utgången av 2012 hade endast 45
procent av de med en etableringsplan i denna kategori studerat sfi. Att
kommunerna inte erbjuder sfi till dessa personer riskerar att fördröja och
försämra möjligheterna till en snabb etablering. För att möta problemet har
Arbetsförmedlingen tecknat avtal med flera kommuner om ersättning för att
de erbjuder sfi till anläggningsboende. I slutet av 2012 fanns denna möjlighet
på 27 orter. Om kommunen inte erbjuder personen att delta i sfi har

17

Det vill säga nyanlända i tidsintervallen ”13 – 18 månader” och ”Mer än 18 månader”

sammanlagt.
18

Av de med fastställda planer
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Arbetsförmedlingen möjligheten att erbjuda den förberedande utbildningen
yrkessvenska.
Ledtiden fram till påbörjad sfi beskrivs i avsnitt 5.7 och behov av åtgärder
redogörs för i avsnitt 5.8 Utveckling av etableringsinsatser.

5.3 Arbetsmarknadspolitiska program
Tabell 3 visar hur stor andel av dem med en etableringsplan som har eller
har haft en förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning eller
arbetspraktik. Tabellen är fördelad utefter hur länge de sökande har haft en
etableringsplan, noll till sex månader, sju till tolv månader, 13 till 18
månader och mer än 18 månader. En individ kan endast förekomma i ett
tidsintervall.
Tabell 3 Andel (antal personer inom parentes) som har eller har haft
förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik
fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan
Aktiviteter/tid med plan

Kvinnor

Män

Totalt

0 – 6 månader

49% (1089)

63% (1755)

57% (2844)

7 – 12 månader

69% (1401)

85% (1794)

77% (3195)

13 – 18 månader

77% (1269)

89% (1588)

83% (2857)

Mer än 18 månader
Arbetsmarknadsutbildning

85% (1370)

91% (1626)

88% (2996)

0 – 6 månader

1% (32)

4% (102)

3% (134)

7 – 12 månader

6% (118)

10% (210)

8% (328)

13 – 18 månader

8% (125)

13% (227)

10% (352)

Mer än 18 månader
Arbetspraktik

12% (198)

21% (380)

17% (578)

0 – 6 månader

1% (27)

3% (95)

2% (122)

7 – 12 månader

7% (138)

11% (240)

9% (378)

13 – 18 månader

13% (217)

19% (346)

16% (563)

Mer än 18 månader

24% (389)

31% (546)

28% (935)

Förberedande utbildning

Källa: Arbetsförmedlingen

5.3.1 Förberedande utbildningar
Förberedande utbildningar riktar sig till sökande som behöver förbereda sig
för ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete. Exempel på
förberedande utbildningar är:
•

Meritportföljen som syftar till att deltagarna ska identifiera sin
yrkesbakgrund och verifiera den genom en strukturerad
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•

•

•

•

•

sammanställning av all arbetslivserfarenhet, utbildning och andra
meriter. Utbildningen består av åtta valbara moduler så som
validering, yrkeskompetensbedömning, yrkesorientering och
jobbsökande aktiviteter.
Yrkessvenska som syftar till att deltagaren ska lära sig den svenska
som krävs för att få ett arbete inom sitt yrkesområde. Utbildningen
innehåller även ett spår för personer som inte har en tydlig
yrkesbakgrund.
Moduler i svenska för analfabeter och personer med behov av
språkstöd i svenska som syftar till att förbereda deltagarna inför
arbetsmarknadsutbildningar och ge möjlighet till en arbetsplacering
för de personer som behöver extra stöd i svenska.
Korta vägen som riktar sig till akademiker och syftar till att öka
deltagarnas möjligheter till arbete i enlighet med sin utbildning
alternativt förbereda dem för högskolestudier som syftar till att
komplettera deras utbildning19.
Allmänförberedande utbildning som syftar till att förbereda
deltagaren för studier genom övning i kärnämnen alternativt
förberedelser för högskoleprovet. Om deltagaren saknar en
yrkesinriktning kan denne få hjälp att skapa en planering för att nå
dit.
Personlig inventering med Yrkesorientering som syftar till att
deltagaren kommer fram till en realistisk yrkesinriktning inom ett
yrkesområde med efterfrågan på arbetskraft. Deltagaren ska också
bedömts att efter en genomförd kompletterande yrkesutbildning ha
stora chanser att få ett arbete.

Under det första halvåret i en etableringsplan deltar 57 procent av de
sökande i en förberedande utbildning. Det är en minskning jämfört med
april 2012 då andelen var 62 procent. Andelen stiger över tid och av de
personer som har haft en etableringsplan i 18 månader eller mer har 88
procent deltagit.
Totalt sett är det färre kvinnor än män som har deltagit i någon av dessa
utbildningar, 68 procent av kvinnorna jämfört med 80 procent av männen.
Skillnaden är som störst tidigt i etableringsplanen. Oavsett utbildningsnivå
deltar kvinnorna i förberedande utbildningar i mindre utsträckning än
männen. Skillnaden mellan kvinnor och män är som störst bland de med
kort eller ingen utbildning. Kvinnor deltar i förberedande utbildningar i
ungefär samma utsträckning oavsett utbildningsnivå. Män med kort
utbildning deltar däremot i förberedande utbildningar i större utsträckning
än män med längre utbildningar.

19

813 arbetssökande deltog i Korta vägen 2012 varav 67 tillhörde etableringsuppdraget.
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5.3.2 Arbetsmarknadsutbildning
En arbetsmarknadsutbildning är en kort yrkesinriktad utbildning som svarar
mot aktuell efterfrågan på arbetsmarknaden. Exempel på områden för
arbetsmarknadsutbildningar är:
•
•
•
•

Omvårdnadsutbildning (personlig assistent, med flera)
Lager- och terminalarbete (truckförare, med flera)
Restaurang och storhushåll (köks- och restaurangbiträde, med flera)
Maskin- och processoperatörsarbete (svets- och plåtbearbetning,
med flera)

Under det första halvåret i en etableringsplan har tre procent av de sökande
hunnit påbörja en arbetsmarknadsutbildning. För de som haft en
etableringsplan i 18 månader eller mer har andelen stigit till 17 procent.
Andelen stiger över tid men främst för männen, vilket framgår i tabell 3.
Oavsett utbildningsnivå deltar kvinnorna i arbetsmarknadsutbildningar i
mindre utsträckning än männen. Skillnaden mellan kvinnor och män är som
störst bland de med kort eller ingen utbildning. Jämfört med april 2012 har
den totala andelen som deltar i en arbetsmarknadsutbildning fördubblats.
Arbetsförmedlingen identifierade deltagandet i arbetsmarknadsutbildningar
som en utmaning i föregående återrapport.20 För att öka deltagandet har
Arbetsförmedlingen arrangerat mässor där nyanlända arbetssökande med en
yrkesbakgrund eller ett intresse för ett yrke har kunnat träffa
utbildningsanordnare inom olika yrkesområden21. Denna insats tycks ha
resulterat i att en större andel av personer inom etableringsuppdraget har
deltagit i arbetsmarknadsutbildning. Se avsnitt 5.8 Utveckling av
etableringsinsatser.
Arbetsförmedlingen har arbetat för att öka tillgängligheten till
arbetsmarknadsutbildningar genom att anpassa den förberedande
utbildningen yrkessvenska så att dessa utbildningar kan ges parallellt med
varandra. Deltagandet i yrkessvenska innebär mer intensiva och anpassade
språkstudier vilket möjliggör för fler att delta i en
arbetsmarknadsutbildning.

5.3.3 Arbetspraktik och yrkeskompetensbedömning
Syftet med arbetspraktik är att den sökande ska få praktisk erfarenhet av ett
yrke eller en yrkesorientering. En form av arbetspraktik är Prova-på-plats
20

Arbetsförmedlingens återrapportering Etablering av vissa nyanlända – analys av

genomförandet. 2012-06-15.
21

Restaurang och storhushåll, service och lokalvård, handel, vård omsorg och personlig

assistent, lager och truck, fordonsteknik, maskin- och yrkesförare, yrkesförare, industri, lokala
behov.
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som syftar till att ge arbetslösa, med ingen eller begränsad erfarenhet av
svenskt arbetsliv, en tidig kontakt med arbetslivet i Sverige inom områden
som överensstämmer med den sökandes erfarenheter och utbildningar. Den
sökande kan även få en yrkeskompetensbedömning inom ramen för
arbetspraktiken. Den syftar till att ge den sökande möjligheten att visa upp
sina kunskaper och att få en bedömning av dessa. Deltagaren får efter
aktiviteten ett intyg där bedömningen av de prövade kompetenserna är
dokumenterad.
Antalet personer med arbetspraktik och prova-på-plats är begränsat under
den första tiden inom etableringsuppdraget. Under det första halvåret i en
etableringsplan deltar två procent av de sökande i arbetspraktik. Andelen
stiger över tid och för de personer som har deltagit i en etableringsplan i 18
månader eller mer är andelen 28 procent för arbetspraktik. Kvinnor har
genomgående ett lägre deltagande i dessa insatser oavsett hur länge de haft
en etableringsplan.
Totalt sedan etableringsuppdraget trädde ikraft har 1 998 personer haft en
praktikplats, drygt hälften av dessa utgjordes av en prova-på-plats. Mindre
än tio procent av arbetspraktikerna innehöll en yrkeskompetensbedömning.
Generellt praktiserar kvinnor med kortare utbildning i mindre utsträckning
än kvinnor med längre utbildning. För männen återfinns inte samma
mönster.

5.4 Arbete parallellt med etableringsinsatser
Arbete parallellt med deltagande i etableringsinsatser ökar möjligheterna att
nå målen med etableringsplanen. Den sökande kan arbeta parallellt med
sina etableringsinsatser inom eller utanför ramen för etableringsplanen.
Arbete kan ske utan stöd från Arbetsförmedlingen, genom en
subventionerad arbetsgivaravgift i form av nystartsjobb eller genom ett
anställningsstöd i form av instegsjobb.22

5.4.1 Arbete i etableringsplanen över tid
Tabell 4 visar hur stor andel av de med en etableringsplan som har eller har
haft ett instegsjobb, nystartsjobb eller arbete utan stöd. Tabellen är fördelad
efter hur länge de sökande har haft en etableringsplan, noll till sex månader,
sju till tolv månader, 13 till 18 månader och mer än 18 månader. En individ
kan endast förekomma i ett tidsintervall.

22

Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb och Förordning (1997:1275) om

anställningsstöd

Sida: 28 av 78
Etablering av vissa nyanlända – analys av
genomförandet

Tabell 4 Andel (antal personer inom parentes) som har eller har haft
instegsjobb, nystartsjobb och arbete utan stöd fördelat på hur länge de har
haft etableringsplan23
Aktiviteter/tid med plan

Kvinnor

Män

Totalt

Instegsjobb
0 – 6 månader

0% (11)

3% (72)

2% (83)

7 – 12 månader

3% (51)

7% (143)

5% (194)

13 – 18 månader

4% (69)

13% (235)

9% (304)

9% (149)

18% (328)

14% (477)

0 – 6 månader

0% (8)

1% (40)

1% (48)

7 – 12 månader

1% (12)

3% (53)

2% (65)

13 – 18 månader

2% (29)

5% (96)

4% (125)

Mer än 18 månader
Arbete utan stöd

4% (63)

13% (223)

8% (286)

0 – 6 månader

1% (21)

1% (36)

1% (57)

7 – 12 månader

1% (28)

3% (60)

2% (88)

13 – 18 månader

4% (58)

6% (108)

5% (166)

Mer än 18 månader

5% (74)

9% (162)

7% (236)

Mer än 18 månader
Nystartsjobb

Källa: Arbetsförmedlingen

Av de som vid utgången av 2012 hade en etableringsplan var det sammanlagt
1 809 personer som har eller har haft någon form av arbete, det motsvarar 11
procent. Av de med 18 månaders deltagande i en etableringsplan är det 29
procent som har eller har haft någon form av arbete. Andelen med arbete är,
jämfört med april 2012, näst intill oförändrad för samtliga grupper.
Statistiken innehåller inte arbeten som omfattar mindre än åtta timmar per
vecka.
Få sökande har hunnit ha någon form av arbete under det första halvåret i
etableringsplanen men av de som arbetat i detta tidsintervall så är de flesta
män. Andelen med arbete är lägre för kvinnor inom alla typer av
anställningar och tidsintervaller. Eftersom kvinnor har arbete i mindre
utsträckning än männen inom alla utbildningsnivåer kan inte skillnaden
mellan könen förklaras av utbildningsbakgrund.
Personer med förgymnasial utbildning kortare än nio år har haft arbete i
minst utsträckning. För de övriga utbildningsnivåerna finns det ingen
betydande skillnad i andelen som haft arbete.
23

En person kan ha haft flera olika anställningsformer. Detta innebär att antalet personer

avseende de olika typerna av anställningar i tabellen inte kan adderas till en totalbild för arbete
inom etableringsuppdraget.
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Arbete i etableringsplanen med bibehållen etableringsersättning
För att öka incitamenten till arbete och minska tröskeleffekter vid övergång
till arbete genomfördes den första oktober 2012 två förändringar i
etableringsersättningen.
För det första kan de sökande arbeta inom sin etableringsplan utan att det
påverkar etableringsersättningen. Den sökande kan arbeta och samtidigt få
ersättning i upp till sammanlagt sex månader. För det andra påverkas inte
etableringsersättningen av inkomster från arbete utanför etableringsplanen,
då det tidigare inkomsttaket på 8 000 kronor per månad togs bort.
Av de 1 809 personer som någon gång har eller har haft ett arbete har 1 325
av dem haft någon form av anställning efter den första oktober. Många av
dessa personer har dock även haft anställningar innan regelförändringarna
trädde i kraft.

5.4.2 Granskning av ärenden där personen har arbetat
I syfte att få en fördjupad bild av hur vägen till ett arbete ser ut för
deltagarna i etableringsuppdraget har Arbetsförmedlingen granskat 100
etableringsärenden. Gemensamt för de granskade ärendena är att personen
har eller har haft någon form av arbete.24

Utbildning och yrkeserfarenhet
Ett vanligt krav på arbetsmarknaden är att den som söker ett arbete ska ha
yrkeserfarenhet och minst gymnasieutbildning. Granskningen visar också på
att arbetssökande som saknar utbildning och yrkeserfarenhet har svårare att
bli anställda vilket också återspeglades i statistiken i föregående avsnitt. Av
hundra granskade ärenden var det endast en person som inte hade någon
skolbakgrund eller tidigare yrkeserfarenhet. Fortsatt utveckling av
individuellt anpassade aktiviteter för denna grupp är därför viktig.
I nästan hälften av de granskade ärendena arbetade personen inom samma
yrkesområde som den tidigare hade erfarenhet av. I de fallen då arbetet var
inom ett nytt yrkesområde, saknade både det gamla och nya yrket krav på
utbildning eller erfarenhet. Jämfört med männen är det vanligare bland
kvinnorna att de inte har erfarenhet av yrket som de arbetar inom.
Det förekommer att personen har utbildning och erfarenhet från
kvalificerade yrken men arbetar inom ett annat område. Exempel på sådana
yrken är lärare, sjuksköterskor och hantverkare. För dessa personer är det

24

Stickprovets urval viktades på kön och typ av anställning. Urvalet bestod av 49 kvinnor och 51

män. Urvalet bestod av 41 med nystartsjobb, 37 med instegsjobb, 21 med osubventionerat arbete
och en med lönebidrag. Områden som granskades i varje ärende var (1) Utbildning och
yrkeserfarenheter (2) Språkkunskaper och språkutveckling (3) Aktiviteter innan arbete.
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ofta en lång väg att gå för att de ska kunna utöva sina yrken på den svenska
arbetsmarknaden.

Språkkunskaper
Att tala och förstå svenska anses generellt vara en nyckel till
arbetsmarknaden. Granskningen visar också att de flesta med arbete har
gjort större framsteg än andra i sina sfi-studier.25 I en tredjedel av de
granskade ärendena kan personen dessutom engelska vilket är ett språk som
troligen kan överbrygga eventuella brister i svenska språket.

Aktiviteter innan arbete
I mer än hälften av fallen syntes en tydlig process där olika insatser,
utbildningar och praktik leder fram till en anställning. Processen består ofta
av att steg för steg förstärka individens kunskaper i svenska, öka kontakten
med arbetsmarknaden och förbättra kunskaperna inom specifika
yrkesområden.
I de fall där processen inte syntes lika tydligt berodde det oftast på att
personen fick ett arbete innan denne nått alla steg i processen. En annan
förklaring var att den arbetssökande bytte inriktning under tiden i
etableringsuppdraget.
Granskningen visade att i mer än hälften av de granskade ärendena har
personen praktiserat innan de har blivit anställda.

5.5 Granskning av 200 etableringsplaner
I syfte att få en fördjupad bild av etableringsplanernas kvalitet har
Arbetsförmedlingen som i tidigare återrapporter granskat den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen i 200 ärenden26. Denna gång har
samtliga studerade planer pågått i minst 18 månader.27

Arbetsmarknadspolitisk bedömning
Under en arbetsmarknadspolitisk bedömning kartlägger arbetsförmedlaren
den arbetssökandes meriter, kompetens, hinder för deltagande och önskemål
om framtida yrke. Utifrån kartläggningen gör handläggaren en bedömning
av arbetsmarknadsläget och förutsättningarna inom de aktuella yrkena.
Bedömningen ligger till grund för vilka insatser den sökande behöver delta i
för att kunna matchas mot lediga arbeten.

25

Cirka en tredjedel studerade på Sfi C eller D och en tredjedel hade avslutat sina Sfi-studier.

Endast en tredjedel studerande på Sfi B och ett fåtal studerade på Sfi A
26

Utfallet avseende kön blev i stickprovet 98 kvinnor och 102 män. Uppdelat per kategori var

det 68 ABO, 82 EBO, 28 kvot, 17 anhöriga och fem övriga.
27

I de fall individen varit föräldraledig, sjuk eller på annat sätt frånvarat en längre tid har

ärendet ersatts av ett annat. Därmed har sjukdom, föräldraledighet och frånvaro kunnat
uteslutas som en förklaring till kvaliteten på etableringsplanen.
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I de fall den sökande saknar utbildning och yrkeserfarenhet klargör
handläggaren vilka andra kompetenser som denne har och som kan vara
användbara på arbetsmarknaden. Sådana kompetenser kan exempelvis vara
erfarenhet av hushållsarbete, ideellt arbete eller aktivitet i föreningsliv. Att
kartlägga och yrkesbestämma individer som saknar tidigare erfarenheter tar
ofta längre tid då det krävs olika former av vägledning och yrkesorientering.
Granskningen visar att över tre fjärdedelar av ärendena har en helt eller
delvis dokumenterad arbetsmarknadspolitisk bedömning. Liksom vid
tidigare granskningar finns det ett tydligt samband mellan individens
utbildningsnivå och den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.28 Nästan
samtliga av de som har en eftergymnasial utbildning har fått en
arbetsmarknadspolitisk bedömning. Av de med kort eller ingen utbildning
har ungefär hälften fått en arbetsmarknadspolitisk bedömning.
Männen har en helt eller delvis dokumenterad arbetsmarknadspolitisk
bedömning i något större utsträckning än kvinnorna. En förklaring till att
kvinnor blivit bedömda i mindre utsträckning än män kan vara att av de 16
personer som saknade både utbildning och yrkeserfarenhet var 14 kvinnor.
Som konstaterats ovan är det en större utmaning att kartlägga och
yrkesbestämma individer som inte har en formell utbildning och saknar
yrkesbakgrund.

5.6 Granskning av personer som deltagit i
etableringsuppdraget i 24 månader
I december 2010 påbörjade 49 personer sina etableringsplaner. Fem har
under tiden med etableringsplan varit föräldralediga och har därmed rätt till
förlängd plantid. Resterande 44 personer har inte haft någon
överhoppningsbar frånvaro och uppnådde därmed maxtiden inom
etableringsuppdraget i december 2012. I samband med detta granskades
samtliga ärenden i syfte att få en övergripande bild av gruppens tid i
etableringsuppdraget.
Sett till kontakten med arbetsmarknaden har mer än en fjärdedel av
personerna haft instegsjobb, nystartsjobb eller osubventionerat arbete under
sin tid med etableringsplan. Fler än hälften av alla deltagare hade haft
praktik under sin etableringstid och en fjärdedel hade genomgått eller
påbörjat en arbetsmarknadsutbildning.
Av arbetsförmedlarnas dokumentation framgår att flertalet vid
etableringsplanens slut har gjort betydande framsteg i sina kunskaper i
28

Arbetsförmedlingens återrapport - Nyanländas etablering – reformens första sju månader

(2011-08-01) och Arbetsförmedlingens återrapport - Nyanländas etablering – reformens första
år (2012-02-22)

Sida: 32 av 78
Etablering av vissa nyanlända – analys av
genomförandet

svenska och därmed blivit mer gångbara på arbetsmarknaden. Lite mindre
än hälften av gruppen har avslutat sina sfi-studier varav flerparten studerade
svenska som andraspråk. En femtedel av gruppen studerade fortfarande sfi A
eller B.

5.7 Ledtider
I detta avsnitt redogörs för ledtider fram till beslut om etableringsplan,
insatser och etableringsersättning.

5.7.1 Ledtider fram till beslut om etableringsplan
Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan inom två månader från
datum för beviljat uppehållstillstånd.29 För kvotflyktingar och anhöriga som
får uppehållstillstånd i utlandet ska planen upprättas inom två månader från
inresedatum eller det första etableringssamtalet. Nedan redovisas ledtiden
mellan beviljat uppehållstillstånd och beslut om etableringsplan för de som
inte får uppehållstillstånd i utlandet, det vill säga ABO och EBO.
De som tillhör målgruppen har rätt att få en etableringsplan inom ett år efter
första folkbokföringen i en kommun.
Tabell 5 Tid från beviljat uppehållstillstånd till beslut om etableringsplan
för ABO och EBO (antal personer inom parentes)30
Median, antal dagar

ABO

EBO

2011

64 (2263)

66 (2805)

2012

63 (2069)

54 (3936)

2011

45% (1026)

42% (1182)

2012

45% (935)

60% (2365)

Andel (Antal) inom 60 dagar

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 5 visar att ledtiderna för EBO har sjunkit sedan 2011. Denna kategori
har vid utgången av 2012 en kortare ledtid än ABO. Ledtiden för ABO är
nästintill oförändrad. Om det tar längre tid att upprätta en etableringsplan
blir även resterande ledtider till de olika aktiviteterna längre.
Det finns flera olika anledningarna till att beslut om etableringsplan kan
dröja. Vanliga anledningar är att personen reser bort, inte är nåbar, flyttar,

29

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända

invandrare.
30

Ärenden där den sökande fått uppehållstillstånd innan den första november 2010 är inte

inkluderade i denna ledtid.
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inväntar barnsomsorg eller är föräldraledig. I vissa fall kan det även bero på
att personen är sjuk och att prestationsförmågan utreds.31
Tiden från att uppehållstillstånd beviljas till att inskrivning sker på
Arbetsförmedlingen kan påverkas av flera faktorer. Exempelvis tar det tid
från beviljat uppehållstillstånd tills det att den sökande blir delgiven
beslutet. Under 2012 tog detta i genomsnitt tolv dagar för
Migrationsverket.32 Arbetsförmedlingen ska kalla till ett första
etableringssamtal med den sökande vilket också påverkar ledtiden.
Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med Migrationsverket för att korta
ledtiden från att den sökanden får uppehållstillstånd tills att denne skrivs in
på Arbetsförmedlingen. Detta beskrivs i återrapporten Etablering av vissa
nyanlända – Samverkan och samordning.
Tabell 6 Tid från inskrivning till beslut om etableringsplan fördelat på
kategori (antal personer inom parentes)
Median, antal

Anhörig

ABO

EBO

Kvot

Övriga

Totalt

2011

49 (624)

37 (2360)

43 (2832)

32 (882)

29 (134)

40 (6832)

2012

31 (867)

33 (2071)

28 (3940)

30 (832)

17 (1789)

27 (9499)

dagar

Källa: Arbetsförmedlingen

Under etableringssamtalen ska Arbetsförmedlingen genomföra en
kartläggning av den sökande och föra en diskussion om framtida arbete eller
studier. Arbetsförmedlaren ska också informera om en rad praktiska frågor
som ersättning, vikten av att skaffa ID-kort och bankkonto samt anmäla sig
till Försäkringskassan med mera. Dessutom ska Arbetsförmedlingen under
etableringssamtalen ha en dialog med den arbetssökande om behovet av
bosättning och i förekommande fall ta fram ett underlag till bosättning.33
För att ta fram en bra etableringsplan krävs det ofta flera etableringssamtal.
Under etableringssamtalet ska handläggaren tillsammans med den sökande
finna lämpliga aktiviteter för etableringsplanen. En kort ledtid från
inskrivning till beslut om etableringsplan är därför inget självändamål. När
den sökande får ett beslut om rätt till etableringsplan ska planen vara fylld
med aktiviteter från samma dag. Startdatum för lämplig aktivitet och
eventuell kö till aktiviteter med ett begränsat antal platser kan därmed också
påverka ledtiden.
31
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Uppgift från Migrationsverket.
Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända

invandrare
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Ledtiden har minskat för alla kategorier jämfört med 2011. Mediantiden från
inskrivning till beslut om etableringsplan är under 2012 13 dagar kortare,
jämfört med 2011. Ledtiderna för män och kvinnor har bägge blivit kortare
och var vid utgången av 2012 30 dagar för kvinnorna och 25 för männen.
Skillnaden mellan könen har blivit mindre jämfört med 2011.
De som vistats på anläggningsboende under asyltiden är de som haft längst
ledtider. För att få en fördjupad bild av vad de långa ledtiderna kan bero på
har Arbetsförmedlingen granskat ärenden med personer som har bott i
anläggningsboende och har en lång ledtid från inskrivning till beslut om
etableringsplan.34
Granskningen visade att för nästan alla kvinnor med långa ledtider
fördröjdes beslutet om etableringsplan på grund av att de varit
föräldralediga. För männen var den vanligaste orsaken väntan på bosättning.
En förklaring till det senare kan vara att det i vissa fall är svårt att hitta
lämpliga aktiviteter på orten för anläggningsboendet. För att läsa mer om
Arbetsförmedlingens arbete med att korta ledtiderna i bosättningsarbetet, se
kapitel 7 Bosättning.
I några ärenden kunde den långa ledtiden förklaras av att den sökande har
barn och inväntar barnomsorg eller skolplats. Ibland drabbades även den
sökande av dubbel väntan på barnomsorg, först i sin anläggningskommun
och senare i sin bosättningskommun. Väntan på barnomsorg eller skolplats
har även tagits upp som ett problem i Arbetsförmedlingens tidigare
återrapporter.35

5.7.2 Ledtider fram till insats
Etableringsplanen ska innehålla arbetsförberedande insatser, undervisning i
svenska och samhällsorientering. Nedan redovisas ledtiderna från
inskrivning till start av dessa aktiviteter. Ledtiderna gäller för de personer
som någon gång under perioden har eller har haft aktiviteten.

34

Granskning i mars 2012 av 50 ärenden där ledtiden från inskrivning till etableringsplan

översteg 126 dagar. Ärendena bestod till hälften av män och hälften kvinnor.
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Tabell 7 Tid från inskrivning till påbörjad arbetsförberedande insats och
arbetsmarknadspolitiska program fördelat på kategori (antal personer inom
parentes)
Median, antal
dagar

Anhörig

ABO

EBO

Kvot

Övriga

Totalt

2011

54 (416)

39 (1740)

45 (2002)

38 (627)

41 (65)

42 (4850)

2012

42 (712)

40 (1741)

33 (3273)

42 (705)

17 (1385)

33 (7816)

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för att tillhandahålla arbetsförberedande
insatser och arbetsmarknadspolitiska program och kan därför i större
utsträckning ansvara för startdatumet för dessa aktiviteter än när det gäller
sfi och samhällsorientering.
Ledtiden för kvinnor är 39 dagar, vilket är en minskning med nio dagar
jämfört med 2011. Ledtiden för männen är 28 dagar, vilket är en minskning
med tolv dagar jämfört med 2011
Mediantiden har generellt blivit kortare. Ledtiden för ABO är dock nästintill
oförändrad. Ledtiden för kvotflyktingar har ökat, vilket är anmärkningsvärt
då ledtiden från inskrivning till beslut om etableringsplan har blivit kortare
för gruppen.
Tabell 8 Tid från inskrivning till påbörjad samhällsorientering fördelat på
kategori (antal personer inom parentes)
Median, antal
dagar

Anhörig

ABO

EBO

Kvot

Övriga

Totalt

2011

79 (188)

122 (497)

79 (876)

59 (356)

18 (10)

81 (1935)

2012

102 (405)

208 (1118)

72 (1995)

61 (529)

62 (105)

107 (4152)

Källa: Arbetsförmedlingen

Samhällsorientering ska påbörjas så snart som möjligt efter att en
etableringsplan har upprättats och den ska normalt vara avslutad inom ett
år.36 Det är viktigt att samhällsorienteringen erbjuds i ett tidigt skede. Om
samhällsorienteringen inte erbjuds individen när denne är i början av sin
etableringsprocess riskerar den att förlora sitt syfte.
Mediantiden från inskrivning till start av samhällsorientering är 26 dagar
längre jämfört med 2011. Ledtiden för kvinnor är 124 dagar, vilket är en
ökning med 37 dagar jämfört med 2011. Ledtiden för männen är 91 dagar,
vilket är en ökning med 14 dagar jämfört med 2011.
Personer som bott på ett anläggningsboende har längst ledtid, 208 dagar,
vilket är en ökning med 86 dagar jämfört med 2011. Arbetsförmedlingen har
36
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tidigare konstaterat att denna ledtid troligen kommer fortsätta att öka då det
är ett stort antal som varit inskrivna länge utan att ännu fått påbörja denna
aktivitet.37
Arbetsförmedlingen har granskat de 44 personer som lämnade
etableringsuppdraget i december 2012, efter att ha deltagit i 24 månader. Av
dessa hade 17 ännu inte fått påbörja samhällsorientering.
Tabell 9 Tid från inskrivning till påbörjad sfi fördelat på kategori (antal
personer inom parentes)
Median, antal

Anhörig

ABO

EBO

Kvot

Övriga

Totalt

2011

59 (371)

95 (1237)

60 (1765)

42 (630)

42 (38)

62 (4041)

2012

61 (650)

120 (1966)

53 (2880)

42 (718)

47 (640)

62 (6854)

dagar

Källa: Arbetsförmedlingen

Mediantiden från inskrivning till start av sfi är oförändrad jämfört med 2011.
Ledtiden för kvinnor är 68 dagar, vilket är en ökning med fyra dagar jämfört
med 2011. Ledtiden för männen är 60 dagar, vilket är en dag mindre jämfört
med 2011.
Kvotflyktingar har generellt kortare ledtider jämfört med de andra
kategorierna. Förklaringen är troligen, i likhet med samhällsorienteringen,
att kommunerna har större möjlighet att förbereda start av sfi innan
personernas ankomst.
ABO är den kategori som får vänta längst på aktiviteten. Som
Arbetsförmedlingen påpekat i tidigare återrapporter får inte personer som
vistas i anläggningsboende tillgång till sfi i den utsträckning som krävs.
Mediantiden för ABO är 25 dagar längre jämfört med 2011. När en kommun
inte erbjuder undervisning i svenska kan Arbetsförmedlingen endast delvis
möta upp med andra meningsfulla insatser.
Åtgärder för att förbättra tillgången till sfi beskrivs i avsnitt 5.8 Utveckling av
etableringsinsatser.

5.7.3 Ledtider inom etableringsersättningen
De olika ersättningarna
I och med etableringsuppdraget infördes en ny form av ersättning till de som
ingår i målgruppen. Det finns två typer av etableringsersättning och det är
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Arbetsförmedlingen som beslutar om ersättningen medan utbetalningen
verkställs av Försäkringskassan.
Etableringsersättning för medverkan till upprättande av plan
(fortsättningsvis kallad EEM) är på 231 kronor per dag, fem dagar per
kalendervecka. Den arbetssökande får denna ersättning under tiden
personen medverkar i upprättandet av en etableringsplan.
Etableringsersättning för deltagande i aktiviteter (fortsättningsvis kallad
EEP) utbetalas för tiden som den arbetssökande deltar i aktiviteter inom en
etableringsplan och är på maximalt 308 kronor per dag, fem dagar per
kalendervecka. Ersättningen reduceras vid nedsatt omfattning på
etableringsplanen och vid olovlig frånvaro.
Utöver etableringsersättning kan den sökande ha rätt till tilläggsförmånerna
bostadsersättning och etableringstillägg. Bostadsersättningen är avsedd för
personer som är ensamstående utan hemmavarande barn.
Etableringstillägget är avsett för personer med hemmavarande barn. Det är
Försäkringskassan som prövar rätten till förmånerna och verkställer
eventuella utbetalningar.38

Ledtider etableringsersättning
Tabell 10 Tid från inskrivning till första utbetalning EEM fördelat på
kategori (antal personer inom parentes)
Median, antal
dagar

Anhörig

ABO

EBO

Kvot

Övriga

2011

30 (587)

50 (815)

34 (2367)

33 (729)

30 (59)

2012

30 (591)

50 (391)

35 (2458)

36 (605)

32 (148)

Källa: Arbetsförmedlingen

Det är viktigt att ta i beaktande att rätten till EEM infaller vid olika
tidpunkter för de olika kategorierna inom etableringsuppdraget. ABO har
rätt till dagersättning enligt Lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande tills att de har mottagits i en kommun eller fram till att beslut
om EEP tas. Ledtiden från inskrivning till utbetalning av EEM påverkas
därför av hur lång tid det tar för personer i ABO att bli kommunplacerade.
EBO har rätt till dagersättning i 30 dagar efter beslut om uppehållstillstånd.
Under denna tid har de inte rätt till EEM. Rätten till EEM infaller först när
de 30 dagarna har passerat och rätten till dagersättningen upphört. För
personer i EBO påverkas således ledtiden från inskrivning till utbetalning av
EEM av dessa 30 dagar.
38 Arbetsförmedlingens Återraportering 2012 – Etablering av vissa

nyanlända – Samverkan och

samordning (2012-06-15) ger en mer heltäckande bild av de ersättningar som är väsentliga för
den nyanländes försörjning.
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Kvotflyktingar och anhöriga uppbär aldrig dagersättning så den kan inte
påverka ledtiden för utbetalning av EEM. Kvotflyktingar och anhöriga berörs
inte heller av ledtider för kommunplacering.
Ledtiderna från inskrivning till första utbetalning av EEM har ökat något för
kvot och övriga men för resterande kategorier är ledtiden nästintill
oförändrad, jämfört med 2011.
Tabell 11 Tid från inskrivning till första utbetalning EEP fördelat på
kategori (antal personer inom parentes)
Median, antal
dagar

Anhörig

ABO

EBO

Kvot

Övriga

2011

46 (73)

55 (1346)

45 (480)

43 (161)

58 (53)

2012

39 (229)

56 (1735)

43 (1311)

42 (247)

44 (1176)

Källa: Arbetsförmedlingen

Vissa sökande får aldrig någon EEM utbetald utan får EEP som första
utbetalning. Detta inträffar då de hinner påbörja deltagandet i en
etableringsplan innan dagersättningen upphört. Tabellen ovan beskriver
ledtiden för dessa personer. Ledtiden påverkas av hur lång tid det tar att få
en etableringsplan.39 Ledtiden har minskat för anhöriga och övriga, för
resterande kategorier är den nästintill oförändrad, jämfört med 2011.

Anledningar till att utbetalningar i vissa fall dröjer
Arbetsförmedlingen lämnar den 22 februari 2013 återrapporten Etablering
av vissa nyanlända – Samverkan och samordning som tas fram i samarbete
mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Sveriges
Kommuner och Landsting och länsstyrelserna. I denna rapport konstateras
att den huvudsakliga orsaken till att den första utbetalningen av
etableringsersättning dröjer, oavsett om den utgörs av EEM eller EEP, är att
personerna vid inskrivning saknar personnummer/samordningsnummer
och därför skrivs in manuellt. För att korta denna ledtid krävs att den
sökande redan vid inskrivningstillfället har ett personnummer eller
samordningsnummer.
Handläggningstiden i folkbokföringsärenden har därför en stor påverkan på
ledtiderna som redogörs för ovan. Skatteverket, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att analysera orsakerna till långa
handläggningstider i folkbokföringsärenden och om detta lämnar
Skatteverket en slutrapport den 22 februari 2013.

39

Se ledtiderna UT – EPA och Inskrivning – EPA.
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5.8 Utveckling av etableringsinsatser
I inledningen av detta kapitel har flera utvecklingsområden identifierats. I
detta avsnitt redogörs för vidtagna och planerade förbättringsåtgärder
avseende etableringsinsatser.

5.8.1 Anpassning och utveckling av insatser
I arbetet med etableringsuppdraget är det centralt att Arbetsförmedlingen
tar tillvara den sökandes kompetens och utifrån den gör en individuell
planering som syftar till anställning eller högre studier. För att möjliggöra
detta krävs att handläggarna har kunskap om och får tillgång till de verktyg
som behövs för att i större utsträckning tillgodose individens behov.

Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program – Arbetsträning för vissa
nyanlända
Arbetsförmedlingen har i tidigare återrapporter lyft fram behovet av att
utveckla och anpassa insatserna för personerna i etableringsuppdraget. En
av utmaningarna är att få fler personer få en arbetspraktik. Från och med
den första februari 2013 införs det nya arbetsmarknadspolitiska programmet
Arbetsträning för vissa nyanlända. Genom programmet kan en person få
arbetsträna på en arbetsplats mot att arbetsgivaren får ett handledararvode.
Därmed har Arbetsförmedlingen fått bättre möjlighet att erbjuda deltagare i
etableringsuppdraget en arbetsplatsförlagd aktivitet.
Arbetsförmedlingen har också uppmärksammat att det finns behov att
utveckla insatser för personer med kort eller ingen utbildning. Det befintliga
utbudet av insatser till denna grupp kompletteras från och med första
februari 2013 med insatsen Praktiskt basår. Syftet är att skapa en alternativ
väg till arbete för nyanlända inom etableringen som är äldre än 30 år och har
en utbildning som är nio år eller kortare. Praktiskt basår innehåller
arbetsträning på en arbetsplats med utbildningsinslag, vilket innebär att
arbetsgivaren har möjlighet att skräddarsy en längre introduktionstid inför
kommande anställning. Genom basåret kommer personer med kort eller
ingen utbildning att kunna erbjudas en mer individuellt anpassad insats än
tidigare.

Utbildningsmässor
Under hösten 2012 sammankallade Arbetsförmedlingen leverantörer av
arbetsmarknadsutbildningar, yrkessvenska och lokala representanter för sfi.
Syftet var att aktörerna tillsammans ska utveckla sina arbetssätt och därmed
möjliggöra parallella insatser utifrån individens behov och förutsättningar.
Därefter har Arbetsförmedlingen arrangerat elva mässor. På dessa har
personer som vill jobba inom ett visst yrkesområde och/eller har erfarenhet
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inom yrket kunnat träffa utbildningsanordnare inom olika yrkesområden40.
Mässorna har erbjudit personerna en möjlighet att ställa frågor till
anordnarna, delta i seminarier och anmäla intresse till utbildningar. På
mässorna deltog nästan 3 000 arbetssökande.
Jämfört med april 2012 har den totala andelen som deltar i en
arbetsmarknadsutbildning fördubblats.

Korta vägen
För att utländska akademiker ska bli mer gångbara på den svenska
arbetsmarknaden behöver de oftast komplettera sin befintliga utbildning.
Arbetsförmedlingen har därför upphandlat utbildningen Korta vägen.
Insatsen består av olika moduler som yrkescoachning, kartläggning, kortare
utbildningsinsatser, yrkesspecifik svenska på akademisk nivå och ITkunskap. Under utbildningen får deltagarna möjlighet att anpassa sina
teoretiska kunskaper utifrån den svenska arbetsmarknaden. Det kan
exempelvis handla om redovisningsekonomer som lär sig svensk lagstiftning
eller ingenjörer som lär sig dataprogram. Deltagaren får även utföra
praktiska moment och delta i praktik under utbildningen. Utbildningen har
under 2012 fortsatt att växa och bedrevs vid årets slut på 23 platser.

5.8.2 En förbättrad tillgänglighet – utveckling av språklinjer,
tolk och språkstöd
Arbetsförmedlingen har under 2012 fortsatt att arbeta för att språket inte ska
utgöra ett hinder för individen i dennes etablering på arbetsmarknaden.

Kundresurser
Under hösten har Arbetsförmedlingen på fem orter påbörjat ett pilotprojekt
med så kallade kundresurser. Syftet är att undanröja bristande kunskaper i
svenska som ett hinder för arbetsplatsförlagda aktiviteter som exempelvis
praktik eller instegsjobb. Personen som arbetar som kundresurs är
tvåspråkig och har en kulturellt och språkligt överbryggande funktion mellan
den arbetssökande och arbetsgivaren. Kundresursen stödjer individen i att
hitta en praktikplats och förbereder både den arbetssökande och
arbetsgivaren inför deras möte. Vidare kan kundresursen vara med på
arbetsplatsen och följa upp hur deltagandet fortskrider.

Tolk
Det är viktigt att Arbetsförmedlingen vid behov använder tolk i kontakten
med arbetssökande. Under hösten 2012 initierade Arbetsförmedlingen en
egen ramavtalsupphandling av kontakttolkar. Genom upphandlingen ska
regionala behov på ett bättre sätt kunna tillgodoses samtidigt som

40

Restaurang och storhushåll, service och lokalvård, handel, vård omsorg och personlig

assistent, lager och truck, fordonsteknik, maskin- och yrkesförare, yrkesförare, industri, lokala
behov.
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Arbetsförmedlingen kan ställa krav på att tolken har specifika kunskaper
inom arbetsmarknad och etableringsuppdraget.
Distanstolkning är ett viktigt verktyg, i synnerhet i glesbygd. Myndigheten
har därför under hösten 2012 i ett särskilt pilotprojekt testat olika typer av
distanstolkning via internet med ambitionen att hitta en nationell modell.
Erfarenheterna från projektet Directa har använts i utvecklingen av arbetet
med tolk.

Directa
Arbetsförmedlingens projekt Directa har pågått sedan november 2010 och
avslutades under slutet av 2012. Projektets syfte har varit att utveckla
metoder som förbättrar Arbetsförmedlingens och kommunala
verksamheters förmåga att stödja utrikesfödda med kort eller ingen
utbildning att komma in på arbetsmarknaden. Directa har resulterat i
metoder för effektiv tolkanvändning, motiverande samtal och
deltagarorienterad gruppverksamhet. Under slutet av 2012 spreds de
framtagna metoderna till arbetsförmedlingskontor och kommuner genom
bland annat utbildningssatsningar och workshops. Metoderna kommer att
fortsätta spridas under 2013.

Språklinjen
Arbetsförmedlingens Kundtjänst erbjuder arbetsförmedlingsservice via
telefon på andra språk än svenska. Språklinjens personal är
arbetsförmedlare som ger stöd och service på språken arabiska, persiska,
somaliska, tigrinja och ryska. De kan exempelvis informera om yrken och
studier, etableringsplanen och dess innehåll, hur sökande fyller i
månadsredovisningen, möjlighet att göra sjukanmälan och anmälan av vård
av barn och annan frånvaro. Språklinjen kan även informera om tjänsten
etableringslots och bosättning. Kundtjänst tog under 2012 emot cirka
36 600 samtal, varav det absoluta flertalet var samtal från deltagare inom
etableringsuppdraget.

5.8.3 Kvinnors etablering
I analysen av vilka insatser de sökande får framgår det att kvinnor generellt
får mindre tillgång till insatser än män. Exempelvis har kvinnor i mindre
utsträckning än män deltagit i förberedande utbildningar,
arbetsmarknadsutbildningar och praktik. Kvinnor har även i mindre
utsträckning än män kommit i arbete. Det tar också generellt längre tid för
kvinnor än män att påbörja sina etableringsinsatser. Att kvinnor i mindre
utsträckning än män får tillgång till insatser och även i mindre utsträckning
arbetar parallellt med sina aktiviteter har uppmärksammats av
Arbetsförmedlingen i tidigare återrapporter om etableringsuppdraget.
Problematiken är inte ny och förekom även innan etableringsuppdraget.41
41
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Det finns således ett strukturellt problem i att kvinnors möjligheter att
etablera sig på arbetsmarknaden är mindre än mäns. Arbetsförmedlingen
har med anledning av detta påbörjat ett särskilt arbete för att ta tillvara
kvinnors kompetens.

5.8.4 Ersättning för resor till sfi och samhällsorientering
De orter i landet som endast har tagit emot ett fåtal personer inom
etableringsuppdraget ställs inför en betydande utmaning när det gäller att
kunna erbjuda individuella insatser. Möjligheterna att upphandla anpassade
insatser på orten är ofta begränsade, inte minst eftersom aktiviteten ska
kunna kombineras med lämplig svenskundervisning och med
samhällsorientering.
Arbetsförmedlingen har sedan tidigare möjlighet att ersätta sökande som
måste resa till insatser som myndigheten själv tillhandahåller. Däremot har
Arbetsförmedlingen saknat möjlighet att ersätta sökande inom
etableringsuppdraget för resor till sfi och samhällsorientering, vilket
myndigheten tidigare har påpekat. I och med 2012 års regleringsbrev har
Arbetsförmedlingen fått möjlighet att ersätta de sökande även för dessa
typer av resor, vilket har förbättrat möjligheterna att samordna aktiviter för
de sökande.
Även om aktiviteter kan erbjudas inom pendlingsavstånd och
Arbetsförmedlingen kan ersätta för eventuella resekostnader innebär långa
restider att parallella aktiviteter kan vara svåra att åstadkomma.

5.8.5 Aktiviteter som kommuner och andra myndigheter
tillhandahåller
Undervisning i svenska
Arbetsförmedlingen har tidigare påpekat att det finns brister i tillgången till
sfi,42 vilket också Skolinspektionen och Statskontoret har påpekat.43 Av
statistiken för 2012 framgår att problemet kvarstår.
Enligt Skollagen ska sfi kunna påbörjas inom tre månader om det inte finns
särskilda skäl. Vidare framgår att varje kommun ska verka för att deltagare i
etableringsuppdraget ska kunna påbörja sfi inom en månad från anmälan.44
Trots detta har endast 61 procent av de som haft en etableringsplan i upp till
Integrationsverkets rapportserie 2005:01
42

Arbetsförmedlingens återrapport – Nyanländas etablering - reformens första år (2012-02-

22).
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Skolinspektionen (2011:6) Ändamålsenlighet och resultat i svenskaundervisningen för

invandrare samt Statskontoret (2012:22) Etablering av nyanlända – en uppföljning av
myndigheternas genomförande av etableringsreformen.
44
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sex månader påbörjat sfi. Vidare har endast 45 procent av de personer som
väntar på bosättning fått börja på sfi. Arbetsförmedlingens analys av
tillgången till sfi inom etableringsuppdraget visar med andra ord att detta
krav inte uppfylls av alla kommuner. Undervisning i svenska är en central
komponent i etableringsprocessen. Att alla deltagare i etableringsuppdraget
ges goda möjligheter att studera svenska språket orter är därför avgörande
för den enskildes och etableringsuppdragets resultat.
Nyanlända som vistas på anläggningsboende får i minst utsträckning tillgång
till sfi. I ett försök att tidigarelägga och öka tillgången till sfi för personer i
anläggningsboende har Arbetsförmedlingen tecknat avtal med flera
kommuner om ersättning för att de erbjuder sfi till anläggningsboende.
Denna modell är en bidragande orsak till att fler som inväntar bosättning nu
fått börja läsa svenska jämfört med tidigare. Vid utgången av 2012 fanns
denna möjlighet på 27 orter. I brist på sfi kan Arbetsförmedlingen erbjuda de
arbetssökande att delta i programinsatsen yrkessvenska. Insatsen kan dock
inte ersätta sfi då den pågår under en mer begränsad period och inte heller
ger något betyg.
Behovet av studier i svenska är idag också större än tidigare då asylsökande
inte längre har möjlighet att studera svenska under tiden i Migrationsverkets
mottagningssystem, vilket Riksrevisionen har påpekat45. De som nu erhåller
uppehållstillstånd har därmed inte fått någon undervisning i svenska vilket
innebär sämre förkunskaper när de väl påbörjar sfi. Det är därför mycket
viktigt att de som får uppehållstillstånd tillåts påbörja sfi utan dröjsmål.

Samhällsorientering
Arbetsförmedlingen har tidigare påpekat att de tidsmässiga riktlinjerna för
samhällsorientering inte uppfylls.46 Liknande problem har uppmärksammats
av Statskontoret.47 Av statistiken för 2012 framgår att problemet med väntan
på samhällsorientering har förvärrats.
Enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare ska kommunerna se till så att deltagarna i etableringsuppdraget
erbjuds samhällsorientering. Samhällsorientering ska påbörjas så snart som
möjligt efter det att en etableringsplan har upprättats. I normalfallet ska
utbildningen vara avslutad ett år efter att planen har upprättats. Trots detta
har 39 procent inte påbörjat samhällsorienteringen under sitt första år i
etableringsuppdraget. Vidare har ledtiden från inskrivning på
Arbetsförmedlingen till påbörjad samhällsorientering ökat från 81 dagar
45

RiR (2012:23) Början på något nytt – Etableringsinsatser för asylsökande.
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Arbetsförmedlingens återrapport – Nyanländas etablering - reformens första år (2012-02-

22).
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Statskontoret (2012:22) Etablering av nyanlända – en uppföljning av myndigheternas

genomförande av etableringsreformen.
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2011 till 107 dagar 2012. Arbetsförmedlingens granskning av de som deltagit
i etableringsuppdraget i två år visade också på denna problematik, 17 av 44
personer hade ännu inte påbörjat samhällsorientering.
Behovet av samhällsorientering är som störst i början av
etableringsprocessen. Den som haft en etableringsplan i över ett år har
troligen tagit till sig delar av informationen på egen hand via andra aktörer.
Det finns troligen även de som på grund av utebliven samhällsorientering
inte fått nödvändiga kunskaper för att etablera sig i arbets- och
samhällslivet. Om utvecklingen med allt längre väntan fortsätter så riskerar
hela syftet med samhällsorienteringen att gå förlorat. Den alltför dåliga
tillgången till samhällsorientering innebär också att genomförandet av
etableringsuppdraget försvåras.

Kommunal vuxenutbildning
Många inom etableringsuppdraget behöver komplettera sin utbildning för
att uppfylla kraven på arbetsmarknaden. Vid utgången av december 2012
deltog dock endast fyra procent i kommunal vuxenutbildning. Det är därför
viktigt att den kommunala vuxenutbildningen har förmågan att möta
deltagarnas behov av utbildning i det reguljära utbildningsväsendet. Det
handlar bland annat om att erbjuda fler nyanlända och deltagare i
etableringsuppdraget möjligheten till modersmålsbaserad undervisning.
Viktigt är också att kunna studera kurser på grundläggande och gymnasial
nivå parallellt och att det inte finns några förkunskapskrav, exempelvis
avklarad sfi, för att eleverna ska få påbörja utbildningen. Ett större inslag av
delkurser skulle också underlätta för personer med oavslutade
gymnasiestudier att komplettera sin utbildning. För att möta behoven kan
det i mindre kommuner och i glesbygden krävas ett större inslag av
samarbete mellan kommunerna.
Ett av målen med etableringsuppdraget är att deltagarna ska påbörja
högskolestudier. Eftersom nästan alla saknar behörighet till högskolan är det
viktigt att kommunerna tillhandahåller vuxenutbildning för att detta mål ska
vara möjligt att nå.

Kommunala praktikplatser
Det är inte ovanligt att kommunen är en av de största lokala arbetsgivarna.
På orter med få arbetsplatser har därför kommunen en nyckelroll när det
gäller möjligheten att erbjuda praktikplatser. Med den kommunala sektorns
stora yrkesbredd finns det goda möjligheter att hitta olika former av praktik
för arbetssökande inom etableringsuppdraget. Det är viktigt att kommunens
roll som praktikanordnare utvecklas och tillvaratas.
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6. Prestationsförmåga
6.1 Vad är prestationsförmåga?
En nyanländ person har rätt att få en etableringsplan inom ett år efter att
han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. Denna rätt gäller
däremot inte en person som på grund av sjukdom eller någon annan
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad
att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid48.
Arbetsförmedlingen har tillsammans med Migrationsverket,
Försäkringskassan och Sveriges kommuner och landsting definierat
prestationsförmåga som individens förmåga att kunna delta i aktiviteter i en
etableringsplan. Begreppet skiljer sig från arbetsförmåga på så sätt att
kraven i etableringsplanens aktiviteter kan vara lägre ställda än kraven i ett
lönearbete.
I det inledande skedet av etableringen, när den första etableringsplanen ska
upprättas, handlar det för de flesta om att delta i studier i svenska och olika
arbetsförberedande insatser. Målsättningen är att individen successivt ska
övergå till att delta i aktiviteter som är relaterade till en arbetsliknande
situation som till exempel praktik eller arbete. Därmed övergår
Arbetsförmedlingen till att bedöma individens arbetsförmåga.

6.2 Att utreda prestationsförmåga
Utredning av individens prestationsförmåga påbörjas redan under de
inledande etableringssamtalen. I planeringen av aktiviteterna ska
Arbetsförmedlingen utgå från den enskildes resurser och ta hänsyn till
individens hälsotillstånd och familjesituation. Aktiviteterna ska så långt som
möjligt anpassas så att individen kan delta på heltid. I de fall detta inte går,
blir omfattningen på etableringsplanen deltid. Ett beslut om en lägre
omfattning än heltid ska styrkas genom ett läkarutlåtande om
hälsotillstånd.49 Individens familjesituation, ålder, tidigare utbildnings- och
arbetslivserfarenhet får inte utgöra ett hinder för att delta i aktiviteter på
heltid.50 Om det finns andra skäl än individens hälsa som medför hinder att
delta i aktiviteter utreder Arbetsförmedlingens dessa. Ofta sker detta i
samarbete med andra parter.
Den tid det tar för Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården att utreda
sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan bör inte fördröja den enskildes möjlighet att få en
Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Även Arbetsförmedlingens legitimerade specialister kan i de områden de har sakkunskap
styrka en nedsättning, detta bedöms dock ske sällan.
50 Prop. 2009/10:60.
48

49
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etableringsplan. I synnerhet inte om det går att utreda parallellt med att den
arbetssökande påbörjar andra etableringsinsatser.51 Om individen kan delta i
någon aktivitet parallellt med att Arbetsförmedlingen klargör
förutsättningarna för att delta i insatser får individen en etableringsplan på
heltid.

6.3 Bedömning av prestationsförmåga
Om individen har en nedsatt prestationsförmåga kan det beröra dels
aktiviteternas innehåll och upplägg, dels omfattningen på etableringsplanen.
En person som till exempel har koncentrationssvårigheter och
minnesstörning kan ha större förutsättningar att klara av ett högre
deltagande om han/hon deltar i praktiska aktiviteter med anpassade
arbetsuppgifter. Möjligheterna att tillgodogöra sig teoretiska studier i
svenska för invandrare kan variera utifrån tidigare studievana och de
möjligheter kommunen har att anpassa undervisningen genom
studieupplägg och olika hjälpmedel i undervisningen. Av detta följer att
individens prestationsförmåga inte enbart är relaterad till den fysiska och
psykiska hälsan, även individens resurser och den miljö som aktiviteten
utförs i är av betydelse. I detta hänseende skiljer sig inte prestationsförmåga
från arbetsförmåga.
Om den enskilde trots anpassningar inte klarar av aktiviteter motsvarande
heltid bedömer Arbetsförmedlingen att planens omfattning ska vara lägre.
En etableringsplan på deltid kan omfatta 75, 50 eller 25 procent av heltid.
Om prestationsförmågan bedöms vara lägre än 25 procent får individen
avslag på rätten till etableringsplan.

6.3.1 Antal avslag och nedsatt omfattning på
etableringsplan
Vid utgången av 2012 fanns 107 personer registrerade med ett avslag på
plan, utifrån bedömningen att prestationsförmågan var lägre än 25 procent
av heltid. Drygt hälften var kvinnor. I förhållande till det totala antalet
personer som deltar i etableringsinsatser är antalet avslag på grund av
sjukdom, annan ohälsa eller funktionsnedsättning fortfarande lågt.52 Sedan
december 2010 har sammanlagt 137 individer fått avslag på grund av nedsatt
prestationsförmåga. Att siffran för det sammanlagda antalet avslag är något
högre beror på att 30 personer återkommit inom 12 månader från den första
folkbokföringen och fått en ny bedömning. Vissa personer kan under en 24
månaders period även haft mer än ett avslag. Omfattningen på en persons
etableringsplan kan således variera under en 24 månaders period.

51

För en utförligare beskrivning av en medicinsk utredning se Arbetsförmedlingens återrapport
– Nyanländas etablering – reformens första år (2012-02-22).
52 Avser 0,6 procent av samtliga kvarstående, som den 2012-12-31 var 16 812 personer.
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Vid utgången av december hade 63 personer en etableringsplan på heltid
med en aktivitet ”medverkar i revidering av etableringsplan, förhindrade på
grund av sjukdom”, det vill säga de var sjuka längre än 30 dagar. Om
Arbetsförmedlingen hade möjlighet att avbryta ett pågående beslut skulle
dessa finnas med i statistiken för avslag eller beslut om en nedsatt
omfattning på grund av prestationsförmåga.
Vid utgången av december 2012 hade 76 personer en nedsatt omfattning på
etableringsplanen på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av
den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Det är i större utsträckning
kvinnor som har en nedsatt omfattning, ungefär två tredjedelar.
Individen börjar ofta med en etableringsplan på heltid och granskningarna
av etableringsplanerna visar att omfattningen över tid successivt blir lägre.
Det visar på att det initialt är svårt att inom två månader avgöra vilken
omfattning etableringsplanen ska ha vid befarad ohälsa.

6.4 Etableringsplanernas utformning med hänsyn
till hälsofrämjande insatser
6.4.1 Vad är hälsofrämjande insatser
Vid ohälsa ska planen innehålla olika rehabiliterande insatser som syftar till
att öka individens förutsättningar för ett optimalt deltagande.53 Det innebär
att aktiviteterna ska återspegla den arbetssökandes individuella behov av
insatser. Vid utformningen av etableringsplanen ska Arbetsförmedlingen ta
hänsyn till individens hälsa och familjesituation.
Arbetsförmedlingen tillhandahåller hälsofrämjande insatser i form av
klargörande/utredande och förberedande insatser samt arbetslivsinriktad
rehabilitering. Den sistnämnda insatsen syftar till att stödja individen att
komma närmare arbetslivet och på sikt finna, få och behålla ett arbete.
Utöver dessa insatser kan Arbetsförmedlingen tillhandhålla hälsofrämjande
aktivitet. Denna är tänkt att användas för aktiviteter som inte ingår som
metoder i Arbetsförmedlingens tjänster. De ska användas i syfte att rehabilitera eller främja hälsan. Aktiviteten kan användas för såväl friskvård,
sport, promenader, som i ett rehabiliterande syfte.

6.4.2 Etableringsplaner med hälsofrämjande insatser
Insatser som främjar hälsan kan förekomma i etableringsplanen som inslag i
Arbetsförmedlingens program och insatser. De kan även förekomma som
förebyggande, medicinska och rehabiliterande insatser hos externa parter via
53

Proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar

med professionellt stöd.

Sida: 48 av 78
Etablering av vissa nyanlända – analys av
genomförandet

hälso- och sjukvården eller kommunen. Det finns därmed ingen entydigt
avgränsad aktivitet i etableringsplanen som gör det möjligt att följa upp och
granska enbart de hälsofrämjande insatserna. Det handlar således om att se
till helheten hur olika behov återspeglas i etableringsplanen och i
Arbetsförmedlingens handläggning.
För att få en uppfattning om tillämpningen av hälsofrämjande insatser har
Arbetsförmedlingen studerat 200 etableringsplaner. Urvalet av ärenden är
detsamma som ligger till grund för avsnitt 5.5 om arbetsmarknadspolitisk
bedömning. I knappt en femtedel54 av ärendena fanns någon form av
hälsofrämjande insats inlagd i individens etableringsplan. De vanligaste
förekommande aktiviteterna är friskvård. Dessa kan pågå under såväl
kortare som längre perioder och timantalet kan variera. Friskvårdande
insatser sker ofta parallellt med utredande och behandlande insatser.
Därefter kommer insatser via hälso- och sjukvården samt
klargörande/utredande insatser. Urvalet i förhållande till samtliga
etableringsplaner är litet och därför kan inte några generella slutsatser dras.
Det går inte att frångå att den enskilde har ett visst eget ansvar att påtala
eventuella svårigheter som är kopplade till ohälsa. Detta förutsätter dock att
individen känner tillit till Arbetsförmedlingen eller lotsen och förstår vilket
stöd som Arbetsförmedlingen kan ge.

6.4.3 Funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
Arbetsförmedlaren ska tidigt identifiera arbetssökande med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Andelen personer
som har en identifierad funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga är låg bland personer som omfattas av etableringsinsatser,
endast 2 procent. Detta ska jämföras med andelen för samtliga inskrivna vid
Arbetsförmedlingen där andelen är 26 procent. För hela målgruppen
nyanlända arbetssökande55, det vill säga även de som inte omfattas av
etableringsinsatser, är andelen något lägre, 1,5 procent56. Det är rimligt att
anta att andelen borde vara betydligt högre för hela målgruppen nyanlända
arbetssökande.
Det låga antalet kan delvis förklaras av att det tar tid att utreda en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Först ska
Arbetsförmedlingen identifiera funktionsnedsättning, sedan ska hälso- och
sjukvården utreda och fastställa diagnos, funktionsnedsättning och

54 34 personer.
55

Utrikes födda personer vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader
efter erhållet uppehållstillstånd, beviljat enligt Utlänningslagen (2005:716) 5 kap. 1, 2, 3, 3a, 4
och 6§.
56 Arbetsförmedlingen, Ledning och styrning 2012-12.
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aktivitetsförmåga. Därefter kan Arbetsförmedlingen bedöma om
funktionsnedsättningen medför en nedsatt arbetsförmåga. Andelen som har
en identifierad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
ökar också ju längre tid en individ har haft en etableringsplan. För de som
haft en etableringsplan i minst 18 månader är andelen 4 procent57.
Utredningstiden kan dock inte vara hela förklaringen till den låga andelen.
Det som är specifikt för målgruppen är att personerna är ”nya” i Sverige,
vilket också innebär att det ofta saknas tidigare dokumentation om individen
samt att den enskilde inte kan veta vad som förväntas i olika situationer.
Andra troliga orsaker är att Arbetsförmedlingen mer har fokus på att
bedöma prestationsförmåga än arbetsförmåga, att de förberedande
aktiviteterna inte är relaterade till en arbetssituation samt andra orsaker som
är relaterade till individens tillit till myndigheten. Det är även så att
individen inte alltid själv är medveten om att han/hon har en
funktionsnedsättning. Därför krävs det att Arbetsförmedlingen och övriga
aktörer är noggranna med att följa upp hur det går för individen i de olika
aktiviteterna.

6.5 Granskning av bosättningsärenden
6.5.1 Identifierad ohälsa och särskilda behov bland
bosättningsärenden.
Arbetsförmedlingen har granskat de öppna ärenden med långa ledtider som
finns i bosättningssystemet. I november fanns det 79 öppna ärenden där
individen väntat på bosättning i mer än 12 månader.58 Syftet var att
undersöka om ohälsa i form av sjukdom eller funktionsnedsättning är en
orsak som kan förklara att bosättningen blir fördröjd. Granskningen har
även omfattat eventuella konsekvenser av fördröjd bosättning när det gäller
den enskildes tillgång till stöd- och rehabiliteringsinsatser.
Ett bosättningsärende inkluderar hela hushållet och bosättningsarbetet kan
således påverkas om ohälsa finns hos någon individ i hushållet. Sjukdom,
funktionsnedsättning eller annan ohälsa är av betydelse om det till exempel
innebär att individen behöver bo i en specifik region i närheten av
specialistsjukvård, har behov av en anpassad bostad eller andra behov av
särskilt stöd från mottagande kommun.
Bland de 79 ärenden som väntat på bosättning i mer än ett år fanns det i en
femtedel av ärendena en identifierad sjukdom, funktionsnedsättning eller
annan ohälsa som är av betydelse för bosättningsarbetet. Nästan samtliga av
de som har identifierad ohälsa eller funktionsnedsättning har någon form av
57

För samtliga inskrivna är antalet dagar i genomsnitt från inskrivning till dokumenterad
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 272 dagar.
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stödjande eller rehabiliterande insats i etableringsplanen. Insatserna består
framför allt av aktiviteter som syftar till att undanröja hinder och att utreda
prestationsförmåga. Personerna har kontinuerlig kontakt med
arbetsförmedlingens specialister samt med sjukvården för rehabilitering.

6.6 Samarbete med andra aktörer
6.6.1 Landstingets medverkan i etableringsprocessen
För Landstinget är personer som omfattas av etableringsinsatser en
förhållandevis liten målgrupp. Vårdgivarnas uppdrag innebär samma ansvar
att ge vård och behandling till nyanlända inom etableringsuppdraget som för
övriga invånare. Även om vårdgivarna inte har ett specifikt uppdrag gällande
nyanlända personer är deras medverkan i etableringsprocessen viktig i flera
avseenden. Deras kompetens att bedöma sjukdom, funktionsnedsättning
eller annan ohälsa behövs i processen att bedöma prestationsförmåga. Ett
problem i sammanhanget är att Arbetsförmedlingen efterfrågar underlag
från hälso- och sjukvården angående individens prestationsförmåga i
relation till olika aktiviteter. Inte i något annat sammanhang, varken i
Arbetsförmedlingens eller i Försäkringskassans verksamhet, förekommer det
att myndigheter begär underlag för att kunna bedöma de arbetssökandes
prestationsförmåga. De medicinska underlag som vården annars ska utfärda
avser patientens medicinska tillstånd samt i vilken omfattning och hur
funktionstillståndet påverkar individens arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen kan också behöva begära in läkarutlåtande om
hälsotillstånd för att fastställa en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Det behövs för att kunna styrka eventuella behov av insatser
som till exempel hjälpmedel eller lönestöd till arbetsgivare för att
kompensera en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

6.6.2 Begäran om medicinska underlag/läkarutlåtanden
Det har via lokala arbetsförmedlingar framkommit att det kan ta lång tid att
få in underlag från hälso- och sjukvården. Det som kan påverka ledtiderna är
att en nyanländ person många gånger är okänd inom sjukvården. Det saknas
ofta journaluppgifter från asyltiden eftersom landsting/regioner registrerar
asylsökande med reservnummer. Systemen kan dessutom skilja sig åt mellan
olika landsting. Journaluppgifterna förs i regel inte vidare när personen
folkbokfört sig.
Det rör sig om ett litet antal personer som är i behov av hälso- och
sjukvårdens medicinska underlag för att Arbetsförmedlingen ska kunna
bedöma rätten till etableringsplan. De specifika förutsättningar som gäller
nyanlända som omfattas av etableringsinsatser är av förklarliga skäl inte
alltid kända inom hälso- och sjukvården.
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Ett viktigt faktum är att Arbetsförmedlingen saknar lagstöd för att inhämta
underlag från vårdgivare. Det finns inte heller något lagligt stöd för
Arbetsförmedlingen att sammankalla vårdgivare och arbetssökande för att
planera lämpliga insatser. Försäkringskassan är den myndighet som har
detta lagstöd. Arbetsförmedlingen har inlett ett arbete att kartlägga det
samlade behov som verksamheten har av vårdgivares insatser för att kunna
utföra sina uppdrag.

6.6.3 Processen kring vårdkontakter och rehabilitering vid
begränsad prestationsförmåga
Ibland har Arbetsförmedlingen behov av att, tillsammans med individen,
samråda med hälso- och sjukvården kring individens hälsosituation. Det kan
röra val och anpassning av lämpliga aktiviteter i etableringsplanen för att i
möjligaste mån undvika att individen på grund av sjukdom/ohälsa inte kan
delta i aktiviteterna. Det är också av vikt att vid behov kunna säkerställa att
rehabilitering av olika slag ingår i etableringsplanen så att individen snabbt
kommer tillbaka till ordinarie etableringsinsatser.
Inom ramen för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan finns det via gemensam kartläggning möjlighet att
samordna rehabiliteringsinsatser. Vid behov kan Försäkringskassan även
initiera kontakt med vården och föreslå utredningar. Den gemensamma
kartläggningen gäller arbetssökande som på grund av ohälsa eller nedsatt
arbetsförmåga riskerar att avbryta ett arbetsmarknadspolitiskt program. För
nyanlända i etableringsinsatser saknas det tydliga rutiner. Individens
möjligheter till rehabilitering riskerar därmed att fördröjas och blir inte
säkerställda under etableringstiden. Denna omständighet får på sikt även
konsekvenser för kommunens arbete. Det måste tydliggöras att arbetssättet
med gemensam kartläggning även omfattar arbetssökande inom
etableringen. Frågan har i olika sammanhang lyfts inom
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Nationell samverkansgrupp,
NSG. Dialog pågår på olika nivåer om hur den ska omhändertas.
Det finns även otydligheter om Försäkringskassans samordning av
rehabiliteringsinsatser även gäller personer som saknar
sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Det finns tecken på att dessa frågor i
praktiken hanteras olika lokalt.

6.6.4 Revidering av gemensam viljeinriktning
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan har i samråd
med SKL tagit fram ett gemensamt förslag att revidera viljeinriktningen
”Bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända”. De
frågeställningar som parterna diskuterar avser framförallt begreppet
prestationsförmåga. Det finns otydligheter kring begreppets innebörd och
vad lagen menar med förhinder att delta i etableringsinsatser på grund av
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sjukdom eller ”någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan”.59 Revideringen berör bland annat:
•
•
•
•

Hälso- och sjukvårdens ansvar att utreda och bedöma individens
medicinska förutsättningar att delta i etableringsinsatser
Att Arbetsförmedlingens initiala bedömning av individens
prestationsförmåga successivt övergår till att bedöma arbetsförmåga
Försäkringskassans ansvar att vid behov utreda och samordna
individens behov av rehabiliteringsinsatser samt
Att varje huvudman för en aktivitet har ansvar att tillgängliggöra
denna för personer med funktionsnedsättning

6.7 Kvarstående utmaningar och
utvecklingsområden
Det tar av olika anledningar tid att utreda sjukdom eller någon annan
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Det är inte
ovanligt att det saknas dokumentation om personernas hälsa och att det kan
finnas behov av olika specialistutredningar via hälso- och sjukvården innan
Arbetsförmedlingen kan ta vid och utreda prestations- eller arbetsförmåga.
Prestationsförmåga har introducerats som ett begrepp vid sidan av
arbetsförmåga. Därför ställs personer i etableringsinsatser, myndigheter och
hälso- och sjukvården inför andra förutsättningar och krav på utlåtande än
de som gäller för övriga arbetssökande där arbetsförmåga bedöms.
Anpassningar av aktiviteter innebär en utmaning. Särskilt på mindre orter
där förutsättningarna att anpassa insatser och ge hjälpmedel är begränsade.
Andra hinder än sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller
psykiska prestationsförmågan kan påverka individens möjligheter att delta.
Det gäller till exempel vuxna som har barn med funktionsnedsättning.
Arbetsförmedlingen föreslår att:
•

•

59

En utredning tillsätts som ser över hur Arbetsförmedlingens behov
av vårdgivares insatser i verksamheten på bästa sätt ska tillgodoses.
Utredningen bör även ta hänsyn till Försäkringskassans uppdrag att
samordna rehabiliteringsinsatser.
Att Socialstyrelsen får i uppdrag att följa upp hur samverkande
myndigheter och kommuner utreder och tillgodoser individens
behov av rehabilitering.

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända.
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7. Bosättning
7.1 Behov av anvisad bosättning
Diagram 5 Antal personer som anmält behov av hjälp med bosättning
fördelat på kategori (Fördelat på kategori)

Källa: Arbetsförmedlingen

Diagrammet ovan visar antal personer som anmält behov av anvisad
bosättning per månad fördelat på kategorierna ABO och EBO60. Det högre
inflödet i december 2010 beror på den balans som Arbetsförmedlingen
övertog från Migrationsverket när lagen trädde i kraft. Balansen omfattade
297 bosättningsärenden som innehöll 369 personer.
I det totala antalet personer som anmält behov av anvisad bosättning ingår
även personer som inte har rätt till etableringsplan men som delar hushåll
med någon som har denna rätt. Tabell 12 visar antalet personer som anmält
behov av anvisad bosättning uppdelat på kön samt antalet vuxna respektive
barn fördelat på 2011 och 2012.

60

Avser nyanlända som är kommunmottagna och anmäler behov av anvisning till en annan

kommun.
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Tabell 12 Antal personer som anmält behov av anvisad bosättning 2011 och
2012
61

2011

Vuxna

Barn

Totalt

Andel av total

Kvinnor

1 880

942

2 822

48%

Män

2 077

1 002

3 079

52%

Totalt

3 957

1 944

5 901

100%

2012

Vuxna

Barn

Totalt

Andel av total

Kvinnor

2 201

1 233

3 434

47%

Män

2 651

1 288

3 939

53%

Totalt

4 852

2 521

7 373

100%

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har i tidigare återrapporter redovisat att behovet av
hjälp med bosättning ökade kraftigt från 201o till 2011. Denna trend har
fortsatt. Under 2012 anmälde 7 373 personer behov av hjälp med bosättning,
jämfört med 5 901 personer under 2011.
Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer behovet av hjälp med
bosättning att öka ytterligare under kommande år. Bedömningarna som där
görs indikerar att antalet personer som är i behov av hjälp med bosättning
kan komma att fördubblas under 2013.62 Detta ställer mycket stora krav på
ökad mottagningskapacitet i kommunerna.

7.2 Antal bosättningsanvisningar
Arbetsförmedlingen har anvisat fler personer plats för bosättning i en
kommun under 2012 jämfört med under 2011. Under 2012 anvisades
3 693 personer en plats för bosättning i en kommun, jämfört med 2 668
personer under 2011. Av de som anvisades under 2012 var 3 072 personer
boende i ABO och 621 personer var boende i EBO.
En bosättningsanvisning föregås av att ett bosättningsärende presenteras för
en kommun som kan tacka ja eller nej till att ta emot personerna i ärendet.
För att en nyanländ ska kunna anvisas plats för bosättning krävs därmed att
en kommun först tackat ja till att ta emot personerna som ingår i
bosättningsärendet. Under 2012 har en kommun tackat ja till ungefär var
tredje presentation och ärendet därmed gått vidare till en anvisning.

61

Inklusive december 2010.

62

Migrationsverkets verksamhets och kostnadsprognos 2012-10-26.
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Tabell 13 Antal personer som har fått anvisning 2011 och 2012
63

2011

Vuxna

Barn

Totalt

Andel av total

Kvinnor

850

525

1375

52%

Män

739

554

1293

48%

Totalt

1589

1079

2668

100%

2012

Vuxna

Barn

Totalt

Andel av total

Kvinnor

1121

771

1892

51%

Män

999

802

1801

49%

2120

1573

3693

100%

Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen

7.3 Svar på bosättningsanvisningar samt de som
avbryter sitt bosättningsärende
En bosättningsanvisning är ett erbjudande om bosättning som den
nyanlände kan acceptera eller avböja. Arbetsförmedlingen erbjuder bara en
anvisning, i de fall den nyanlände tackar nej får denne ordna med sin
bosättning på egen hand.
Cirka 67 procent av de sökande som fått en anvisning har tackat ja till denna.
Detta innebär en minskning med två procentenheter jämfört med
Arbetsförmedlingens föregående återrapport64. För personer boende i ABO
var siffran 71 procent, för personer boende i EBO var den siffran 45 procent.
Arbetsförmedlingen har i tidigare återrapport65 analyserat befintlig statistik
och utifrån den beskrivit de huvudsakliga faktorerna som påverkar huruvida
nyanlända tackar ja eller nej till en bosättningsanvisning.
Sammanfattningsvis tackar nyanlända i större utsträckning nej till anvisad
bosättning om anvisningen avser en mindre ort med lång resväg till en större
stad, om den person som får anvisningen redan är mottagen i en kommun
samt om personen fått vänta en längre tid på anvisningen.
Under tiden Arbetsförmedlingen arbetar för att anvisa nyanlända till
kommuner kan de nyanlända ordna med sin bosättning på egen hand. När
detta sker innan en anvisning skett avbryts bosättningsärendet. Under 2012
avbröts bosättningsärendet för 1 399 personer. Detta är en ökning jämfört
med 2011 då det totalt var 913 personer som avbröt sitt bosättningsärende.

63

Inklusive december 2010.

64

Arbetsförmedlingens återrapport – Nyanländas etablering – analys av genomförandet (2012-

06-15).
65

Arbetsförmedlingens återrapport – Nyanländas etablering – analys av genomförandet (2012-

06-15).
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7.4 Bosatta
I redovisningen av antalet och andelen som bosatts skiljer
Arbetsförmedlingen på faktiskt respektive planerat bosättningsdatum. För
de nyanlända som vistats vid ett av Migrationsverkets anläggningsboenden
(ABO) och därmed är inskrivna i mottagningssystemet kan ett faktiskt
bosättningsdatum hämtas från Migrationsverket.
För nyanlända i kategorin EBO som inte vistas vid ett anläggningsboende
eller är inskriva i mottagningssystemet vid tid för bosättning redovisas
istället planerat bosättningsdatum. Detta då Arbetsförmedlingen inte har
kännedom om exakt vilket datum en nyanländ flyttar till den plats dit
anvisning skett.
Arbetsförmedlingen har sedan december 2010 bosatt 3 994 personer efter
anvisning. 3 585 personer bosattes från ABO och 409 personer bosattes från
EBO. Av tabell 14 framgår antalet bosatta fördelat på kön respektive barn
och vuxna.
Tabell 14 Antal personer som bosatts 2011 och 2012
66

2011

Vuxna

Barn

Totalt

Andel av total

Kvinnor

539

351

890

53%

Män

431

367

798

47%

Totalt

970

718

1688

100%

2012

Vuxna

Barn

Totalt

Andel av total

Kvinnor

682

509

1191

52%

Män

618

497

1115

48%

1300

1006

2306

100%

Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen

Av de 6 361 personer som sedan december 2010 har fått en
bosättningsanvisning har 3 994 personer bosatts. Av de resterande 2 367
personerna som har anvisats men inte bosatts gäller följande:
•
•
•

66

Arbetsförmedlingen avvaktar svar på om anvisningen accepteras
från 248 nyanlända.
166 nyanlända har anvisats en bostad och tackat ja men
Arbetsförmedlingen har ännu inte fått uppgift om inflyttningsdatum.
Slutligen har 1 953 personer fått en anvisning och tackat nej.

Inklusive december 2010.
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7.5 Ledtider bosättning67
Arbetsförmedlingen har sedan december 2010 anvisat en plats för
bosättning i 2 930 bosättningsärenden som totalt omfattar 6 361 personer.
Bosättning har genomförts i 1 794 bosättningsärenden som totalt omfattar 3
994 personer68.
Efter beviljat uppehållstillstånd tar det i genomsnitt 34 dagar innan personer
som bor på ABO anmäler behov om hjälp med bosättning och 76 dagar för
personer som bor i eget boende. Då ledtiderna nedan utgår från datum för
beviljat uppehållstillstånd är därför tiden det tar innan den nyanlände
anmäler behov av hjälp med bosättning viktig att ta i beaktande. Det är först
från och med den dagen som den nyanlände begär hjälp med bosättning som
Arbetsförmedlingens bosättningsarbete kan påbörjas.
Tabell 15 Tid från beviljat uppehållstillstånd till anvisning fördelat på
kategori (antal ärenden inom parentes)
Median

ABO

69

EBO

Totalt

2011

81 (962)

146 (139)

87 (1 101)

2012

117 (1 355)

192 (225)

127 (1 580)

Andel (antal) inom/bortom 4 veckor (Totalt 2011 och 2012)
Andel inom 4 veckor

6% (142)

1% (2 175)

5% (2 317)

Andel bortom 4 veckor

94% (5)

99% (359)

95% (360)

Källa: Arbetsförmedlingen

67

Till skillnad från övriga ledtider i denna återrapport baseras ledtiderna i bosättningsarbetet

på bosättningsärenden och inte på personer. Detta beror på att Arbetsförmedlingen inte
registrerar och lagrar uppgifter om datum för uppehållstillstånd för familjemedlemmar som inte
ingår i etableringsuppdraget. Ett bosättningsärende kan således innehålla en eller flera
personer.
68 I redovisningen

av ledtider nedan ingår inte de 297 ärenden som övertogs från

Migrationsverket, varav bosättning skett i 105 ärenden och anvisning gjorts i 161. Totalt finns
också 312 ärenden där det i Arbetsförmedlingens databas saknas uppgifter om datum för
uppehållstillstånd eller där huvudpersonen beviljats uppehållstillstånd innan 1 november, varav
anvisning gjorts i 88 ärenden och bosättning i 55. Även dessa har exkluderats från de tabeller
där ledtider redovisas.
69

Inklusive december 2010.
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Tabell 16 Tid från beviljat uppehållstillstånd till faktisk bosättning (ABO)
och planerad bosättning (EBO) (antal ärenden inom parentes)
Median

ABO

EBO

Totalt

2011

105 (605)

103 (49)

105 (654)

2012

136 (892)

192 (88)

140 (980)

70

Andel (antal) inom/bortom 8 veckor (Totalt 2011 och 2012)
Andel inom 8 veckor
Andel bortom 8 veckor

10% (148)

12% (17)

10% (165)

90% (1 349)

88% (120)

90% (1 469)

Källa: Arbetsförmedlingen

Ledtiderna från beviljat uppehållstillstånd till anvisning och från anvisning
till bosättning har generellt sett blivit längre jämfört med 2011. Detta speglar
dock inte hur bosättningsarbetet har utvecklats eftersom det till största del
är en effekt av att mätperioden har ökat. Med en längre mätperiod ingår fler
ärenden med en lång ledtid i underlaget. För att utvärdera bosättningens
utveckling är relationen mellan inflöde och utflöde som redovisas i diagram
6 en bättre måttstock.
Olika typer av bosättningsärenden tar olika lång tid. Ledtiderna är generellt
betydligt längre för ärenden som avser ensamhushåll jämfört med ärenden
som avser familjer. För ensamhushåll var mediantiden vid utgången av 2012
från uppehållstillstånd till anvisning 155 dagar, medan den för familjer var
81 dagar. Detta beror på att bostadsbristen är särskilt påtaglig när det gäller
små lägenheter.
Ärenden där det finns särskilda behov att ta hänsyn till tar i regel längre tid
att anvisa eftersom kommuner kan ha begränsade möjligheter att tillgodose
dessa behov. Särskilda behov kan exempelvis vara krav på
handikappanpassad bostad eller behov av närhet till en specifik typ av
sjukvård. För ärenden där det finns särskilda behov är mediantiden från
beslut om uppehållstillstånd till anvisning 133 dagar medan den för ärenden
där saknas särskilda behov är 108 dagar. För att få en bättre bild av hur
långa ledtider i bosättningen påverkar och påverkas av individers särskilda
behov och hälsosituation har Arbetsförmedlingen utifrån ett hälsoperspektiv
granskat alla bosättningsärenden där sökande väntat på bosättning i mer än
12 månader. Se mer om slutsatser från denna granskning under avsnitt 6.5.

7.6 Utmaningar i bosättningen – korta ledtiderna
Den största utmaningen i bosättningsarbetet är fortsatt att korta ledtiderna
från uppehållstillstånd till anvisning och bosättning. Snabb bosättning är en
nyckel till att resterande etableringsprocess ska komma igång snabbt och att
fokus kan flyttas från praktiska frågor till den nyanländes väg till egen
försörjning.
70
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7.6.1 Analys av ledtider
Arbetsförmedlingen har under hösten kartlagt bosättningsprocessen utifrån
var det uppstår ärendeköer och väntetider. Denna kartläggning har visat att
väntetiderna i processen framförallt uppstår i delprocessen ”presentation av
ärenden”, det vill säga efter att Arbetsförmedlingen har matchat ett hushåll
som anmält behov av anvisad bosättning fram till att en kommun tackar ja
till mottagande av hushållet. Denna väntetid utgjorde cirka 60 procent av
den totala väntetiden från beviljat uppehållstillstånd till bosättning.
En viktig orsak till att detta processteg tar lång tid är att Arbetsförmedlingen
ofta behöver presentera ärenden ett flertal gånger för olika kommuner innan
en kommun tackar ja till mottagande. Som redovisades under avsnittet Antal
bosättningsanvisningar behöver Arbetsförmedlingen i snitt presentera ett
ärende tre gånger innan en kommun tackar ja till mottagande.

7.6.2 Inflöde och utflöde i bosättningen
Väntetiderna i bosättningen är beroende av relationen mellan antalet
personer som anmäler behov av anvisad bosättning (inflödet) och antalet
personer som anvisas plats för bosättning eller ordnar sin bosättning på egen
hand (utflödet). När inflödet är högre än utflödet ökar ärendebalanserna
vilket innebär längre väntetider. Diagramet nedan visar utvecklingen över tid
av relationen mellan inflödet och utflödet för 2011 och 2012.
Diagram 6 Månadsvis In- och utflöde i bosättningen

Källa: Arbetsförmedlingen

Inflödet av antal personer som anmäler behov av anvisad bosättning har
ökat successivt. Utifrån Migrationsverkets prognoser kommer inflödet att
öka ytterligare under 2013. Detta ställer mycket höga krav på en väl
fungerande bosättningsprocess och på kommunernas kapacitet att ta emot
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nyanlända. Diagramet ovan visar också på säsongsvariationer i inflödet.
Detta förklaras till stor del av variationer i antalet beslut i asylärenden som
Migrationsverket fattar.
Förbättringar av bosättningsarbetet har skett och utflödet har varit högre
under 2012 än under föregående år. Utflödet har dock inte ökat i samma
utsträckning som inflödet. Därmed har ärendebalansen ökat vilket medför
att väntetiderna på anvisad bosättning blir längre. Även vad gäller utflödet
syns säsongsvariationer. Under semesterperioder leder minskad bemanning
och aktivitet hos både kommuner och myndigheter till att antalet anvisade
ärenden minskar.

7.6.3 Utveckling av myndighetssamverkan
För att på sikt kunna korta ledtiderna till anvisning och bosättning måste fler
personer anvisas en plats för bosättning. Detta förutsätter utökad kapacitet
för mottagande av nyanlända i landets kommuner.
Tillsammans med Migrationsverket, länsstyrelserna och SKL bedriver
Arbetsförmedlingen ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förbättra
bosättningsarbetet i alla led och därigenom bidra till en ökad
mottagningskapacitet i landets kommuner. Detta arbete redovisades i en
särskild återrapport till regeringen den 15 september 201271. Det
gemensamma arbete som skett sedan dess har främst riktats in på att
utveckla myndigheternas samordning och samverkan i dessa frågor. De
viktigaste åtgärder som vidtagits för att åstadkomma detta är:
•

•

Framtagande av en myndighetsgemensam strategi kring samordning
och kommunikation gällande arbetet med bosättning av nyanlända,
boende för asylsökande, och mottagande av ensamkommande barn.
Syftet med strategin är att undvika konkurrens mellan de olika
grupperna och säkerställa att kommunernas samlade
mottagningskapacitet när det gäller boende används på bästa
möjliga sätt.
Ett påbörjat arbete med ta fram och enas om en
myndighetsgemensam process för arbetet med planering och
uppföljning av kapaciteten för mottagande och boende för
nyanlända. Syftet är att främja samverkan och öka enhetligheten och
förutsägbarheten i processen.

7.6.4 Utveckling av Arbetsförmedlingens bosättningsarbete
Arbetsförmedlingen har fortsatt utvecklingen av myndighetens interna
arbetsmetoder, processer och IT-stöd för att ytterligare effektivisera och höja
kvaliteten i bosättningsarbetet. En viktig del i detta är att genom tydligare
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och bättre information till nyanlända om bostadsmarknaden och vad anvisad
bosättning innebär öka andelen som tackar ja till anvisad bosättning och
antalet som kan ordna sin bosättning på egen hand.

7.6.5 Länstal och kommuners kapacitet för mottagande av
nyanlända
Antalet personer som kan anvisas plats för bosättning och hur lång tid detta
tar är till största del beroende av kommunernas vilja och förmåga att ta emot
nyanlända.
Hur många nyanlända varje län bör ha beredskap för att ta emot per år anges
i så kallade länstal som fastställs av Arbetsförmedlingen efter samråd med
Migrationsverket och länsstyrelserna. En central del av länstalen är de
anvisningsbara platserna som ligger till grund för Arbetsförmedlingens och
Migrationsverkets bosättningsarbete. För att tillräckligt många ska kunna
anvisas en plats för bosättning är det avgörande att antalet anvisningsbara
platser motsvarar det behov som länstalen anger. Länstalet för 2012 angav
ett behov av cirka 7 000 anvisningsbara platser. Vid utgången av 2012 fanns
omkring 5 800 anvisningsbara platser.
Läntalet för 2013 anger ett behov av 10 400 anvisningsbara platser.
Länsstyrelserna har i uppgift att omsätta de behov av platser som anges i
länstalen till överenskommelser med kommuner om mottagande av
nyanlända. Förhandlingsarbete kring ett utökat mottagande pågår för
närvarande. Dock finns i dagsläget endast cirka 6 000 anvisningsbara
platser. Om antalet anvisningsbara platser inte når upp till läntalet kommer
väntetiderna på anvisad bosättning att öka ytterligare och fler personer med
uppehållstillstånd kommer, i väntan på bosättning, bli kvar på
Migrationsverkets anläggningsboenden.
Att öka antalet anvisningsbara platser och kommunernas kapacitet för
faktiskt mottagande involverar många aktörer och kräver flera beslut på
olika nivåer. Inte minst gäller detta i beredningsprocesserna inom
kommunerna som föregår tecknandet av en ny överenskommelse om
mottagande av nyanlända. Samtidigt bestäms antalet personer som söker
och får uppehållstillstånd i Sverige av situationen i omvärlden där uppkomna
konflikter, såsom den som nu pågår i Syrien, snabbt kan förändra
förutsättningarna. Detta ställer krav på stor flexibilitet gällande kapaciteten
för mottagandet av nyanlända. Nuvarande system är inte tillräckligt flexibelt
för att hantera sådana ökningar av behovet av anvisad bosättning och
kommunmottagande som skett det senaste året och som väntas under
kommande år. Konsekvenserna blir att fler blir kvar på Migrationsverkets
anläggningsboende, att väntetiderna på anvisad bosättning ökar, ökad
trångboddhet i många storstadskommuner och en ojämn fördelning av
mottagandet.
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Ett långsiktigt hållbart system för bosättning av nyanlända som kan hantera
variationer i inflödet kräver större förutsägbarhet gällande tillgången på
anvisningsbara platser, bättre styrningsmöjligheter och kortare beslutsvägar.
Det är samtidigt viktigt att mottagandet av nyanlända är väl förankrat i
lokalsamhället. Utan en sådan förankring finns risk för att kvaliteten på
mottagandet försämras. Det behövs därför kraftiga åtgärder och ekonomiska
incitament för att stimulera kommuner till ökat mottagande. Den
prestationsbaserade ersättningen till kommuner som togs upp i höstens
budgetproposition är ett steg i rätt riktning.

7.6.6 Bosättning utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv
Arbetsförmedlingens bosättning av nyanlända ska göras utifrån ett
arbetsmarknadsperspektiv och utgå från förutsättningarna för
förvärvsarbete. En stor utmaning är att bristen på bostäder ofta är särskilt
stor på de orter där arbetsmarknaden är god. Det begränsar
arbetsmarknadsperspektivets genomslag på bosättningen.
Inom de ramar som bostadsmarknaden sätter finns dock mycket som kan
göras för att anvisa nyanlända dit deras förutsättningar för att få ett arbete är
som störst. Arbetsmarknaden ser olika ut för olika branscher, och det finns
orter där det finns tillgång på lediga bostäder samtidigt som det där finns en
efterfrågan på arbetskraft inom vissa branscher. Pendlingsmöjligheter tas
alltid i beaktande när Arbetsförmedlingen matchar bosättningsärenden
gentemot lämplig kommun. Vidare kan arbetsmarknadsperspektivet för de
som inte har en tydlig yrkesbakgrund, handla om var i landet det finns
möjligheter att utifrån intresse och ambition få bäst tillgång till anpassade
etableringsinsatser. I många glesbygdsregioner kommer också
generationsväxlingen att leda till rekryteringsbehov på sikt, och på dessa
orter är tillgången på lediga bostäder ofta betydligt bättre än på centralorten.
Bosättning utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv skulle underlättas om även
Migrationsverkets placering av asylsökande gjordes utifrån möjligheter till
arbete. Arbetet med att anvisa nyanlända som bor på anläggningsboende
plats för bosättning underlättas om anvisning i större utsträckning kan göras
till samma region som personen eller familjen bott i som asylsökande. Detta
eftersom de nyanlända kan ha skaffat ett nätverk på orten, påbörjat
aktiviteter och barnen hunnit börja i skolan. Många kommuner uttrycker
också önskemål om att i första hand ta emot nyanlända som bor på
anläggningsboenden i kommunen eller i närliggande kommuner. En ökad
samordning mellan Arbetsförmedlingens bosättningsmatchning och
etableringsinsatser, situationen på regionens arbetsmarknad och
Migrationsverkets placering av asylsökande skulle ge förutsättningar för att
både stärka arbetsmarknadsperspektivet i bosättningen och öka
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kommunernas vilja till mottagande av nyanlända72. Som en del i att uppnå
detta har Arbetsförmedlingen inlett ett utvecklingsarbete i utvalda områden
där Migrationsverket etablerar ett stort antal nya anläggningsboenden.
Utvecklingsarbetet sker i samverkan med Migrationsverket och om det ger
goda resultat är ambitionen att det successivt ska utvidgas och omfatta alla
områden där det i dag finns anläggningsboenden.

72

Att Migrationsverket bör utgå från möjligheter till arbete när de placerar asylsökande föreslås

också av Riksrevisionen i deras rapport RiR 2012:23: Början på något nytt –
Etableringsförberedande insatser för asylsökande
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8. Valfrihetssystem med
etableringslotsar
Etableringslotsens (även kallad lots) uppdrag är att vara ett professionellt
stöd under den nyanländes etablering. Utifrån den etableringsplan som
Arbetsförmedlingen och den arbetssökande upprättar ska lotsen genom sin
kompetens, bransch- och omvärldskunskap samt sina olika nätverk
påskynda den sökandes etablering på arbetsmarknaden.
Målet är att den arbetssökande under eller efter tiden hos lotsen når en egen
försörjning. Ersättningen till lotsen består av en startersättning och en
månatlig ersättning. Dessutom erhåller lotsen en resultatersättning när den
arbetssökande får ett arbete eller påbörjar högre studier. I och med att
ersättningsmodellen är resultatbaserad har lotsen ett tydligt incitament att
vara pådrivande i den arbetssökandes etablering. För arbetssökande med en
utbildningsbakgrund som är sex år eller kortare är ersättningsnivåerna
högre.

8.1 Valfrihetssystemet och användandet av
etableringslots
Tjänsten tillhandahålls genom lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Alla
arbetssökande som har en etableringsplan har rätt till en lots. Den som inte
önskar tjänsten har dock rätt att avstå. Det är inte tillåtet för en
etableringslots att neka att ta emot en deltagare73.
En viktig faktor för ett fungerande valfrihetssystem är att information om
leverantörerna och om rätten att själv kunna välja och byta lots är tillgänglig.
Informationen om tjänsten samt om hur man söker lots finns därför översatt
till nio språk.
Den arbetssökande kan själv välja vilken lots han eller hon vill anlita i
Arbetsförmedlingens sökfunktion "Sök Etableringslots". Där finns alla av
Arbetsförmedlingens godkända och kontrakterade lotsar presenterade i så
kallade tjänstedeklarationer.
Arbetsförmedlingen informerar löpande de nyanlända om tjänsten och om
valfrihetssystemet. Arbetsförmedlaren fyller en viktig roll i att stödja den
enskilde i sitt val av lots. I samband med etableringssamtalet ska den
arbetssökande erbjudas möjligheten att välja lots. Lotsvalet sker vid behov
genom tolk. Den arbetssökande kan även ta stöd av kundtjänsts språklinje
vid val av lots.

73

Förutsatt att leverantören inte har nått eventuellt kapacitetstak.
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Om den arbetssökande önskar lots men inte kan eller inte själv vill välja en
lots utser Arbetsförmedlingen en lots utifrån ett fastställt ickevalsalternativ.74
Diagram 7 Andel med etableringsplan som har beslut om lots fördelat på
kategori och kön (antal personer med plan inom parentes)

Källa: Arbetsförmedlingen

Bland de som har en etableringsplan har idag knappt 80 procent beslut om
lots. Under 2012 har andelen för kvinnor ökat från 70 till 75 procent och för
män från 74 till 84 procent. Andelen män som nyttjar tjänsten har hittills
ökat i snabbare takt än andelen kvinnor som nyttjar tjänsten.
Under 2012 har kundtjänst genomfört en riktad informationssatsning till
arbetssökande som idag saknar lots. Informationssatsningen syftade till att
på den arbetssökandes modersmål informera om lotstjänsten och
valfrihetssystemet. Målgruppen för informationssatsningen omfattade cirka
600 individer.

74

I dagsläget baseras icke-vals alternativet på närhetsprincipen.
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Tabell 17 Tid från beslut om etableringsplan till beslut om lots fördelat på
kategori (antal personer inom parentes)
Median, antal

Anhörig

ABO

EBO

Kvot

Övriga

Totalt

2011

17 (419)

9 (2040)

11 (2197)

8 (701)

10 (75)

11 (5432)

2012

14 (773)

17 (2142)

8 (3398)

17 (874)

1 (1368)

10 (8555)

2011

29% (120)

34% (699)

34% (739)

45% (312)

40% (30)

35% (1900)

2012

32% (248)

29% (626)

36% (1226)

33% (289)

49% (676)

36% (3065)

dagar

Andel (antal)
samma dag

Källa: Arbetsförmedlingen

Vi kan konstatera att lotstjänsten ofta påbörjas i ett tidigt skede, i fler än vart
tredje fall tas beslut om lots redan samma dag som beslut om en
etableringsplan. Lotsen kan på så sätt fylla en viktig funktion i den
arbetssökandes initiala etablering.
Den totala ledtiden mellan beslut om etableringsplan och beslut om lots
samt totala andelen som väljer tjänsten i direkt anslutning till beslut om
etableringsplan har sedan 2011 varit relativt oförändrad. Ledtiden har under
2012 ökat för ABO och kvotflyktingar.
Arbetsförmedlingen strävar efter att de arbetssökande gör ett eget aktivt val
av lots. Vid utgången av 2012 hade 90 procent av kvinnorna med pågående
tjänst respektive 92 procent av männen med pågående tjänst valt sin lots
genom ett eget aktivt val75.
Genom valfrihet kring val och byte av lots kan marknaden bli mer
självreglerande, där leverantörer konkurrerar med kvalitet och kundnöjdhet.
Av alla arbetssökande som någon gång har tagit del av tjänsten har 26
procent någon gång bytt lots på egen begäran76.

8.2 Marknadsutveckling
Vi ser att marknaden fortfarande är under utveckling. Vid utgången av 2012
fanns 218 olika leverantörer som bedrev verksamhet på 967 platser, så
kallade verksamhetsadresser. Att den arbetssökande kan välja bland ett stort
antal leverantörer ökar förutsättningarna för konkurrens om kvalitet mellan
leverantörerna.
Arbetsförmedlingen ser att lotsmarknaden, med viss eftersläpning, anpassar
sig till efterfrågan. Under 2012 tillkom lotsverksamhet i 29 nya kommuner,
75

Kvinnor: 5 095 av 5 671. Män: 6 482 av 7080.

76

3 659 av 13 998.
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vilket gör att tjänsten idag finns att tillgå i totalt 222 kommuner. I de fall då
det helt saknas tillgänglig lots har den lokala arbetsförmedlingen ansvar att
tillhandahålla motsvarande tjänst.

8.2.1 Mångfald av leverantörer
Arbetsförmedlingen kan konstatera att det idag finns en spridning bland
lotsanordnare vad gäller leverantörernas storleksklass, bolagsform och
branschinriktning.
Diagram 8 Storleksklass utifrån antal anställda77

Källa: Arbetsförmedlingen

Trots att ovanstående storleksklassificering inte uteslutande utgår från
leverantörernas lotsverksamhet ger klassificeringen ändå en bild av den
storleksvariation som idag finns bland aktörerna på lotsmarknaden. Av
statistiken framgår att 60 procent av marknaden representeras av så kallade
mikro och småföretag, med färre än 50 anställda. Jämfört med 2011 har
andelen lotsar med 0-9 anställda ökat, från 38 procent till 50 procent.
Vissa av de större lotsleverantörerna bedriver ofta rikstäckande verksamhet,
vissa med uppemot 100 olika verksamhetsadresser. Flera av de stora
leverantörerna har även avtal med Arbetsförmedlingen för andra
upphandlade tjänster. Även flera sfi-anordnare har avtal som etableringslots.

77

Utifrån organisationsnummer per verksamhetsadress.
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Diagram 9 Lotsarnas mångfald utifrån juridisk form78

Källa: Arbetsförmedlingen

Sedan 2011 har andelen aktiebolag minskat något, från 76 till 71 procent.
Andelen ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare (fysiska
personer) har under samma period ökat något. Andelen ideella föreningar
ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2011. Om man med det civila
samhället avser ideella föreningar samt övriga stiftelser och fonder utgörs
andelen på lotsmarknaden av drygt 8 procent.
Inom de olika bolagsformerna finns totalt 49 huvudbranschinriktningar
representerade. De fem vanligaste huvudbranschinriktningarna79 är:
•
•
•
•
•

Utbildningsföretag inom arbetsmarknad80
Konsultverksamhet avseende företagsorganisation
Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning
Rekryteringsföretag81
Personaluthyrning

Andelen etableringslotsar med huvudbransch inom ”konsultverksamhet
avseende företagsorganisation” samt ”studieförbundens och
frivilligorganisationernas utbildning” har blivit allt vanligare jämfört med
2011, medan andelen ”rekryteringsföretag” och företag inom

78

Utifrån organisationsnummer per verksamhetsadress.

79

Fördelat per sökbar verksamhetsadress. ”Övriga konsumenttjänster” är näst vanligaste

kategorin, men utesluts då kategorin innefattar en bred blandning av olika typer av inriktningar.
80

Kategori: ”Arbetsmarknadsutbildning”

81

Kategori: ”Arbetsförmedling och rekrytering”
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”personaluthyrning” har minskat. Utbildningsföretag inom arbetsmarknad
är vanligast och representerar närmare 40 procent av marknaden.

8.3 Tjänstens innehåll
Lotstjänsten ska utformas utifrån individuella behov och erbjudas på den
nyanländes språk. Om lotsen inte talar den arbetssökandes språk är
leverantören skyldig att erbjuda tolk.
Vi ser att lotsen träffar den arbetssökande något över den miniminivå på tre
timmar per månad som avtalet kräver. Genomsnittet ligger på cirka fyra
timmar i månaden82. Lotsarna träffar den sökande något mer under de
inledande månaderna.
Diagram 10 Planerade aktiviteter hos lots under 2012 utifrån gemensam
planering, fördelat på utbildningsbakgrund.

Källa: Arbetsförmedlingen

När den arbetssökande börjar hos sin lots inleds samarbetet genom att den
arbetssökande och lotsen upprättar en gemensam planering. I den
gemensamma planeringen presenterar lotsen de aktiviteter som man
planerar att genomföra under perioden för deltagande, se diagram 10.
Utifrån alla godkända gemensamma planeringar ser vi att coachande- och
samhällsorienterande samtal samt fördjupad kartläggning är vanligast
förekommande.

82

Urvalet gäller för samtliga godkända månadsrapporter (t.o.m. december månad), avseende

fullständig månad.
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Lotsarna inkommer därefter med månadsrapporter som redogör för de
månatliga aktiviteter som genomförts tillsammans med deltagaren. Nedan
följer en redogörelse över månadsrapporteringen avseende tjänstens
inledande 18 månader83.
Utifrån månadsrapporterna kan vi konstatera att coachande samtal är den
vanligaste inrapporterade aktiviteten, förekommer i 64 procent av alla
rapporter. Aktivitetens frekvens förändras inte märkbart över tid.
Samhällsorienterande samtal är näst vanligast, men frekvensen minskar över
tid.
Sociala aktiviteter förekommer i 34 procent av månadsrapporterna.
Aktiviteten är något vanligare under de inledande månaderna. Sociala
aktiviteter syftar till att öka kontaktytor med det svenska samhället för att på
så sätt påskynda den nyanländes språkinlärning samt möjliggöra för en ökad
förståelse mellan människor och kulturer. Sociala aktiviteter kan exempelvis
bedrivas i samarbete med det civila samhället.
Under tjänstens första månad ingår fördjupad kartläggning i var tredje
månadsrapport. Behovet av att kartlägga individen tycks vara initialt och
aktivitetens frekvens minskar ju längre individen är i tjänsten.
Aktiviteterna arbetsgivarbesök, CV-seminarium och intervjuträning
förkommer i lägst omfattning84, vilket pekar på att
arbetsmarknadsperspektivet i tjänsten kan förstärkas.
Ovanstående redogörelse utifrån månadsrapporteringen visar på det behov
av kompletterande stöd som den arbetssökande har under sin etablering. Det
bör dock noteras att, eftersom tjänsten är individuell, kan innehållet och
tidsomfattning inom respektive aktivitet skiljas åt.
Aktiviteten ”praktiskt stöd” utesluts i presentationen eftersom aktiviteten
tillkom som värde efter de övriga aktiviteterna. En jämförelse skulle därför
bli missvisande. Aktiviteten avser praktiskt stöd inom området ”socialt stöd”,
exempelvis stöd i ärenden som rör den arbetssökandes boende, vårdbehov
och myndighetskontakter.
Lotsarna har 24 månader på sig att nå resultat. Det är för tidigt att dra
slutsatser kring tjänstens måluppfyllelse. Under 2012 har totalt 584

83

Urvalet gäller för samtliga godkända månadsrapporter (t.o.m. december månad) avseende

fullständig månad. Hittills är det för få lotsärenden som har rapporterat in fler än 18 månader
för att kunna utskilja trender för en längre period. Totalt ingår 84 634 månadsrapporter i
urvalet.
84

Förekommer i genomsnitt i 10, 11 respektive 12 procent av alla månadsrapporter.
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resultatersättningar85 utbetalas, varav 48 utgörs av den högre resultatdelen
(resultat 2).

8.4 Kvalitetssäkring och uppföljning
Arbetsförmedlingens uppföljningsarbete är avgörande för att kunna
vidareutveckla och kvalitetssäkra tjänsten.
När ansökan om att bli etableringslots kommer in till Arbetsförmedlingen
prövar myndigheten att man uppfyller villkoren i förfrågningsunderlaget.
I samband med att ansökan prövas granskar Arbetsförmedlingen även den
tjänstedeklaration som lotsen skickar in.
I dialogen mellan arbetssökande och arbetsförmedlare sker löpande
uppföljning av tjänsten. Synpunkter och eventuella klagomål på tjänsten tas
emot systematiskt. Resultaten återkopplas och upprepade klagomål mot en
leverantör kan föranleda att Arbetsförmedlingen genomför fördjupade
kontroller. Misskötsel kan resultera i att Arbetsförmedlingen säger upp
avtalet. Hittills har Arbetsförmedlingen hävt ett avtal för tjänsten.
Arbetsförmedlingen utför även kontinuerligt leverantörsdialoger med
leverantörerna. Syftet med dialogerna är att proaktivt följa upp och
vidareutveckla tjänsten. Under 2012 har Arbetsförmedlingen genomfört 153
leverantörsdialoger.
Leverantörsdialoger har utförts med såväl småföretagare, aktörer inom civila
samhället, sociala företag som med storföretag. Resultaten från
leverantörsdialogerna utgör viktigt underlag för vidareutveckling av tjänsten.
Under leverantörsdialogerna förklarar Arbetsförmedlingen villkoren för
tjänstens leverans, till exempel gällande regler avseende marknadsföring och
värvning86.
Uppföljning och kvalitetssäkring av tjänsten vilar i stor utsträckning på att
den arbetssökande använder sin valfrihet och egenmakt. Under 2012 har
kundtjänst genomfört olika informationsinsatser rörande lotstjänsten och
valfrihetssystemet. Syftet har bland annat varit att, på den arbetssökandes
85 Lotsen

kan ansöka om Resultat 1 när den nyanlände tillträder arbete på minst tre månader

eller har gått eftergymnasial utbildning minst en termin eller har startat eget företag och
bedrivit verksamhet utan stöd från Arbetsförmedlingen i minst sex månader. Lotsen kan ansöka
om Resultat 2 när den nyanlände har behållit arbete under sex sammanhängande månader eller
gått eftergymnasial utbildning minst en termin eller har startat eget företag och bedrivit
verksamhet utan stöd från Arbetsförmedlingen i minst sex månader. För studier och start av
eget företag utgår resultat 1 och 2 vid samma tillfälle.
86

Information om marknadsföringsregler har även förtydligats i ett nyhetsbrev som skickades

ut till samtliga leverantörer i juni 2012.
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modersmål, säkerställa att den arbetssökande får information om vilka krav
som kan ställas på tjänsten och hur valfrihetssystemet fungerar.

8.4.1 Kundundersökning
Som en del i uppföljningen av lotsarnas verksamhet har Arbetsförmedlingen
under 2012 arbetat med att utveckla nya arbetssätt för mer
målgruppsanpassade kundundersökningar. I november 2012 genomfördes
den första målgruppsanpassade kundundersökningen. Målgruppen för
undersökningen var arabisktalande som hade haft lots under minst sex
månader87. Omfattningen av undersökningen är begränsad och det är inte
möjligt att dra några generella slutsatser utifrån den.
Undersökningen utfördes via telefon på den arbetssökandes hemspråk. Den
arbetssökande fick svara på frågor rörande den levererade tjänsten och om
valfrihetssystemet. I undersökningen angav respondenterna bland annat
följande:
•
•
•

77 procent var mycket nöjda med tjänsten88.
65 procent hade en lots som själv talade den arbetssökandes
modersmål89.
30 procent av dem som någon gång bytt lots angav att de bytt lots på
grund att man varit missnöjd med sin tidigare lots90.

Arbetsförmedlingen avser att fortsätta att utveckla sättet att arbeta med
kundundersökningar framöver.

87

1 710 personer ingick i urvalet, varav totalt 907 personer svarade, vilket innebär en

svarsfrekvens på ca 53 procent. För redovisning av kundundersökningens resultat, se
”Sammanställning av kundundersökning 2012 – Etableringslots (arabisktalande), diarienr AF2013/043171.
88

645 personer av 837.

89

541 personer av 837. I de fall lotsen ej talar sökandens språk är lotsen skyldig att vid behov

tillhandahålla tolk.
90

109 av de 367 som i kundnöjdhetsundersökningen uppgav att de någon gång bytt lots angav

missnöje som skäl.
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Bilaga 1 Könsfördelning
Tabell 18 Tid från inskrivning till beslut om etableringsplan fördelat på kön
(antal personer inom parentes)
Median, antal
dagar

Kvinnor

Män

Totalt

2011

44 (3257)

37 (3575)

40 (6832)

2012

27 (9499)

30 (4419)

25 (5080)

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 19 Tid från inskrivning till påbörjad arbetsförberedande insats
fördelat på kön (antal personer inom parentes)
Median, antal
dagar

Kvinnor

Män

Totalt

2011

48 (2187)

40 (2663)

42 (4850)

2012

39 (3475)

28 (4341)

33 (7816)

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 20 Tid från inskrivning till påbörjad samhällsorientering fördelat på
kön (antal personer inom parentes)
Median, antal
dagar

Kvinnor

Män

Totalt

2011

87 (899)

77 (1036)

81 (1935)

2012

124 (1883)

91 (2269)

107 (4152)

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 21 Tid från inskrivning till påbörjade studier i svenska fördelat på
kön (antal personer inom parentes)
Median, antal

Kvinnor

Män

Totalt

2011

64 (1861)

61 (2180)

62 (4041)

2012

68 (3118)

60 (3736)

62 (6854)

dagar

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 22 Tid från inskrivning till första utbetalning EEM fördelat på kön
(antal personer inom parentes)
Median, antal

Kvinnor

Män

2011

36 (2308)

34 (2249)

2012

36 (1994)

35 (2199)

dagar

Källa: Arbetsförmedlingen
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Tabell 23 Tid från inskrivning till första utbetalning EEP fördelat på kön
(antal personer inom parentes)
Median, antal

Kvinnor

Män

2011

52 (913)

49 (1200)

2012

49 (2060)

44 (2638)

dagar

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 24 Tid från beslut om etableringsplan till beslut om lots fördelat på
kön (antal personer inom parentes)
Median, antal

Kvinnor

Män

Totalt

2011

13 (2472)

9 (2960)

11 (5432)

2012

12 (3856)

8 (4699)

10 (8555)

2011

32% (804)

37% (1096)

35% (1900)

2012

35% (1331)

35% (1734)

36% (3065)

dagar

Andel samma
dag

Källa: Arbetsförmedlingen

Diagram 11 Planerade aktiviteter hos lots under 2012 fördelat på kön

Källa: Arbetsförmedlingen
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Bilaga 2 Aktiviteter
Gruppering av aktiviteter
Arbetsmarknadspolitiska program (ingår i kategorin
arbetsförberedande insatser eller arbetsmarknadspolitiska program)
Arbetspraktik
Förberedande eller orienterande utbildning
Fördjupad kartläggning/vägledning
Praktisk kompetensutveckling
Projekt
Prova på plats
Stöd till start av näringsverksamhet
Upphandlad Arbetsmarknadsutbildning
Yrkeskompetensbedömning
Lots
Aktivitet hos etableringslots
Arbetsförberedande insatser (ingår i kategorin arbetsförberedande
insatser eller arbetsmarknadspolitiska program)
Arbetsförberedande aktivitet
Hälsofrämjande aktivitet
Social aktivitet inför arbete
Förbättra ditt arbetssökande
Klargöra dina arbetsförutsättningar
Söka arbete
Vägledning till arbete
Validering
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Samhällsorientering
Samhällsorientering
Studier i svenska
Sfi A-D
Sfi Yrkesinriktad
Svenska för akademiker
Hinder
Medverka i revidering av etableringsplan – förhindrad
Medverka i revidering av etableringsplan – föräldraledig
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Medverka i revidering av etableringsplan – sjuk
Anställning
Instegsjobb
Lönebidrag
Nystartsjobb
Osubventionerat arbete inom etableringsplan
Övriga studier
Vuxenutbildning
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