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1. Hemställan
Mot bakgrund av de beräkningar och förslag till regelförändringar som görs i
budgetunderlaget föreslår Arbetsförmedlingen att medel för verksamhetens genomförande
år 2015–2017 anvisas i enlighet med sammanställningen nedan.
Förslagen finns beskrivna i kapitel 4 och förslag till förordningstexter finns i bilaga 8.5.

1.1 Anslagsmedel
2015

2016

2017

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare

3 960 000

4 318 000

4 050 000

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

2 555 000

2 806 000

2 740 000

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

7 517 000

7 984 000

7 992 000

ap.1 Förvaltningskostnader för Af

6 517 000

6 591 000

6 599 000

ap.2 Nyanländas etablering

1 000 000

1 393 000

1 393 000

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

28 353 000

26 476 000

25 085 000

ap.1 Aktivitetsstöd

13 230 000

12 287 000

11 786 000

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

12 797 000

11 747 000

11 094 000

2 326 000

2 442 000

2 205 000

9 549 000

9 402 000

9 638 000

9 549 000

9 402 000

9 638 000

1:4 Lönebidrag m.m.

14 998 000

15 414 000

15 844 000

ap.1 Lönebidrag m.m.

14 998 000

15 414 000

15 844 000

UO 13 Integration och jämställdhet

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser
ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser

Sida: 4 av 109

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

•

Långsiktigt hållbara lönestöd för personer med en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga genom en höjning och indexering av den högsta
bidragsgrundande lönekostnaden vid anställning med lönestöd.

•

En skyldighet för arbetslöshetskassorna att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen
om att en arbetssökande är medlem i en arbetslöshetskassa leder till mindre
administration.

•

En skyldighet för arbetslöshetskassorna att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen
om när en arbetssökande i garantierna uppfyllt ett nytt arbetsvillkor leder till mindre
administration.

•

Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, kundresurs, införs. Programmet syftar till
att nyanlända som behöver stöd tidigare ska kunna komma ut på en arbetsplats.

•

En bättre samordning av etableringsersättningen och socialförsäkringsförmåner
ökar möjligheterna att fokusera på övergångar till arbete inom etableringsuppdraget.

•

Ett höjt kostnadstak för tolkstöd vid fortbildning av anställda med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga bidrar till att upprätthålla
anställningsbarhet och konkurrenskraft, på kort och lång sikt.

•

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning införs som aktiviteter i jobbgarantin för
ungdomar, vilket ökar möjligheterna för Arbetsförmedlingen att erbjuda insatser
utifrån individens behov.

•

Arbetsförmedlingen får tydligt lagstöd för avbrott av beslut och möjlighet att
överklaga beslut om återkrav av arbetsgivarstöd till allmänt förvaltningsbeslut. Det
bidrar till en effektivare handläggning och underlättar myndighetens arbete med att
förebygga felaktiga utbetalningar.

•

En förenklad struktur för lönestöd riktade till personer med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga medför att stöden på ett bättre sätt kan anpassas
till individuella behov. Stöden blir även enklare att förstå och använda för såväl
arbetsförmedlare som för arbetsgivare och anställda.

•

En förenklad struktur för praktikinsatser bidrar till ett enklare regelverk som kan
användas mer ändamålsenligt och till minskad administration.
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•

En förenklad struktur för förberedande insatser bidrar till ett enklare regelverk som
kan användas mer ändamålsenligt och till minskad administration.

•

En högre initial etableringsersättning och samordning av utbetalningsdatum för
ersättningen ger bättre förutsättningar för en effektiv etablering och bosättning
genom att mer fokus kan läggas på insatser för övergång till arbete.

•
•

En slopad 60-dagarsregel för rekvisitioner bidrar till minskad administration.
Ett regelverk för arbetslöshetsförsäkringen som medger att arbetslöshetsersättning
kan beviljas mellan arbetsmarknadspolitiska program som utgörs av utbildningar
bidrar till en effektivare verksamhet och en högre legitimitet i
arbetslöshetsförsäkringen.
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2. Utvecklingen på arbetsmarknaden
2.1 Huvudscenario för åren 2015−2017
Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsfas, men den är
förhållandevis svag och befinner sig inte på någon stabil grund. Flera länder har startat sin
återhämtningsprocess från ett recessionsläge och den ekonomiska aktiviteten ligger på en låg
nivå. Den globala BNP-tillväxten bedöms förstärkas successivt de kommande åren och drivs
främst från USA. Konjunkturen är även på väg att förstärkas i Europa men från ett
synnerligen svagt utgångsläge.
Tillväxten i den svenska ekonomin var svag 2013. Men det finns en tydlig underliggande
optimism bland olika marknadsaktörer. Bland annat finns det mycket som talar för att
hushållens konsumtion stärks framöver tack vare en god reallöneutveckling och genom att
arbetsmarknaden förbättras. Dessutom har hushållen varit sparsamma under lång tid
samtidigt som deras förmögenhetsställning stärkts. Investeringskonjunkturen är fortfarande
svag men den bedöms förstärkas successivt. Exporten väntas fortsätta att gå trögt på kort sikt
men den gynnas allt mer av att aktiviteten i världsekonomin förstärks på längre sikt. År 2013
stannar BNP- tillväxten på knappt 1 procent, men den bedöms ha goda utsikter att bli
betydligt högre de kommande åren. Tillväxten bedöms stiga till över 3 procent år 2015.
Utbudet av arbetskraft har ökat avsevärt mer än vad som varit vanligt vid liknande
konjunkturlägen. Det har i stor utsträckning sin grund i den utbudsinriktade politiken. Att
utbudet av arbetskraft ökar är nödvändigt för att sysselsättningen ska öka i en uppåtgående
konjunktur. Arbetskraftens ökning tilltog 2013 och uppgick till drygt 1 procent trots att
tillväxten i ekonomin var låg, vilket normalt sett inte brukar generera några större
arbetskraftstillskott. Mycket talar för att arbetskraften kommer att fortsätta öka kommande
år, även om det inte blir i lika hög takt. Takten i uppgången bedöms bli 1 procent och 0,8
åren 2014 och 2015, vilket motsvarar 49 000 respektive 42 000 personer 1. Ökningen
reduceras åren därefter till cirka 30 000 personer. En viktig bakomliggande faktor till att
ökningen avtar är att antalet inrikesfödda i arbetskraften kommer att minska framöver,
vilket håller tillbaka den samlade uppgången av arbetskraftsutbudet. Om arbetskraften och
sysselsättningen ska öka måste tillskottet av antalet utrikesfödda i den arbetsföra
befolkningen fortsätta att vara stort. Nettoinvandringen i arbetsföra åldrar behöver bli minst
lika stor som under de senaste åren, det vill säga uppgå till cirka 40 000 per år samtidigt som
dess utväxling i sysselsättning behöver bli lika stor som tidigare. Utrikesfödda har bidragit
med ett genomsnittligt årligt tillskott på 26 000 sysselsatta eller nästan 90 procent av den
totala sysselsättningsuppgången i landet mellan åren 2006 och 2013.
Sysselsättningen har ökat i god takt trots den låga tillväxten i ekonomin år 2013. Under året
tillkom 43 000 arbetstillfällen, vilket motsvarar en ökning på 1 procent 2. Den främsta
1

Källa SCB AKU. Arbetskraftsundersökningen (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för
Sveriges befolkning i åldern 15−74 år. Samtliga tal från aku-undersökningen i denna beskrivning avser åldern 16–64 år. AKU visar
arbetsmarknadsstatus för den arbetsföra befolkningen såsom arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet.
2

Källa SCB AKU.
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anledningen till den goda sysselsättningsökningen var att det skapades många nya jobb inom
de personalintensiva tjänstesektorerna. De bidrog tillsammans med 55 000 nya
arbetstillfällen. Inom övriga delar av näringslivet, det vill säga mer konjunkturkänsliga
sektorer, minskade sysselsättningen. En förstärkt konjunktur väntas skapa förutsättningar
för att sysselsättningen ska öka med 61 000 personer eller 1,3 procent år 2014. Mönstret blir
detsamma som tidigare när det gäller fördelningen av de nya jobben per sektor.
Tjänstesektorerna väntas även fortsättningsvis vara motorn i uppgången och bidra med ett
tillskott på cirka 65 000 arbetstillfällen.
Sysselsättningen väntas fortsätta att öka perioden 2015−2017. Under treårsperioden bedöms
det bli ett tillskott på sammanlagt cirka 125 000 arbetstillfällen. Sysselsättningen kommer
inte att öka i lika hög takt under senare delen av perioden som i början av den. Tillgången på
arbetskraft med efterfrågade kompetenser bedöms nämligen inte bli tillräckligt stor i alla
delar av landet för att det ska gå att uppnå en bred och uthålligt stark uppgång av
sysselsättningen. I de tre storstadsregionerna sker ett tillskott av arbetskraft genom
inflyttning, främst från andra länder. Övriga delar av landet får i första hand förlita sig till att
effektivt använda den befintliga tillgången på arbetskraft inom den arbetsföra befolkningen.
Arbetslösheten har ökat något de senaste åren, från 7,9 procent år 2011 till 8,0 procent 2012
och till 8,1 procent år 2013 3. Anledningen till ökningen är i första hand den utbudsinriktade
politiken, att betydligt fler kommit ut på arbetsmarknaden och att de aktivt sökt arbete.
Konjunkturen var samtidigt inte stark nog att skapa tillräckligt många nya jobb och möta de
stora tillskotten av arbetskraft, även om sysselsättningen uppvisade en ovanligt god
utveckling med tanke på konjunkturen. En förstärkt konjunktur och en inte lika stark ökning
av arbetskraften medför att arbetslösheten minskar de närmaste åren.
Arbetslösheten bedöms minska till 7,8 procent år 2014, till 7,4 procent år 2015, till 7,1 år
2016 och till 6,9 procent år 2017. I detta utvecklingsförlopp ligger dock en stor utmaning som
innebär att allt fler av de tillkommande jobben måste gå till grupper som har en utsatt
ställning på arbetsmarknaden (det vill säga arbetslösa med en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda, korttidsutbildade och arbetslösa i
åldrarna 55−64 år). Lyckas inte den processen kommer arbetslöshetsnivån att ligga högre år
2017 än bedömningen ovan.
Arbetslösheten kommer att minska mest i befolkningssvaga regioner. Det finns flera
anledningar till detta. En anledning är att många unga personer fortsätter att flytta från
dessa regioner. En annan är att en betydande del av arbetskraften går i pension och lämnar
arbetsmarknaden. Allt detta minskar arbetskraftsutbudet och den processen håller även ned
arbetslösheten. Den omvända utvecklingen väntas i befolkningsstarka regioner. Utbudet på
arbetskraft ökar i stor omfattning genom att många flyttar in och vill ut på arbetsmarknaden.
Denna process leder till att arbetslösheten inte minskar lika mycket som i mer glest
befolkade regioner eftersom personer som är nya i arbetskraften ofta är arbetslösa under en
tid.

3

Källa SCB AKU.
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Det totala antalet inskrivna arbetslösa inom grupper med utsatt ställning på
arbetsmarknaden ökade med sammanlagt 15 000 personer under år 2013 och uppgick i
genomsnitt till 247 000. Inom dessa grupper ökade arbetslösheten mest hos personer under
45 år. En bidragande orsak till den pågående förändringen är de tillkommande uppdragen i
form av överföringarna från sjukförsäkringssystemet och etableringsuppdraget. Antalet
inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning kommer att fortsätta att öka på kort
sikt. Ökningen kommer att avta successivt och utvecklingsförloppet kan vända till en
minskning när efterfrågan på arbetskraft blir tillräckligt stark.
Andelen inskrivna arbetslösa i grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden passerade
för första gången 60 procent våren 2013 mätt i förhållande till det totala antalet inskrivna
arbetslösa. Andelen har ökat kontinuerligt de senaste fem åren, eller från en bottenpunkt på
under 50 procent. Mycket tyder på att andelen av samtliga inskrivna arbetslösa fortsätter att
öka, och den kommer av allt att döma att passera 70 procent under år 2015.
En tydlig långsiktig trend är att jobben till stor del tillkommer inom yrken på eftergymnasial
nivå samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning stiger. Utvecklingen
försvårar arbetsmarknadssituationen för arbetslösa inom grupper med utsatt ställning.
Denna stora och över tid pågående förändring mot komplexare och mer komplicerade
matchningsuppdrag speglar den allt större utmaning som Arbetsförmedlingen möter. Det
sammantagna arbetsmarknadspolitiska uppdraget har därmed blivit bland det svåraste i
Arbetsförmedlingens historia. Arbetskraftstillgången (arbetskraftsutbudet) och möjligheten
att tillgodose efterfrågan på olika kompetenser kommer att bli en fråga som är i fokus fram
till och med 2017. Hur väl den hanteras kommer att avgöra styrkan i den framtida
sysselsättningstillväxten i olika regioner och i slutänden för riket som helhet.

Slutsatser enligt huvudscenario
Åren 2014 och 2015

•
•
•
•
•

Sysselsättningen ökar med mer än 1 procent per år.
En stor del av de tillkommande jobben finns på eftergymnasial nivå.
Arbetslösheten sjunker från 8,1 procent till 7,4 procent.
Arbetslösheten minskar inom grupper med en stark ställning på arbetsmarknaden.
Arbetslösheten ökar inom grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden även
om den inte kommer att öka lika mycket som tidigare – andelen passerar 70 procent
av samtliga inskrivna arbetslösa (arbetslösa med en funktionsnedsättning, arbetslösa
som är utomeuropeiskt födda, arbetslösa med endast förgymnasial utbildning och

•
•
•

arbetslösa i åldrarna 55−64 år).
Ungdomsarbetslösheten minskar men förblir hög bland ungdomar med kort
utbildning.
Arbetslösheten ökar bland personer som är födda i ett annat land genom att
tillskottet av nyanlända blir större än tidigare år.
Arbetslöshetstiderna blir allt längre för grupper med utsatt ställning på
arbetsmarknaden.
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•
•
•
•

Strukturarbetslösheten minskar inte på grund av att fler personer tillkommer i
grupper med en utsatt ställning på arbetsmarknaden.
Arbetslösheten fortsätter att vara hög i tillbakagående yrken, till exempel vissa
industriyrken.
Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens ökar men begränsar inte
sysselsättningstillväxten nämnvärt.
Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens kan bli besvärlig lokalt.

Åren 2016 och 2017

•
•
•
•
•

Sysselsättningen ökar, men ökningen kommer att växla ner till under 1 procent.
Tillkomsten av jobb breddas och sker inom fler sektorer och mot fler olika
utbildningsnivåer.
Arbetslösheten sjunker, från 7,4 procent till 6,9 procent.
Arbetslösheten minskar för de allra flesta grupper, men nedgången blir störst bland
yngre (20−39 år) med god utbildning.
Arbetslösheten minskar inom grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden.
Men trots detta finns tre av fyra arbetslösa inom dessa grupper.

•
•

Arbetslösheten är högst i kommuner med många nyanlända.
Konsekvenserna av generationsväxlingen tillsammans med litet tillskott av ny
arbetskraft får tydligare genomslag inom allt fler regioner utanför de tre

•
•
•
•

storstadsregionerna.
Matchningen blir en ännu större utmaning. Det blir svårt att finna lämplig
arbetskraft till lediga jobb i en rad regioner.
Bristen på efterfrågad arbetskraft blir större inom allt fler yrken.
Arbetskraftsinvandringen behöver öka inom vissa tillväxtyrken på högskolenivå.
Sysselsättningen riskerar att stagnera eller minska i kommuner på grund av
begränsad tillgång på arbetskraft.
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2.2 Utmaningar och grupper med utsatt ställning
Bristen på arbetskraft ökar steg för steg kommande år
Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser står än mer i fokus när efterfrågan på
arbetskraft ökar och de lediga jobben blir fler. Förutsättningarna är givna utifrån ett förlopp
där antalet arbetslösa med utbildning och god kompetens minskar när konjunkturen
förstärks. För att sysselsättningen ska utvecklas väl över tid måste en stigande andel av
jobben tillsättas med arbetslösa som normalt inte finner ett arbete lika snabbt som andra
arbetslösa. Matchningen på arbetsmarknaden blir därför en stor och växande utmaning. En
viktig förutsättning för att lyckas i matchningsarbetet är att ha goda kontakter med
arbetsgivare inom olika branscher och inom regioner. Tillsammans med dem måste vi finna
lämplig arbetskraft till de lediga jobben och lösningar för personer som inte fullt ut har de
kompetenser som efterfrågas.
De kommande åren medför utmaningar som är större än på mycket lång tid när det gäller
matchning och omställning på arbetsmarknaden. Arbetet innebär bland annat att underlätta
rörlighet mellan yrken och geografisk rörlighet. Det är viktigt att med alla medel undvika att
arbetslösa blir fast i tillbakagående yrken som har konstant hög arbetslöshet och där
utsikterna att finna ett nytt arbete är begränsade oavsett konjunkturläge. Den formen av
arbetslöshet kallas ofta strukturarbetslöshet. Misslyckas detta arbete kommer den
strukturella arbetslösheten att bita sig fast på en hög nivå och den kan även leda till att
sysselsättningstillväxten blir lägre än den som skisserats ovan. I det fallet kommer inte
arbetslösheten att minska utan stagnerar på en högre nivå än de 6,9 procent som antagits
2017. Den situationen måste undvikas med hjälp av arbetsmarknadspolitik och med stöd av
andra politikområden, till exempel utbildningspolitik och näringspolitik.

Många arbetslösa och få jobb med låga utbildningskrav
Det finns en kvarts miljon arbetslösa inom grupper med utsatt ställning på
arbetsmarknaden. Alla dessa ska matchas mot lediga platser där utbildningskraven ofta är
höga. Sammansättningen av efterfrågan på arbetskraft ger liten draghjälp i detta arbete. Det
senaste året har sysselsättningen legat ungefär oförändrad inom yrken som inte kräver någon
längre utbildning trots en sammantaget god jobbtillväxt 4.
Tillgången på jobb för personer med kort utbildning minskar trendmässigt och sedan år
2000 har 150 000 arbetstillfällen med lägre utbildningskrav försvunnit 5. Antalet sysselsatta
inom yrken med lägre utbildningskrav har därmed minskat med en fjärdedel inom denna
period. Anledningen till att sysselsättningsnedgången inte varit lika stor det senaste året
inom yrken med lägre utbildningskrav har med all sannolikhet sin förklaring i att delar av
den privata tjänstesektorn haft en tillväxt av arbetstillfällen, till exempel inom service.
Antalet sysselsatta kommer att uppvisa små förändringar inom yrken som inte kräver någon
formell utbildning under perioden 2014−2017. Den trendmässiga nedgången upphör
tillfälligt mot bakgrund av att sysselsättningen fortsätter att utvecklas starkt inom den
4

Innefattar yrken med kort utbildning inom administration, yrken med kortare utbildning inom industrin och yrken där det inte ställs
krav på formell utbildning.
5
Källa: SCB, AKU avseende sysselsättning fördelad på yrke och utbildningsnivå.
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privata tjänstesektorn. Den långsiktigt negativa sysselsättningstrenden är dock annars
mycket tydlig, och den redan nu begränsade arbetsmarknaden med lågkvalificerade jobb blir
mindre och mindre över tid. För närvarande utgör den cirka 10 procent av hela
arbetsmarknaden.

Stort tillskott av jobb på högskolenivå
Utbildningskraven har höjts betydligt sedan år 2000. Det visar sig genom att det tillkommit
cirka 400 000 arbetstillfällen inom yrken på eftergymnasial nivå. För dessa yrken har
sysselsättningstillväxten förblivit stark över tid även om det funnits kortare inbromsningar i
samband med svagare konjunkturlägen. Tillväxten av arbetstillfällen har legat på 3,4 procent
det senaste året, vilket motsvarar cirka drygt 65 000 arbetstillfällen. För yrken på
eftergymnasial nivå blir utvecklingen fortsatt starkt positiv de närmaste åren. Det finns inget
som talar för att ökningen skulle minska nämnvärt 2014 och 2015. Åren därefter kan
tillgången på utbildad arbetskraft, främst på eftergymnasial nivå, hämma sysselsättningen
med risk för större inslag av konkurrensrekryteringar. Detta kan i förlängningen leda till
högre räntenivåer och till lägre tillväxt i ekonomin även om omvärldsförutsättningarna för
övrigt är gynnsamma. En sådan utveckling måste så långt som möjligt undvikas. Förutom att
matchning och omställning måste fungera effektivt på arbetsmarknaden behövs ett större
inslag av arbetskraftsinvandring inom vissa tillväxtyrken på högskolenivå, till exempel inom
teknik och it.

Utmaningarna blir mycket stora
Den utbudsinriktade politiken har haft god effekt och medfört att utbudet av arbetskraft ökat
starkt. Ökningen har lett till att sysselsättningen utvecklats väl på senare år, men den har
också medfört fler arbetslösa inom grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden, till
exempel utomeuropeiskt födda och för personer med en funktionsnedsättning. Den
utbudsstimulerade politiken är dock mycket viktig, inte minst ur ett välfärdsperspektiv.
Utbudet av arbetskraft behöver nämligen öka i fortsatt stor omfattning för att
sysselsättningen ska öka på lång sikt. Det pågår en omfattande generationsväxling på
arbetsmarknaden samtidigt som tillgången på arbetskraft riskerar att minska i allt fler
regioner i landet.

Arbetslösa med utsatt ställning konkurrerar på en krympande marknad
De närmaste åren kommer arbetslösheten att sjunka kraftigt för grupper med stark ställning
på arbetsmarknaden. Efterfrågan på arbetskraft ökar främst inom yrken med högre
utbildningskrav, och den utvecklingen gynnar arbetslösa med god utbildning och
yrkeserfarenhet. Arbetslösa med en mer utsatt ställning måste i sin tur konkurrera om det
begränsade antalet lediga jobb med lägre utbildningskrav. Det medför att många arbetslösa
saknar arbete helt eller vid upprepade tillfällen om man ser över en längre tidsperiod. Även
om arbetslöshetstiden bryts inom grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden blir
många åter arbetslösa efter en tid på grund av att de har brister i sin utbildning och
kompetens.
Följande grupper kommer att få det mycket svårt att snabbt finna arbete:

•

arbetslösa med endast förgymnasial utbildning
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•
•
•
•

arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning
arbetslösa som är utomeuropeiskt födda
arbetslösa med en funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga
arbetslösa personer som är 55−64 år

Antalet personer i ovan nämnda grupper med utsatt ställning beräknas fortsätta att öka. Men
ökningen kommer att vända till en minskning under prognosperioden även om nedgången
inte blir alls lika tydlig som bland andra grupper av arbetslösa. Bakom denna bedömning
ligger att efterfrågan på arbetskraft ökar i sådan grad att allt fler grupper på
arbetsmarknaden gynnas i kombination med att grupper med utsatt ställning på
arbetsmarknaden prioriteras inom arbetsmarknadspolitiken.

40 procent av de arbetslösa är födda i annat land
Omkring 40 procent av samtliga inskrivna arbetslösa är födda i ett annat land än Sverige. Av
dessa 160 000 utrikesfödda är flertalet födda i ett utomeuropeiskt land. År 2005 var andelen
utrikesfödda endast hälften så stor som i dag, det vill säga drygt 20 procent. Uppgången av
antalet inskrivna arbetslösa bland utrikesfödda har till största delen skett bland
utomeuropeiskt födda.
Hösten 2013 var 112 000 utomeuropeiskt födda inskrivna som arbetslösa. Det är nästan tre
gånger fler än i början av 2008. Antalet inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda
bedöms öka med mellan 5 000 och 10 000 år 2014 och nå över 120 000 personer, för att
sedan minska något i och med att efterfrågan på arbetskraft ökar. Arbetslösheten kommer att
öka mest bland personer under 45 år.
Männen utgör något mer än hälften av de arbetslösa, men fördelningen mellan könen har
jämnats ut under senare år. En orsak till att fler män än kvinnor är arbetslösa är att männen
är ute på arbetsmarknaden i större utsträckning än kvinnorna. En annan orsak är att
mansdominerade sektorer, till exempel industri och byggnadsverksamhet, har haft en
svagare sysselsättningsutveckling än den privata och offentliga tjänstesektorn där många
kvinnor arbetar.

Var femte arbetslös har en funktionsnedsättning
Av samtliga inskrivna arbetslösa har var femte en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Antalet arbetslösa med en funktionsnedsättning har ökat stadigt de senaste
åren och har dubblerats sedan 2008. För fem år sedan var andelen arbetslösa med en
funktionsnedsättning omkring hälften så stor som i dag, cirka 12 procent. I oktober 2013
uppgick nivån till 82 000 personer. Dessutom var 113 000 personer med en
funktionsnedsättning inskrivna i andra sökandekategorier på Arbetsförmedlingen. Antalet
inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning väntas öka med cirka 5 000 personer
kommande år. Det beror dels på att något fler kommer att överföras från
sjukförsäkringssystemet än föregående år, dels på att psykiskt relaterad
funktionsnedsättning bland inskrivna arbetslösa fortsätter att öka.
I likhet med utvecklingen av arbetslösheten för utomeuropeiskt födda finns en tydlig tendens
till att arbetslösheten ökar mest i lägre åldrar bland personer med en funktionsnedsättning.
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En stor del av arbetslöshetens uppgång sker i åldrarna 20−44 år, speciellt bland män. Den
tidigare ökningen av arbetslösheten i åldrarna 45−64 år har samtidigt avtagit. Detta har
medfört att antalet arbetslösa nu är något större i den yngre åldersgruppen än i åldrarna
45−64 år. Denna trend väntas bestå under kommande år, vilket betyder att arbetslöshetens
tyngdpunkt bland personer med funktionsnedsättning förskjuts ännu mer mot lägre åldrar.
Den bakomliggande orsaken till att arbetslösheten ökar bland arbetslösa med en
funktionsnedsättning är som nämnts psykiskt relaterad funktionsnedsättning, inklusive
socialmedicinsk funktionsnedsättning. Det ställer större krav på Arbetsförmedlingens
insatser och att insatsernas innehåll är väl anpassade utifrån enskilda personers behov.
Utmaningen för Arbetsförmedlingen blir större än tidigare eftersom psykiskt relaterade
funktionsnedsättningar är mer komplexa än andra former av funktionsnedsättningar.
Orsaken till det är att nedsättningen i arbetsförmågan ofta är mer instabil vid psykiskt
relaterade funktionsnedsättningar än vid t.ex. fysisk funktionsnedsättning.

Bristande utbildning bland nästan 30 procent av samtliga arbetslösa
En mycket stor del av personerna som är arbetslösa har en bristfällig utbildning. Närmare
hälften av de 248 000 personerna i grupperna med utsatt ställning på arbetsmarknaden eller
nästan 30 procent av samtliga inskrivna arbetslösa har endast förgymnasial utbildning
(knappt 120 000 personer). Av dessa har mer än 40 procent en grundutbildning som är
kortare än nio år. Antalet inskrivna arbetslösa som har mycket kort utbildning har
fördubblats på fem år. För denna grupp av arbetslösa, som motsvarar ungefär 1 procent av
hela den svenska arbetskraften 6, saknas en arbetsmarknad med lediga jobb där de har en
rimlig chans att få ett fotfäste i arbetslivet.
Därutöver finns 1,3 procent av hela arbetskraften som har en grundutbildning som är nio år,
det vill säga en högsta utbildningsnivå som motsvarar grundskolan. Även för denna grupp är
chanserna att konkurrera om jobben begränsade, och än mindre när det gäller att finna en
långsiktigt fast förankring i arbetslivet. Ett inträde på arbetsmarknaden med goda
jobbchanser förutsätter vanligtvis en fullföljd gymnasieutbildning. Utvecklingen som
beskrivits ovan är ännu mer oroande än vad dessa tal visar eftersom ökningen av antalet
inskrivna arbetslösa i huvudsak har skett bland korttidsutbildade arbetslösa som är under 45
år. Den ökningen har lett till att mer än 60 procent av antalet inskrivna arbetslösa med kort
utbildning är under 45 år.
Under kommande år väntas antalet inskrivna arbetslösa som har en kort utbildning fortsätta
att öka. Nästan 60 procent av de nyanlända inom etableringsuppdraget har endast
förgymnasial utbildning, varav de flesta har kortare grundutbildning än nio år. Antalet
arbetslösa med förgymnasial utbildning ökar även på grund av att en stor andel ungdomar
lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg.

6

Arbetskraften enligt arbetskraftsundersökningen (AKU)
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Långa tider utan arbete ökar inom grupper med utsatt ställning
Nästan tre av fyra som saknat arbete i mer än tre år tillhör ovan nämnda grupper med utsatt
ställning på arbetsmarknaden 7. Andelen visar dessutom på en trendmässig ökning. Antalet
som varit utan arbete under lång tid ökar helt och hållet bland inskrivna arbetslösa inom
grupper med utsatt ställning. Antalet personer som varit utan arbete länge inom dessa
grupper har mer än fördubblats under sex år. Resultatet är inte särskilt överraskande
eftersom många inte har den utbildning som krävs för att de ska kunna konkurrera om
jobben. Antalet som är utan arbete under lång tid kan tillfälligtvis minska genom att
efterfrågan på arbetskraft förstärks. Vissa kan då finna arbete, men ofta under en begränsad
tid. Långsiktigt är dock utvecklingen otvetydig. Antalet inskrivna arbetslösa som är
arbetslösa under lång tid kommer att fortsätta att öka inom grupper med utsatt ställning på
arbetsmarknaden.
Under motsvarande tid har det skett små förändringar av antalet som är arbetslösa under
lång tid bland övriga arbetslösa (som inte ingår i grupperna med utsatt ställning på
arbetsmarknaden). Antalet har legat stabilt på drygt 30 000 personer sedan år 2010. Bland
dessa ingår främst inrikesfödda med gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Det är bland
annat arbetslösa som inte i tillräcklig grad har den kompetens som krävs för de lediga jobben
eller har valt en utbildning och ett yrke där jobbtillfällena är begränsade och där det råder
hård konkurrens om jobben. Kontentan blir att dessa arbetslösa saknar arbete under långa
tider och upprepade gånger under en längre tidsperiod.

7

Under en tioårsperiod.
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3. Arbetsförmedlingens inriktning
3.1 Arbetsförmedlingens uppdrag
I instruktionen 2007:130 för Arbetsförmedlingen anges hur myndigheten ska utföra sitt
arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Enligt instruktionen ansvarar Arbetsförmedlingen för den
offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.
Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att

•
•
•

effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft
prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden
bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

Arbetsförmedlingen har ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken samt ett ansvar för etableringsinsatser för nyanlända. Vi ska inom
ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
parter.
Utöver detta ska Arbetsförmedlingen
•

säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring

•

anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete

•

aktivt inhämta information om lediga arbeten

•

analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt

•

göra bedömningar om arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla underlag för den
framtida arbetsmarknadspolitiken

•

säkerställa att myndigheten förhindrar felaktiga utbetalningar.

3.2 Övergripande förutsättningar och inriktning
Arbetsförmedlingen bedömer att konjunkturen förstärks under 2014, vilket leder till högre
efterfrågan på arbetskraft och högre sysselsättning. Vid en ökad efterfrågan på arbetskraft
stiger normalt bristen på utbildad och yrkeserfaren arbetskraft. Antalet arbetslösa med
utbildning och god kompetens minskar allt eftersom konjunkturen förstärks 8. Samtidigt ökar
andelen arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och de regionala skillnaderna
är fortsatt stora.
Parallellt med de förutsättningar som arbetsmarknadens utveckling ger för myndighetens
verksamhet finns ett antal utmaningar som påverkar myndighetens möjligheter att
genomföra uppdraget på ett så effektivt sätt som möjligt.

8

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Prognos för arbetsmarknaden 2013−2015. Arbetsförmedlingen 2013
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Förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt, från såväl allmänheten som de arbetssökande
och arbetsgivare som har kontakt med myndigheten.
Arbetsförmedlingens inre förutsättningar påverkas av ett antal faktorer. Myndighetens
personal och arbetsprocesser belastas av omfattande administration och omoderna itsystem. Arbetsprocesser och kundflöden är inte alltid optimalt utformade i verksamheten.
Detta kombinerat med detaljreglering och flera nya uppdrag som inneburit många samtidiga
prioriteringar har bidragit till en ökad upplevd stress hos personalen.
För budgetperioden 2015–2017 kommer alltså kraven på Arbetsförmedlingen att vara
fortsatt stora, samtidigt som ansenliga insatser krävs för att klara ovanstående utmaningar.
Arbetsförmedlingens övergripande inriktning under budgetperioden 2015–2017 är att bidra
till att stärka arbetsmarknadens funktionssätt genom förbättrad matchning.
Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetsgivare får den service de behöver för att hitta
arbetskraft och motverka regionala och yrkesmässiga obalanser på arbetsmarknaden.
Arbetet med att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet kommer även under den
kommande budgetperioden att vara i fokus. Inom ramen för denna övergripande inriktning
kommer myndigheten att präglas av behovet av att öka förtroendet för myndigheten, att
anpassa verksamheten till minskande resurser samt att effektivisera verksamheten.
Arbetsförmedlingen kommer under budgetperioden att fortsätta satsningen på it-utveckling,
modernisera it-systemen och utveckla ändamålsenliga e-tjänster. Satsningen på it-utveckling
syftar till att bidra till att uppdraget kan utföras mer enhetligt, effektivt och rättssäkert. Det
skapar förutsättningar för effektivare arbetsflöden, minskad administration och fördelning
av resurser till mer värdeskapande aktiviteter. Arbetsförmedlingens it-utveckling ska därmed
bidra till ökad kundnytta och ett ökat förtroende.
Under budgetperioden kommer Arbetsförmedlingen att vidareutveckla styrningen av
myndigheten med utgångspunkten att effektivare uppnå önskade resultat genom
medarbetarnas kompetens och engagemang. Utveckling av kritiska arbetsprocesser och
kundflöden kommer att ske, för att göra det enklare och bättre för kunderna, och för att
minska onödig administration för medarbetarna.
Under budgetperioden kommer Arbetsförmedlingen på myndighetsövergripande nivå att
implementera metoder för förändringsledning och utveckla förmågan att arbeta med
ständiga förbättringar och effektivisering av arbetsprocesser.
I förlängningen förväntas moderniseringen av it-systemen, utvecklingen av ändamålsenliga
e-tjänster och effektivisering av arbetsprocesser och kundflöden att bidra till omfördelning
av resurser och möjligheter till besparingar inom en rad områden. Det kan handla om
exempelvis öppettider och myndighetens geografiska närvaro.
Under budgetperioden krävs strategisk kompetensutveckling för att säkerställa att
medarbetarna har rätt kompetens för att lösa uppdraget och de utmaningar myndigheten
står inför.
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3.3 Fortsatt arbete med att höja förtroendet för
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen står inför ett fortsatt arbete med att höja förtroendet för myndigheten
hos våra kunder. Såväl allmänheten som de som använder våra tjänster har ett lågt
förtroende för Arbetsförmedlingen. Arbetet har påbörjats och kommer att innebära
utmaningar. Det är angeläget att våra kunder är nöjda, inte bara med de tjänster de använder
eller det bemötande de får när de kontaktar myndigheten, utan förtroendet för hela
Arbetsförmedlingen som myndighet måste förbättras. En central utgångspunkt är att om
myndigheten är effektiv och vi uppnår önskade resultat, så bidrar det till ett högre
förtroende. Samtidigt bidrar ett högre förtroende till möjligheterna att utföra uppdraget på
ett effektivare sätt.
En viktig del i det förtroendeskapande arbetet är att göra våra tjänster tillgängliga genom
digitala kanaler, framför allt genom webben. Det interna värdegrundsarbetet måste också
inriktas mot respekt och förståelse för kundernas behov.
Myndigheten ska aktivt fånga upp och ta vara på synpunkter från våra kunder, lära av dessa
och involvera kunderna i lösningar. Utbudet av tjänster, hur de formas och levereras ska – så
långt det är förenligt med uppdraget och bedöms ändamålsenligt – utgå från kunderna,
deras behov och förväntningar. Under budgetperioden är lyhördhet inför kundernas behov
och involveringen av kunderna i utvecklingen av vår service centrala delar i
förtroendearbetet.
Förtroendet för Arbetsförmedlingen ska under budgetperioden 2015−2017 stärkas genom en
verksamhet som kännetecknas av en god resultatutveckling och effektivitet, hög kvalitet och
god service samt ökad delaktighet.

3.4 Uppföljning och kontroll
Genom strukturerad uppföljning och kontroll kan Arbetsförmedlingen i större utsträckning
se till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att vi uppnår önskade resultat inom de
uppdrag myndigheten har fått.
Verksamheten ska präglas av en god intern styrning och kontroll. Ekonomistyrningen ska
förbättras. Minskade resurser ställer stora krav på planering och att vi håller budgetramarna.
Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska utvecklas för att möjliggöra en
ökad kundanpassning, måluppfyllelse, förenkling och effektivisering. Minskade anslag kräver
anpassningar av verksamheten.
Arbetsförmedlingen ska också motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Arbetet
med att förbättra processerna och rutinerna från beslut till utbetalning och därmed belysa
vilka konsekvenser det ger vid fel, vem som har ansvaret och hur man gör för att minimera
dessa fel kommer att fortsätta.
Arbetsförmedlingen har stärkt arbetet mot felaktiga utbetalningar samt utredning av
bidragsbrott och bedrägerier, men mer finns att göra. Utvecklingsarbetet fortsätter även när
det gäller vår delaktighet i myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet. Genom
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att fästa uppmärksamhet på bidragsbrott ökar medvetandet om att myndigheten kan utsättas. Samtidigt ökar kunskapen inom organisationen om hur bidragsbrott kan förhindras.
Uppföljning och kontroll av kompletterande aktörer och andra externa leverantörer ska
under budgetperioden bli effektivare och förstärkas.

3.5 Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete
Arbetsförmedlingens utvecklingsstrategi ska ange den inriktning utvecklingsverksamheten
ska ha på lång sikt. Framtidsbilden utgår från hur vi vill att vår verksamhet ska bedrivas och
hur vi vill uppfattas av våra kunder. Under 2014 ska vi förnya vår utvecklingsstrategi och
bland annat ta avstamp i pågående förtroendearbete och Europa 2020-strategin.
Arbetsförmedlingens utvecklingsverksamhet bedrivs inte isolerat från andra krav på
prioriteringar. Externa faktorer såsom nya uppdrag, förändringar på arbetsmarknaden,
innovationer och lagförändringar kan komma att påverka myndighetens egen inriktning,
vilja och möjligheter till egeninitierad utvecklingsverksamhet. All utvecklingsverksamhet ska
i möjligaste mån utgå från kundernas eller användarnas perspektiv och successivt införas i
ordinarie verksamhet.
Utvärdering av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och Arbetsförmedlingens arbetssätt
ska utvecklas för att säkerställa att de är så effektiva som möjligt och leder till arbete.
Samtidigt ska arbetet med att fördjupa vår kunskap om kundernas behov och drivkrafter
ligga till grund för att vidareutveckla myndighetens arbetssätt och it-stöd.
Arbetsförmedlingen har ett stort behov av att modernisera it-systemen. Bra systemstöd leder
till bättre matchningsarbete där administrationen minskas till förmån för inre och yttre
effektivitet.
It-utvecklingen ska framför allt gälla de digitala kanalerna. Förtroende, service och
effektivitet är ledord för denna satsning. Vi behöver investera för att Arbetsförmedlingen,
våra kunder, medarbetare och samverkande aktörer fullt ut ska kunna dra fördel av den
allmänna it-utveckling som ägt rum under senare år.
Arbetssökande, arbetsgivare och medarbetare måste uppleva att vi skapar värde i våra
processer och medverkar till att både kunder och medarbetare får möjlighet att använda sin
tid effektivt. I dag är inte situationen sådan, utan i dag arbetar myndighetens personal alltför
ofta med detaljreglerad och administrativt tung handläggning genom bristande it-system.
Personalen tvingas utföra arbetsmoment som våra kunder skulle kunna utföra själva, och
som flertalet kunder faktiskt vill utföra själva. Förutom att vi lägger arbetstid på icke
värdeskapande aktiviteter, minskar utrymmet att lägga tid på aktiviteter som mer bidrar till
ett positivt resultat för individen (direkt gentemot individen eller indirekt genom exempelvis
fler arbetsgivarkontakter). Samtidigt påverkas kundens uppfattning om vår effektivitet
negativt, något som i sin tur påverkar förtroendet för myndigheten.
Arbetsförmedlingen har i dag en begränsad omfattning av e-tjänster och stora delar av de
mer rutinartade kontakterna bör framöver kunna skötas via webben. Genom en ökad eförvaltning och kontakter via webben kan vi effektivisera tillgången till våra tjänster. När
kunderna får större möjlighet att själva styra sina processer via självservice i de digitala
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kanalerna påverkas Arbetsförmedlingens personal- och lokalförsörjningsbehov långsiktigt
genom att personalresurser kan användas effektivare. På sikt påverkas kontorsstrukturen,
såsom geografisk spridning, utformning av lokalerna (exempelvis direktservice) samt tider
för öppethållande i olika kontaktkanaler.
Våra digitala kanaler ska präglas av hög tillgänglighet och skapa användarnytta för kunden.
Arbetsförmedlingen har startat ett omfattande förändringsprogram (Next) i syfte att
effektivisera verksamheten och underlätta för kunderna. En viktig del är att realisera
målbilden för digitala kanaler (utveckla webb, telefoni och videomöten).
Grundläggande i den digitala målbilden är att stärka kundens makt att själv agera. Genom
att modernisera och utveckla vårt serviceutbud och självtjänster i digitala kanaler kommer
våra kunder (arbetssökande och arbetsgivare) att få bättre förutsättningar att agera.
En utvecklad kanalstrategi kommer under budgetperioden att kunna medföra tätare
kontakter med Arbetsförmedlingens kunder. Med kanalstrategi menas beskrivningen av
Arbetsförmedlingens kontaktsätt för tjänster och service som vi tillhandahåller genom flera
olika kanaler samtidigt. Genom webbplatser, telefon, sociala medier, elektroniska tjänster
liksom genom personliga möten kommer vi att tillhandahålla tjänster och service till såväl
arbetssökande som arbetsgivare vilket förenklar kontakterna med och tillgängligheten till
Arbetsförmedlingen i det moderna samhället.
Arbetsförmedlingen har beslutat att införa ett gemensamt dokument- och
ärendehanteringssystem (ELDA) som en del av myndighetens utvecklingsarbete med fokus
på enhetlighet, rättssäkerhet och effektiv kundintegritet. Ärendehanteringssystemet ska
ersätta dagens diarium, digitalisera pappersburna dossiéer för arbetssökande och hantera
processer och registrering av styrande dokument. Systemet kommer att motsvara de krav på
struktur och förteckning som Riksarkivet ställer på myndigheter.
Arbetsförmedlingens bedömning är att det nya systemet bättre än tidigare uppfyller kraven i
olika regelverk, exempelvis personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen,
tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Ärendehanteringssystemet förväntas ge
medarbetarna en bättre överblick över de allmänna handlingar som finns inom
myndigheten. Sökbarheten kommer att förbättras och därmed återanvändandet av redan
befintlig dokumentation. Den omfattande pappershanteringen kommer att minskas vilket är
en stor fördel ur miljö-, säkerhets- och kostnadssynpunkt.
Vi planerar att införa ärendehanteringssystemet i sin helhet under budgetperioden.

3.6 Matchning
Matchningen ska effektiviseras. Målet under budgetperioden är att förkorta
arbetslöshetstiderna och vakanstiderna för lediga platser. Det främsta verktyget för att
förbättra matchningen är kontakten med och kunskapen om våra kunders förutsättningar.
Genom att utveckla kanalstrategin kan kontakterna med våra kunder effektiviseras. Om vi
utvecklar matchningsverktygen tar vi vara på den information som vi får genom olika
kanaler i kontakten med kunderna.
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Arbetsförmedlingens självservice är en viktig del i matchningsprocessen. Andra delar utgörs
av användningen av bedömningsstöd och insatser för att höja sökaktiviteten och förbättra
kvaliteten i den individuella handlingsplanen för den arbetssökande.
Arbetsförmedlingen fortsätter etableringen av branschråd, det vill säga samarbetet mellan
Arbetsförmedlingen, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och enskilda arbetsgivare.
Det primära uppdraget för branschråden är att förbättra matchningen inom en aktuell
bransch eller ett aktuellt yrke genom att öka våra kunskaper om de behov som finns och
utveckla samarbetet.

3.7 Utvecklade arbetsgivarkontakter
Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska utvecklas. Arbetsförmedlingen
ska förbättra och öka arbetsgivarkontakterna för att hjälpa arbetssökande att hitta arbete
men också för att underlätta för arbetsgivare som har svårt att rekrytera.
Att många arbetsgivare vänder sig till Arbetsförmedlingen när de söker nya medarbetare är
viktigt för Arbetsförmedlingens förutsättningar att underlätta och påverka
matchningsprocessen. Särskilt viktiga är Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter för de
arbetssökande som står långt från och saknar egna kontaktytor med arbetsmarknaden.
Arbetsgivare som vänder sig till Arbetsförmedlingen för att rekrytera nya medarbetare ska få
effektiv hjälp med att komma i kontakt med lämpliga sökande både i närområdet och i andra
delar av landet.
Arbetsförmedlingen ska ha ett väl fungerande och förtroendefullt samarbete med
arbetsgivarna och kunskap om deras förutsättningar. En utgångspunkt är att arbetsgivare
som känner förtroende för Arbetsförmedlingen i högre utsträckning vänder sig till
Arbetsförmedlingen när de söker nya medarbetare. Ett högre förtroende bidrar i sin tur till
att arbetsgivare i större utsträckning är beredda att föra dialog med Arbetsförmedlingen om
matchning av arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. I kombination med goda
kunskaper om de arbetssökandes förutsättningar utgör detta grunden för att effektivisera
matchningen. Arbetsgivares kommande behov av arbetskraft ska fångas upp tidigt så att
platserna kan tillsättas snabbt och så att arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden
kan beredas förutsättningar att komma ifråga för jobben. Arbetsförmedlingens olika former
av subventionerade anställningar ska också vara kända hos arbetsgivare.
Matchningsprocessen ska effektiviseras genom utvecklade matchningsverktyg och bättre
kunskap om arbetsgivarnas förutsättningar och de arbetssökandes kompetens så att vi bättre
kan erbjuda arbetsgivare den arbetskraft de behöver så snabbt som möjligt.
Som ett led i Arbetsförmedlingens aktiva arbetsgivarkontakter erbjuder Arbetsförmedlingen
nationella arbetsgivare, som är verksamma på flera orter i landet, en ingång till
Arbetsförmedlingen. Rekryteringslösningar skräddarsys för privata eller offentliga
arbetsgivare som är i behov av omfattande rekryteringar och är intresserade av att rekrytera
arbetssökande som bedömts stå långt från arbetsmarknaden.
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3.8 Arbetslöshetsförsäkringen – en omställningsförsäkring
Arbetsförmedlingen har utvecklat nya metoder och systemstöd för att följa upp anmälda
arbetssökandes aktiviteter för att komma i arbete. Detta gjordes inför att de nya reglerna i
arbetslöshetsförsäkringen trädde i kraft 2013. Via systemstöden kan Arbetsförmedlingen
skicka meddelanden elektroniskt till arbetslöshetskassorna och hantera de
aktivitetsrapporter som lämnats in. Arbetslösa kan bl.a. redovisa sina aktiviteter i ett
webbformulär som nås via Arbetsförmedlingens webbplats.
Aktivitetsrapporterna kan ge en värdefull kontinuitet i kontakterna med våra arbetssökande.
De kan utgöra bra underlag för våra medarbetare i samtalen om hur den arbetssökande ska
komma närmare ett jobb. Rapporteringen kan också leda till färre inaktuella handlingsplaner
och att Arbetsförmedlingen får bättre kännedom om de arbetssökandes kompetens och
behov. Som ett led i införandet av aktivitetsrapporter för alla arbetslösa ansvarar
Arbetsförmedlingen Kundtjänst sedan hösten 2013 för att tillsammans med de lokala
arbetsförmedlingarna ta emot, granska och följa upp aktivitetsrapporter från nyanmälda
arbetssökande. Kundtjänst ska genom kvalitativt matchningsarbete säkerställa att kontrollen
och uppföljningen under de första fyra månaderna av anmälan till Arbetsförmedlingen
effektiviserar kundernas sökaktivitet och chans att snabbare få ett arbete. Kundtjänst kommer därigenom också att få en aktivare del i Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag inom
arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetslöshetstiderna förkortas genom bättre uppföljning, effektivare matchning och att
arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring förstärks. Även i uppdraget att
säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring kommer itutvecklingen att bidra till lösningar genom att underlätta kontakten mellan
Arbetsförmedlingen och kunderna. Ytterligare effektivitet kan uppnås genom ett ökat
digitaliserat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna,
vilket förväntas kunna genomföras under budgetperioden.

3.9 Arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden
Under budgetperioden kommer Arbetsförmedlingen att intensifiera arbetet med tidiga
insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet. I det arbetet fyller den arbetssökandes
aktivitetsrapport och uppföljningen av aktivitetsrapporterna en viktig roll.
Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta utvecklingen av systemstöd både för att lämna in
aktivitetsrapporterna, och för att följa upp dessa, och på så sätt underlätta för en snabbare
identifiering av behov av olika tidiga insatser.

Förstärkta insatser för ungdomar
Arbetsförmedlingen kommer att arbeta för att förstärka insatserna för ungdomar, framför
allt för dem som löper störst risk för långtidsarbetslöshet och dem som är långtidsarbetslösa.
För att stimulera till fler anställningar av unga (15–24 år) har ett ekonomiskt stöd till
arbetsgivare som erbjuder yrkesintroduktion införts från den 15 januari 2014. Införandet av
yrkesintroduktionsanställningar kommer att innebära krav på anpassning av systemstöd för
ärendehandläggning inklusive beslut, utbetalning och uppföljning, planering och
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informationsinsatser internt och externt samt åtgärder för att utveckla arbetssätt som leder
till att yrkesintroduktionsanställningar blir ett verktyg i matchningen för ungdomar.
För att arbetsgivarna ska kunna få ekonomisk ersättning för yrkesintroduktion måste det
finnas yrkesintroduktionsavtal på arbetsplatsen när ungdomarna anställs. Avtalen ser olika
ut för olika branscher.

Bryta långvarig arbetslöshet
Jobb- och utvecklingsgarantin
Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin bedöms vara fortsatt relativt stort under
budgetperioden. Många deltar i den andra fasen där även arbetsplatsförlagda aktiviteter kan
erbjudas. Det har dock skett en förskjutning mot en större andel deltagare i
sysselsättningsfasen, alltså arbetssökande som efter fas 2 har fortsatt behov av att delta i
garantin och erbjudas sysselsättning hos en anordnare. Deltagarna i garantierna ska få ökade
möjligheter till arbetsplatsförlagda aktiviteter för att öka deras chanser att få ett arbete och
därmed bryta sin långtidsarbetslöshet.
Andelen deltagare över 55 år och deltagare med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga överväger i garantierna. Förutsättningarna för övergång till arbete varierar,
vilket ställer krav på kvalitet i det stöd som Arbetsförmedlingen erbjuder. Deltagarnas egen
aktivitet är av stor vikt. Arbetet med att utveckla programmet har därför inriktats på att
förbättra matchningsarbetet och som ett led i detta öka andelen som får del av
arbetsplatsförlagda aktiviteter.
Under budgetperioden kommer Arbetsförmedlingen att fortsatt fokusera på att öka
kvaliteten och aktivitetsnivån i garantierna. Uppföljningen av deltagarnas aktiviteter ökar
genom aktivitetsrapporterna och utvecklade handlingsplaner. Kompletterande aktörer och
täta besök på Arbetsförmedlingen ska vara viktiga inslag för att öka kvaliteten och aktiviteten
i garantin och kommer att användas i stor utsträckning under budgetperioden. Det ska även
säkerställas tid för arbetsgivarkontakter.
Kompletterande aktörer
Samarbetet med kompletterande aktörer leder till att arbetssökande erbjuds upphandlade
tjänster som externa leverantörer ger i form av bland annat etableringslotsar, aktiviteter
inom jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar samt vissa
rehabiliteringstjänster. Resurserna ska koncentreras på att ge stöd åt de arbetssökande som
är i störst behov av insatser. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att krävas ett
större fokus på strategi och utökade kunskaper om hur avtalsvillkor bör utformas för att
kunna uppnå bättre resultat och högre kvalitet i tjänsterna. Arbetsförmedlingen har behov av
att förbättra sin riskbedömning av vilka tjänster och vilka leverantörer som bör vara föremål
för utökad granskning.
Under budgetperioden kommer Arbetsförmedlingen bl.a. att förbättra informationen om
leverantörerna till de arbetssökande samt i ökad utsträckning följa upp och föra dialog med
leverantörer för att säkerställa leveranskvalitet, undvika missförstånd, upptäcka avvikelser
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från avtalen och motverka felaktiga utbetalningar. Den leverantörsuppföljnings modell som
beslutades 2013 kommer att gälla alla externt upphandlade tjänster för arbetssökande och
avsikten är att kunna göra mer systematiska och strategiska uppföljningar för att nå en högre
kvalitet i tjänsterna.

Förstärkta insatser för arbetssökande med en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga
De funktionshinderspolitiska målen, som riksdagen beslutade om, ligger fast. Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar, ett så kallat sektorsansvar, för funktionshindersfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken och ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.
Inriktningsmålen för arbetsmarknadspolitiken, och alltså för Arbetsförmedlingen, är att
sysselsättningsgraden för arbetssökande med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga ska öka och att matchningen ska vara effektiv.
Andelen anmälda till Arbetsförmedlingen med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga har ökat de senaste åren och motsvarar i dag en dryg fjärdedel av samtliga
anmälda arbetssökande.
Under 2012 och 2013 presenterade Funka-utredningen sina två betänkanden. Utredningen
tar ett helhetsgrepp om situationen på arbetsmarknaden för personer med en
funktionsnedsättning och föreslår flera förenklingar av regelverket för insatser som riktas till
denna målgrupp. Arbetsförmedlingen har i huvudsak tillstyrkt förslagen och ser fram emot
att de ska ge fler konkreta resultat. Att de arbetsmarknadspolitiska insatserna är enkla och
koordinerade bidrar sammantaget till att vi bättre kan genomföra uppdraget att rusta och
stödja arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga – arbetssökande som ofta står långt från
arbetsmarknaden.
Ackvirering av platser, såväl arbetstränings- och praktikplatser som anställningar, utgör en
viktig del i arbetet med att underlätta för personer med en funktionsnedsättning att få ett
arbete. Ackvirering innebär att Arbetsförmedlingen kontaktar arbetsgivare utifrån en enskild
arbetssökandes behov och förutsättningar, till skillnad från rekrytering som innebär att
arbetsgivaren har uttryckt ett behov av arbetskraft. Det särskilda introduktions- och
uppföljningsstödet, Sius, kan erbjudas i allt större utsträckning genom att fler
arbetsförmedlare med denna inriktning har anställts. Sius syftar till att ge stöd till den
arbetssökande, arbetsplatsen och arbetsgivaren i samband med anställningen.
Arbetsförmedlingen kommer under budgetperioden att fortsätta arbetet med insatser som
riktas till arbetssökande med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
och till arbetsgivare i syfte att effektivisera matchningen. I detta inkluderas insatser för att
öka användandet av Praktikantprogrammet inom statlig sektor.

Nyanländas etablering och integration
Arbetsförmedlingen har ett utökat och samordnande ansvar för etableringsinsatser för
nyanlända flyktingar och deras anhöriga.
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I och med att allt fler fullföljt 24 månader med en etableringsplan fortsätter arbetet med att
se till att dessa personer erbjuds stöd och aktiviteter så att etableringsprocessen inte avbryts
för dem som är i behov av fortsatta insatser.
Ett antal förändringar inom etableringsuppdraget träder i kraft under 2014. Målgruppen
utökas, det införs krav på nyanlända att acceptera ett erbjudet lämpligt arbete, startpunkten
för etableringsplanen för anläggningsboende flyttas, bosättningsuppdraget förtydligas,
plantid för föräldralediga förlängs, tilläggsförmåner kommer inte att påverkas av inkomst
och folkhögskolor blir en resurs inom etableringen. Förändringarna ger nya förutsättningar
men också nya utmaningar i arbetet med de nyanländas etablering och integration.
Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta arbeta för att fler ska delta i ett praktiskt basår,
som under 2013 tillkom som en ny insats. Möjligheten att ge handledararvode bedöms öka
möjligheterna till arbetsplatsförlagda aktiviteter för målgruppen.
Under 2013 slutfördes projektet Språkbryggan där man fått goda erfarenheter av den så
kallade kundresursen. Kundresursen, som är anställd av Arbetsförmedlingen, är tvåspråkig
och har en kulturellt och språkligt överbryggande funktion mellan den nyanlände och
arbetsgivaren. Kundresursen hjälper den arbetssökande att hitta en praktikplats och
förbereder både den arbetssökande och arbetsgivaren inför deras möte. Arbetsförmedlingen
vill även fortsättningsvis kunna utveckla och använda denna resurs för att begränsningar i
språket inte ska utgöra ett hinder för tidiga arbetsplatsförlagda aktiviteter i lika stor
utsträckning.
Ett område för förbättring är den nyanländes ekonomiska ersättning i inledningen av
etableringsprocessen. Glappet mellan Migrationsverkets förskottsutbetalning och
Arbetsförmedlingens efterskottsbetalning gör att fokus initialt riktas bort från arbete och
insatser. Den nyanlände måste vända sig till kommunen för att få ekonomisk ersättning. Vi
önskar att en lösning kan uppnås så att den nyanlände fullt ut kan koncentrera sig på
etableringsinsatserna. Vi föreslår därför att etableringsersättningen initialt kompletteras så
att glappet överbyggs samtidigt som utbetalningsdatum flyttas till den 25:e i månaden.
Arbetsförmedlingen föreslår även förändringar som möjliggör en förbättrad samordning av
etableringsersättningen och socialförsäkringsförmåner. Förslaget medför en effektivare
hantering av etableringsersättningen och färre återkrav, vilket ger bättre förutsättningar för
myndigheten att upprätthålla ett fokus på arbete, se kapitel 4 nedan
Ett annat utvecklingsområde är att verka för en rättssäker bedömning av etableringsplanens
omfattning utifrån den arbetssökandes fysiska och psykiska förmåga att delta i insatser
(prestationsförmåga). Detta inbegriper såväl Arbetsförmedlingens som landstingens och
Försäkringskassans verksamhetsområden. Att identifiera ohälsa och funktionsnedsättningar
säkerställer till viss del att den nyanlände får tillgång till lämpliga aktiviteter och insatser
som är anpassade efter hans eller hennes behov. Det är dock viktigt att rehabiliterande och
hälsofrämjande insatser kan bedrivas parallellt med övriga aktiviteter. Detta kräver att
samarbetet mellan myndigheterna utvecklas och att en samsyn skapas kring hälsa.
Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta arbetet med att anpassa program och insatser samt
se till att dessa finns tillgängliga så tidigt som möjligt. Upphandlade insatser ska vara

Sida: 25 av 109

tillgängliga för de nyanlända med språkstöd och kunna kombineras med svenska för
invandrare, sfi. En utmaning är att det på många orter är väntetid på att få börja sfi, att sfi
inte alltid erbjuds under flexibla villkor så att den kan kombineras med övriga insatser. Om
sfi inte erbjuds tillräckligt snabbt påverkas inledningsfasen av den nyanländas etablering
negativt.
I april 2014 träder en förordningsförändring i kraft som innebär att etableringsplanen inte
startar förrän de nyanlända är mottagna i en kommun. Det finns dock idag ett stort antal
individer som har en pågående etableringsplan och bor på anläggningsboende. En utmaning
för Arbetsförmedlingen är att säkerställa att vi har tillräckligt med tidiga insatser att erbjuda
dessa nyanlända, speciellt arbetsmarknadsnära insatser. Även efter förordningsändringen
kommer det att finnas nyanlända på anläggningsboende med ett behov av att läsa svenska
och delta i samhällsorientering.
Skyldigheten att erbjuda samhällsorientering bör kopplas starkare till att insatsen ska
komma så tidigt som möjligt, då behovet är som störst. Detta ger Arbetsförmedlingen
möjlighet att planera start och omfattning utifrån den nyanländes förutsättningar och behov.
Arbetsförmedlingen har också ett uppdrag att anvisa nyanlända bostad i kommuner där det
finns förutsättningar till arbete inom pendlingsavstånd. Vi ser en risk att etableringen
fördröjs på grund av att bristen på lämpliga bostäder. Vi välkomnar de förslag som har lagts
inom ramen för budgetpropositionen för 2014 och som syftar till att påskynda bosättningen
av nyanlända. Ett förtydligat bosättningsuppdrag ger nya möjligheter för
Arbetsförmedlingen under budgetperioden.
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4. Förslag till regelförändringar
Förslag 1: Långsiktigt hållbara lönestöd för personer med
funktionsnedsättning
Nivån för den högsta bidragsgrundande lönekostnaden vid anställning med lönestöd föreslås
i första hand uppgå till 0,48 prisbasbelopp, vilket ger en automatisk årlig uppräkning. I
andra hand föreslås att nivån uppgår till 21 312 kronor, vilket motsvarar 0,48 prisbasbelopp
2014.
Arbetsförmedlingen föreslår att den maximala bidragsgrundande inkomsten för lönestöd
riktade till personer med funktionsnedsättning 9 ska uttryckas som andel av prisbasbeloppet i
stället för ett fast högsta belopp. På så sätt uppnås en årlig uppräkning. Regeln föreslås få
följande lydelse:
”Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som överstiger en bruttolön om
0,48 prisbasbelopp per månad läggs dock inte till grund för bidrag.”
Ifall denna långsiktiga lösning inte skulle vara genomförbar föreslår vi att en höjning
genomförs där nivån likt i dag uttrycks i kronor. Baserat på 2014 års prisbasbelopp skulle det
bli 21 312 kronor. De problem som dagens låga nivå medför skulle då kunna avhjälpas eller
minskas i omfattning på kort sikt.

Verksamhetsområde/målgrupp
Förslaget berör anställda och arbetsgivare som får stöd inom ramen för lönebidrag,
trygghetsanställning, utvecklingsanställning och offentligt skyddat arbete.

Motivering
De förstärkta förutsättningar som förslaget medför skulle enligt Arbetsförmedlingens
bedömning generera en tioprocentig ökning av antalet anställda med lönestöd över en
treårsperiod. Detta är utöver den ökning som Arbetsförmedlingen redan prognosticerar och
innebär att ytterligare cirka 8 000 personer med funktionsnedsättning skulle kunna få arbete
mellan 2015 och 2017.
Individuellt anpassat stöd kan ofta vara avgörande för att personer ska kunna utveckla sin
arbetsförmåga. För många personer med en funktionsnedsättning är möjligheten till
subventionerad anställning därför en viktig förutsättning för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden även utan stöd. Den grundläggande principen som uttrycks i förordningen
är att arbetsgivaren får en ekonomisk kompensation som motsvarar den anställdes nedsatta
arbetsförmåga. Konstruktionen syftar till att göra det ekonomiskt neutralt för arbetsgivaren
att välja att anställa en person med en funktionsnedsättning. Samtidigt innebär detta att
arbetsgivaren måste ta hänsyn till den nedsatta arbetsförmågan hos individen, vilket stärker
den anställde i sin arbetssituation.
Att stödets storlek motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan är inte bara en förutsättning
för att gällande förordning i praktiken ska kunna följas. Det gör också lönestöden enkla att
9
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förstå, använda och kommunicera till arbetsgivare. Tyvärr är detta i dag – som en direkt
konsekvens av den låga bidragsgrundande lönekostnaden – i praktiken nästan omöjligt. Att
höja denna skulle därför på ett mycket tydligt sätt stärka incitamenten för arbetsgivare att
vilja anställa personer med en funktionsnedsättning, vilket skulle påverka
sysselsättningsgraden i denna grupp positivt. Samtidigt skulle det skapa möjlighet till bättre
ingångslöner och starkare löneutveckling för dem som anställs.
Över tid har den maximala bidragsgrundande lönekostnaden blivit allt mindre i relation till
löne- och prisnivåerna. Sedan 2007 har ”lönetaket” gått från att motsvara 41,4 procent av
prisbasbeloppet till 37,5 procent år 2013. Andelen beslut där arbetsgivaren får full
kompensation för den nedsatta arbetsförmågan har därför minskat kraftigt, och sådana
beslut är i dag mycket sällsynta. Så sent som år 2005 kunde en majoritet av arbetsgivarna till
anställda med lönestöd kompenseras fullt ut, men i dag är motsvarande andel mindre än en
av tjugo. Med den nivå som föreslås här skulle cirka 70 procent av anställningarna innebära
full kompensation.
Andel anställda med lönestöd där arbetsgivaren kompenserats fullt ut
för nedsättningen av arbetsförmågan. Procent.
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Sammantaget utgör denna utveckling ett av de största hindren för att fler personer med
funktionsnedsättning ska kunna få arbete. Det drabbar personer vars kompetens passar
yrken med relativt sett högre löneläge särskilt hårt och innebär en risk för att lönestöden i
praktiken inte omfattar hela arbetsmarknaden. Att nivån på den bidragsgrundande
lönekostnaden knyts till index motverkar framtida urholkning och leder till att lönestöd
långsiktigt blir ett fungerande instrument för att kunna delta i arbetslivet på lika villkor.

Konsekvenser för verksamheten
När den bidragsgrundande lönekostnaden höjs kan fler arbetsgivare få lönestöd i en
omfattning som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan hos den anställde. Detta ger
flera positiva effekter. Konkurrenskraften på arbetsmarknaden stärks för personer med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, vilket skapar förutsättningar för
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att fler kan vara delaktiga i arbetslivet. Samtidigt blir lönestöden enklare att förstå och
använda för såväl arbetsgivare som anställda, vilket medför att förtroendet för både
lönestöden och för Arbetsförmedlingens verksamhet kan stärkas.
Likaså kan fler få individuellt anpassat stöd i rätt omfattning. Vid andra subventionerade
anställningar, till exempel nystartsjobb, är de ekonomiska villkoren i många fall
fördelaktigare, men möjligheterna att ge stöd utöver själva subventionen är ofta mycket
begränsade. Detta kan ytterst medföra att individer inte kan förbättra sin arbetsförmåga i
den omfattning man skulle kunnat med mer utvecklade stödinsatser, och därmed inte heller
närmar sig osubventionerad anställning i den omfattning som skulle kunnat vara möjlig.
Om förslaget genomförs avser Arbetsförmedlingen även att utforma de enskilda besluten om
lönestöd så att det beviljade stödet uttrycks som en andel av prisbasbeloppet, med
information om vad detta innebär i kronor för det innevarande året. Detta medför att det inte
krävs ytterligare beslut vid den årliga uppräkningen utan endast information till den som får
stödet. Därmed kan uppräkningen ske per automatik.

Budgetkonsekvenser
De budgetmässiga konsekvenserna av förslaget har två huvudsakliga delar: dels effekten av
själva höjningen utifrån nuvarande antal beslut, dels det ökade antal anställningar som
kommer till stånd om förslaget genomförs. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet
personer som får anställning med lönestöd kan öka med 10 procent under budgetperioden
som en konsekvens av denna förändring.
De ekonomiska konsekvenserna av själva höjningen skulle initialt vara desamma för vårt
huvudsakliga förslag (indexering) och en höjning av nivån uttryckt i kronor. Denna beräknas
till cirka 1 833 miljoner kronor baserat på nuvarande antal beslut om lönestöd.
Lönetak

Ökad kostnad per år

16 700 kr

21 312 kr

Kostnad 12 mån utan frånvaro

11 890 mkr

13 904 mkr

2 014 mkr

Inkl beräknad frånvaro 9 %

10 820 mkr

12 653 mkr

1 833 mkr

Arbetsförmedlingen bedömer också redan med nuvarande förutsättningar att antalet beslut
om lönestöd kommer att öka under budgetperioden. En höjning och/eller indexering av den
högsta bidragsgrundande lönekostnaden bedöms medföra att denna ökning blir kraftigare.
Antalet faktorer som påverkar utvecklingen är emellertid stort och effekten är därför svår att
beräkna, inte minst kostnadsmässigt.
Utifrån hur lönenivåerna ser ut för de beslut som existerar i dag kan en beräkning göras av
hur den genomsnittliga kostnaden per beslut ökar till följd av att den bidragsgrundande
inkomsten höjs och indexeras. Genom att sedan räkna med en uppskattad förändring av
antalet beslut (med utgångspunkt i 2013 års antal) kan en prognos för de sammantagna
budgetmässiga effekterna av dessa två förändringar för anslag 1:4 göras. Denna kan
uttryckas enligt nedan.
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Maximal bidragsgrundande inkomst 21 312 kr
2013

2014

2015

2016

Totalt antal
beslut per mån
36 060
3 745
6 289

Beslutsökning
3,33 %
37 261
3 870
6 498

Beslutsökning
3,33 %
38 502
3 999
6 715

Beslutsökning
3,33 %
39 784
4 132
6 938

2017
Beslutsöknin
g
3,33 %
41 108
4 269
7 169

TAS

28 406

29 352

30 329

31 339

32 383

Totalt

74 500

76 981

79 544

82 193

84 930

2013
Kostnad per
månad
540 mkr
65 mkr
112 mkr

2014
Kostnad per
månad
558 mkr
67 mkr
116 mkr

2015
Kostnad per
Månad
576 mkr
69 mkr
120 mkr

2016
Kostnad per
månad
595 mkr
71 mkr
124 mkr

2017
Kostnad per
månad
615 mkr
74 mkr
128 mkr

Lönestöd
LBI
OSA
UVA

LBI
OSA
UVA
TAS

442 mkr

457 mkr

472 mkr

488 mkr

504 mkr

1 159 mkr

1 197 mkr

1 237 mkr

1 278 mkr

1 321 mkr

Årskostnad

14 847 mkr

15 341 mkr

15 852 mkr

Årskostnad med beräknad frånvaro

13 511 mkr

13 960 mkr

14 425 mkr

Utgiftsprognos

12 196 mkr

12 315 mkr

12 480 mkr

Ökning i förhållande till utgiftsprognos

1 315 mkr

1 645 mkr

1 945 mkr

Totalt

Anm.: Uppskattad utveckling av totalkostnaden för lönestöd till personer med en
funktionsnedsättning utifrån en antagen volymökning med 10 procent totalt under 2015−2017.
Motsvarande ökning antas ske även under 2014.

Eftersom förslaget väntas leda till fler personer i subventionerade anställningar medför det
också volymminskningar vad gäller öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd.
Utifrån hur inflödet till de aktuella lönestöden ser ut i dag antas cirka 60 procent av den
totala volymökningen medföra motsvarande minskning i program med aktivitetsstöd. 20
procent av volymökningen antas bestå av personer som varit öppet arbetslösa. Utifrån dessa
andelar och en antagen volymökning om 2 600 personer per år kan antalet nya personer som
skulle komma från respektive kategori uppskattas.
Givet genomsnittkostnaderna för aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning innebär förslaget
en årlig besparing om uppskattningsvis 218 miljoner kronor, varav 153 miljoner i
aktivitetsstöd och 65 miljoner i arbetslöshetsersättning.
För hela perioden bör också hänsyn tas till att en viss ackumulering av personer kommer att
ske då många beslut om lönestöd omfattar mer än ett år, vilket ytterligare bör förstärka
effekten något. Ett genomförande av förslaget skulle sannolikt också medföra att en del av
den tillkommande volymen annars inneburit kostnader för andra subventionerade
anställningar, exempelvis nystartsjobb. Eftersom detta handlar om en alternativ
volymutveckling snarare än en direkt kostnadsreducering är effekten svår att kvantifiera
utifrån nuvarande inflöden. Det bör poängteras att en sådan utveckling även kan öka
övergångar till osubventionerat arbete på längre sikt.
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Den totala kostnaden kan trots dessa effekter antas öka, men det bör poängteras att ifall
kostnadsökningen inträffar har också cirka 8 000 fler personer med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga fått ett arbete.

Förslag 2: Förslag om uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna till
Arbetsförmedlingen om en arbetssökandes medlemskap i
arbetslöshetskassa
Författningsstöd föreslås införas för att arbetslöshetskassorna ska kunna lämna uppgift om
medlemskap i kassan för personer som anmäler sig hos Arbetsförmedlingen. Alternativt
införs en uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna om en arbetssökandes medlemskap i
arbetslöshetskassa.
Arbetsförmedlingen föreslår att arbetslöshetskassorna enligt förordning ska lämna uppgifter
till Arbetsförmedlingen om en arbetssökandes medlemskap i arbetslöshetskassa.
I dag registrerar Arbetsförmedlingen i den arbetsmarknadspolitiska databasen vilken
arbetslöshetskassa en arbetssökande är medlem i enbart utifrån den arbetssökandes egna
uppgifter. Det informationsutbyte som sedan sker i ärendet (enligt 21 § i förordningen
[1997:835] om arbetslöshetsförsäkring) adresseras till den arbetslöshetskassa som
registrerats av Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen anser att en informationsöverföring bör ske från arbetslöshetskassan
genom att Arbetsförmedlingen ställer en fråga om medlemskapet när en arbetssökande
anmäler sig till Arbetsförmedlingen. Detta bör gälla oberoende av om den arbetssökande får
eller begär arbetslöshetsersättning.
Arbetslöshetskassornas uppgiftsskyldighet bör också omfatta uppgifter om den sökande
utträder eller utesluts ur arbetslöshetskassan samt om inträde i annan arbetslöshetskassa
under den tid som den arbetssökande är registrerad hos Arbetsförmedlingen.
Förändringen kan göras genom att medlemskap i samt utträde eller uteslutning ur
arbetslöshetskassa förs in som en sådan uppgift som enligt 21 § i förordningen (1997:835)
om arbetslöshetsförsäkring ska lämnas till Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen ska enligt förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall
enligt socialtjänstlagen (2001:453) lämna uppgifter till socialnämnderna om en
arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering. Detta uppgiftslämnande är inte beroende av om den arbetssökande söker eller avser söka
arbetslöshetsersättning. Även för detta uppgiftslämnande finns alltså fördelar om uppgiften
om medlemskap i arbetslöshetskassa alltid är uppdaterad hos Arbetsförmedlingen direkt
från aktuell arbetslöshetskassa.

Konsekvenser för verksamheten
Förslaget leder till enklare administration för Arbetsförmedlingen. Uppgiften om
medlemskap i arbetslöshetskassan skulle inte längre behöva kontrolleras manuellt i varje
ärende. All information till arbetslöshetskassorna kan då sändas till den korrekta
arbetslöshetskassan direkt i systemstöden. För arbetslöshetskassorna finns klara fördelar
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med att Arbetsförmedlingens uppgifter om medlemskap alltid är uppdaterade så att
meddelanden från Arbetsförmedlingen når rätt arbetslöshetskassa utan fördröjning.

Konsekvenser för våra kunder
De arbetssökande behöver inte själva lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om
medlemskap i arbetslöshetskassa eller byte av arbetslöshetskassa. Redan i dag är detta
uppgifter som de arbetssökande antar finns tillgängliga i Arbetsförmedlingens register utan
särskild anmälan.

Budgetkonsekvenser
Genomförandet kräver utveckling av it-systemen så att Arbetsförmedlingens och
arbetslöshetskassornas stödsystem kan kommunicera uppgiften om medlemskap.

Konsekvenser för våra medarbetare
Medarbetare skulle få en uppgift mindre att hålla reda på och efterfråga vilket sparar tid.

Sammanfattande konsekvensanalys
Förslaget skulle förbättra Arbetsförmedlingens verksamhet och effektivitet genom en
betydligt förenklad administration. Förtroendet för Arbetsförmedlingen skulle öka genom att
registren uppdateras automatiskt utan att handläggaren behöver fråga den arbetssökande.

Förslag 3: Förslag om uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna till
Arbetsförmedlingen om att en arbetssökande som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar uppfyllt ett nytt
arbetsvillkor
Författningsstöd om uppgiftsskyldighet föreslås införas för arbetslöshetskassorna att lämna
uppgift om uppfyllt arbetsvillkor för arbetssökande som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.
Arbetsförmedlingen föreslår att arbetslöshetskassorna enligt förordningen ska lämna
uppgifter till Arbetsförmedlingen när en arbetssökande som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar uppfyllt ett arbetsvillkor för rätt till
arbetslöshetsersättning.
En arbetssökande som anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får enligt förslag i Ds
2013:59 ta del av insatserna till dess att han eller hon enligt 13 § 5 i förordningen (2007:414)
om jobb- och utvecklingsgarantin uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring. Samma föreslås i 10 § 6 i förordningen (2007:813) om jobbgarantin
för ungdomar gälla för den som anvisats till jobbgarantin för ungdomar. I dag gäller i princip
samma regler förutom att deltagarens anvisning i stället återkallas vid ett uppfyllt
arbetsvillkor enligt 15 § 6 i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin eller
12 § 5 i förordningen (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar. Den som uppfyller
arbetsvillkor i arbetslöshetsförsäkringen ska alltså både enligt nuvarande och föreslagna
regler lämna garantierna.

Sida: 32 av 109

Följden av om uppgift om uppfyllt arbetsvillkor lämnas sent eller inte alls till
Arbetsförmedlingen är att arbetssökande som borde lämna garantin fortsätter att delta i
denna.
Arbetsförmedlingen föreslår därför att en uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna till
Arbetsförmedlingen om sådant uppfyllt arbetsvillkor införs i 21 § i förordningen (1997:835)
om arbetslöshetsförsäkring. Uppgiften har stor betydelse för Arbetsförmedlingens
handläggning och skulle leda till en betydligt förenklad administration på
Arbetsförmedlingen.

Konsekvenser för verksamheten
Administrationen på arbetsförmedlingskontoren skulle förenklas betydligt genom
förordningsändringen. Uppgiften om uppfyllt arbetsvillkor kan enligt förslaget registreras
direkt i stödsystemet och behöver då inte längre kontrolleras manuellt i varje ärende.
Arbetsförmedlingen skulle kunna besluta om återkallelse eller upphörande av garantin
snabbare och med större säkerhet.
För arbetslöshetskassorna innebär detta att arbetslöshetsersättning kan utges för rätt tid
utan de fördröjningar som förekommer i dag då arbetsökande kvarstår i garantierna och får
aktivitetsstöd under tiden då arbetslöshetsersättning skulle utbetalas.

Konsekvenser för våra kunder
De arbetssökande behöver inte själva lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om uppfyllt
arbetsvillkor och hålla reda på vilket datum som det är aktuellt att lämna garantin.
Arbetslöshetsersättning skulle kunna utbetalas snabbare när arbetsvillkoret redan prövats
och fastställts av arbetslöshetskassan.

Budgetkonsekvenser
Genomförandet kräver utveckling av it-systemen så att arbetslöshetskassornas stödsystem
kan kommunicera och Arbetsförmedlingen ta emot uppgiften om uppfyllt arbetsvillkor.

Konsekvenser för våra medarbetare
Medarbetarna skulle få en uppgift mindre att hålla reda på, vilket sparar tid.

Sammanfattande konsekvensanalys
Förslaget skulle förbättra Arbetsförmedlingens verksamhet och effektivitet.
Administrationen skulle förenklas betydligt. Förtroendet för Arbetsförmedlingen skulle öka
genom att databasen uppdateras automatiskt med det korrekta datumet för det uppfyllda
arbetsvillkoret utan att man behöver fråga den arbetssökande och utan extra kommunikation
med arbetslöshetskassan, vilket är fallet i dag.
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Förslag 4: Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program – kundresurs för
vissa nyanlända
Det arbetsmarknadspolitiska programmet kundresurs för vissa nyanlända föreslås införas.
Programmet syftar till att nyanlända i behov av stöd tidigare ska kunna komma ut på en
arbetsplats och påbörja en anställning eller arbetspraktik med hjälp av särskilt stöd från en
så kallad kundresurs.

Bakgrund
Arbetsförmedlingens projekt Språkbryggan genomfördes under tiden juni 2012 till sista juni
2013. Språkbryggan utgjorde en pilotverksamhet som innefattande bland annat så kallade
kundresurser för nyanlända inom etableringsuppdraget. Pilotverksamheten fanns på fem
orter i Sverige.
Kundresurserna arbetade med att förbereda nyanlända inför en arbetsplatsförlagd aktivitet,
skapade kontakter med arbetsgivare och ackvirerade praktik eller prova-på-platser som var
individuellt anpassade, gav stöd åt arbetsgivare som var anordnare och åt den nyanlände när
han eller hon var på en arbetsplats. Personerna som arbetade som kundresurser hade samma
språk- och kulturkompetens som den nyanlände och var ett komplement till
arbetsförmedlaren.
Kundresursen arbetade med stöd av sin bikulturella kompetens med ett coachande
förhållningssätt. Det skapades möjligheter att överbrygga språkliga och kulturella hinder
inför och under den arbetsplatsförlagda aktiviteten, och kundresurserna var ett stöd för både
arbetssökande och arbetsgivare.
Arbetsförmedlingen ser en möjlighet i att införa kundresursen som ett
arbetsmarknadspolitiskt program och därmed använda insatsen nationellt.

Nytt arbetsmarknadspolitiskt program
Arbetsförmedlingen föreslår att införa ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, kundresurs
för vissa nyanlända, som ska utgöra ett stöd för nyanlända att komma ut på en arbetsplats,
till exempel en arbetspraktik eller anställning. Kundresursen har även som uppdrag att
ackvirera arbetspraktik eller anställningar åt den nyanlände. Anvisning till programmet
kundresurs för vissa nyanlända ska därmed kunna ske parallellt med andra
arbetsmarknadspolitiska program.
Programmet vänder sig till nyanlända som deltar i en etableringsplan och som behöver stöd
för att komma ut på en arbetsplats. Anvisningstiden för programmet är maximalt sex
månader. Programmet innebär att den arbetssökande motiveras att komma till en
arbetsplats, får förståelse för olika arbetsplatskulturer och får möjlighet att arbeta eller
praktisera på en arbetsplats. Programmet kan med fördel kombineras med studier i svenska
för invandrare.
Arbetsförmedlingen anvisar den nyanlände till programmet kundresurs. Kundresursen är
anställd av Arbetsförmedlingen men har inte en myndighetsutövande roll utan bör snarare
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ses som ett stöd tillgängligt för dem som har en etableringsplan. Kundresursen ska arbeta
med att förbereda nyanlända inför en arbetsplatsförlagd aktivitet, skapa kontakt med
arbetsgivare och ackvirera anställning eller arbetspraktik samt stödja arbetsgivare och den
nyanlände på arbetsplatsen. Anvisningen kan under vissa perioder löpa parallellt med att
den nyanlände är anvisad till ett arbetsnära program, till exempel arbetspraktik eller
påbörjar en anställning med stöd. Personen som arbetar som kundresurs ska ha samma
språk- och kulturkompetens som den nyanlände och utgör ett komplement till
arbetsförmedlaren.

Verksamhetsområde/målgrupp
Förslaget gäller nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare.

Motivering
Målet för kundresursernas arbete är att den arbetssökande tidigt ska anställas eller delta i
arbetspraktik kombinerat med studier i svenska. Kundresursen förstärker nyanländas
förutsättningar att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.
Pilotverksamheten visar att kundresurser är en framgångsfaktor för att tillgängliggöra en
tidig arbetsplatsförlagd praktik för den nyanlände 10. Det visade sig bland annat att det
förtroende nyanlända fick för kundresursen ledde till att Arbetsförmedlingen fick mer
information om den arbetssökandes erfarenheter, utbildning och kompetens. Detta gav
bättre förutsättningar att erbjuda rätt insatser och erbjuda det stöd som behövdes i varje
enskilt fall. 200 arbetssökande deltog i pilotverksamheten och andelen kvinnor uppgick till
38 procent. 150 personer fullföljde insatsen och av dessa hade cirka en tredjedel en
praktikplats i någon form efter att ha deltagit i sex veckor 11.
Det förväntas ett fortsatt stort inflöde av nyanlända som är i behov av tidiga
arbetsplatsförlagda aktiviteter, och Arbetsförmedlingen bedömer att kundresursen nationellt
bör utgöra ett viktigt komplement till arbetsförmedlarnas uppdrag. Det höga inflödet till
etableringsuppdraget medför att förvaltningsanslaget först och främst kommer att användas
för att rekrytera arbetsförmedlare med etableringsbehörighet. Utrymmet blir därmed litet att
inom detta anslag även finansiera ett nationellt användande av kundresurser. Finansieringen
av kundresurser kommer i och med det aktuella förslaget i stället att ske via anslaget 1:4
inom utgiftsområde 13 – Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare.

Konsekvenser för verksamheten
Arbetsförmedlarna inom etableringsuppdraget kommer att få stöd när de har kontakt med
den nyanlände och arbetsgivarna. Fler kundresurser kommer att stärka deltagarna i
etableringsuppdraget genom tidigare arbetsplatsförlagda aktiviteter och därmed minska
tiden för etablering på arbetsmarknaden.

10
11

Slutrapport Språkbryggan, 2013-11-11, Af 2012/190816.

I Arbetsförmedlingens återrapport Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget inlämnad 2013-11-01
framgår att 10 procent av dem med etableringsplan har haft någon form av praktik.
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Genom sin språkliga och kulturella kompetens kan kundresursen i sin överbryggande roll
öka samarbetet och förståelsen mellan Arbetsförmedlingen, arbetssökande och arbetsgivare,
öka kvaliteten i praktikplatserna samt minska antalet avbrutna anställningar eller
arbetspraktiker på grund av missförstånd. På detta sätt kommer även förtroendet för
Arbetsförmedlingen att öka hos arbetsgivarna och de arbetssökande.

Budgetkonsekvenser
Förslaget innebär en högre kostnad eftersom det innebär att fler nyanlända får en
kundresurs. Förslaget har ingen påverkan på ersättningen till enskilda eftersom förslaget
endast riktas till nyanlända med en etableringsplan som därmed redan får
etableringsersättning.
Arbetsförmedlingen bedömer att andelen nyanlända som tar del av programmet kommer att
öka över tid. Andelen kommer att vara förhållandevis låg under det första året då
programmet implementeras för att sedan öka successivt. Myndigheten antar att andelen av
deltagarna i etableringsuppdraget som hinner använda kundresursen (någon gång under
sina 24 månader med etableringsplan) är 10 procent 2015, 20 procent 2016 och 30 procent
2017.
Vidare bedömer Arbetsförmedlingen att en kundresurs kommer att kunna arbeta med
45 nyanlända per år. Arbetsförmedlingen avser att inledningsvis rikta programmet mot de
tre största språkgrupperna. För att vara effektiva bör kundresurserna arbeta i team om tre
där varje team hanterar en språkgrupp. Därmed är nio kundresurser per marknadsområde
ett minimum. Antalet språkgrupper kan sedan utökas successivt i takt med att arbetssättet
utvecklas. I tabellen nedan framgår den årliga kostnaden för programmet.
2015
Beräknat antal kvarstående i

2016

2017

47 000

54 300

53 100

Antal som får en kundsresurs

2 350

5 430

7 965

Antal kundresurser som behövs

90*

121

177

Beräknad årskostnad tkr.

55 080

73 848

108 324

etableringsuppdraget

*Enligt Arbetsförmedlingen det minsta nödvändiga antalet kundresurser som behövs för att
uppnå önskat resultat.

Förslag 5: Förbättrad samordning av etableringsersättningen och
socialförsäkringsförmåner
Förslaget innebär en förbättrad samordning av etableringsersättningen och
socialförsäkringsförmåner. Arbetsförmedlingen konstaterar att dagens regelverk gör att allt
för mycket fokus läggs på personens försörjning, speciellt under den initiala tiden i
etableringsuppdraget. Detta förslag medför en effektivare hantering av
etableringsersättningen och färre återkrav, vilket ger bättre förutsättningar för myndigheten
att upprätthålla fokus på arbete.
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Etableringsersättning får inte lämnas för samma tid som vissa socialförsäkringsförmåner,
enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare 12. I de fall
dessa förmåner varit beviljade för samma tid ska etableringsersättningen minska med en
summa som motsvarar den tid som den personen fått etableringsersättningen och
socialförsäkringsförmånen samtidigt. Detta får konsekvensen att personer som får
etableringsersättning och även får rätt till vissa socialförsäkringsförmåner riskerar att
drabbas av återkrav på grund av dubbla utbetalningar.
Problematiken har sin grund i att Försäkringskassan genomför en prövning om personen
omfattas av svensk socialförsäkring första gången som han eller hon ansöker om en förmån.
Denna prövning tillsammans med den ordinarie handläggningstiden för förmånen leder ofta
till att det första beslutet om en socialförsäkringsförmån fattas retroaktivt. Eftersom
etableringsersättningen redan är beslutad och utbetald för denna period finns ingen
möjlighet att förhindra att etableringsersättning och en socialförsäkringsförmån lämnas för
samma tid. Även när en prövning av försäkringstillhörighet inte behöver göras eller går
snabbt finns grundproblemet kvar att den första utbetalningen av en socialförsäkringsförmån ofta betalas ut retroaktivt för samma period som beslut om etableringsersättning
fattats. Det nuvarande regelverket innebär stor risk för felaktiga utbetalningar.
Situationen och problematiken är inte unik för etableringsersättningen. Liknande situationer
uppstår i relationen mellan olika socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar som inte
får lämnas för samma tid. Hanteringen av dessa situationer är reglerad i 107 kap. 2 § i
socialförsäkringsbalken (2010:110). När dessa situationer uppstår görs avdrag på den
retroaktiva ersättningen med det belopp som överstiger vad som skulle ha betalats ut för
perioden om beslut av båda ersättningarna hade fattats samtidigt. Detta innebär att återkrav
kan undvikas. Arbetsförmedlingen finns dock inte nämnd i 107 kap. 2 §, och därför kan inte
denna lösning användas i samordningen mellan ersättningar från Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen borde därför läggas till i denna paragraf. Det kräver
att socialförsäkringsbalken (2010:110) och förordningen (2010:407) om ersättning till vissa
nyanlända invandrare revideras.

Verksamhetsområde/målgrupp
Personer som ingår i etableringsuppdraget enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare.

Konsekvenser för verksamheten
Förslaget bidrar till en effektivare hantering av etableringsersättningen. Arbetsförmedlingen
slipper genomföra återkrav på grund av att socialförsäkringsförmåner lämnas retroaktivt.
Därmed minskar antalet återkrav som Arbetsförmedlingen behöver hantera.
Förslaget bidrar till att förbättra individens privatekonomiska situation. Att kunna planera
sin försörjning är viktigt under den initiala tiden i etableringsuppdraget, och därför är det
viktigt att personen slipper drabbas av onödiga återkrav. Det är också särskilt viktigt att
undvika dessa återkrav eftersom de riskerar att bli stora i förhållande till personens inkomst.
12

Dessa är: graviditetspenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller
aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, smittbärarpenning eller närståendepenning.
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Arbetsförmedlingen har i granskningar av ärenden i etableringsuppdraget uppmärksammat
att mycket fokus läggs på personens försörjning, speciellt under den initiala tiden. En
förbättrad privatekonomisk situation medför därför bättre förutsättningar för myndigheten
att upprätthålla fokus på arbete i etableringsuppdraget.

Budgetkonsekvenser
Förslaget uppskattas inte generera några kostnader, bortsett från mindre utvecklingskostnader. I och med att återkraven blir färre minskar kostnaden för denna hantering.
Förslaget påverkar dock Försäkringskassans regelverk, vilket kan innebära
utvecklingskostnader för Försäkringskassan.

Förslag 6: Höjt kostnadstak för tolkstöd
Kostnadstaket för tolkstöd vid fortbildning av anställda föreslås öka till 150 000 kronor (från
50 000 kronor).
Enligt 16 § i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga anges att ekonomiskt stöd kan ges för
tolk till barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade som tar del av utbildning
inom ett företag.

Verksamhetsområde/målgrupp
Det ekonomiska stödet kan ges till arbetsgivare som har anställda med behov av
teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stödtolkning för att
dessa ska kunna ta del av en utbildning inom ramen för sin anställning. Egna företagare och
fria yrkesutövare kan också få stödet. Stödet ska därmed underlätta för anställda
tolkanvändare med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som är i
behov av tolkstöden.

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

•

det är betydligt minskad risk för att arbetsgivaren ska behöva stå för tolkkostnader i
samband med att den anställde tolkanvändaren går en fortbildning, något som
riskerar att leda till att personer med behov av tolk inte får tillgång till
kompetensutveckling i samma omfattning som andra

•
•

arbetsgivares tvekan inför att anställa tolkberoende personal minskar

•

anställningsbarhet och konkurrenskraft på kort och lång sikt upprätthålls.

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

Budgetkonsekvenser
Arbetsförmedlingens bedömning är att en höjning av kostnadstaket till 150 000 kronor
skulle innebära att 50−100 individer skulle kunna ta del av tolkstödet vid längre
utbildningsinsatser än vad som i dag ges utrymme för. En anslagshöjning på fem miljoner
kronor möjliggör denna ökade service till de anställda och deras arbetsgivare utan att det får
negativa konsekvenser för dem som i dag tar del av tolkstöd vid kortare utbildningsinsatser.
Underlag för kostnadsberäkning

Kostnad per tolk
Kostnad per utbildning och person (det
behövs alltid två tolkar vid varje
uppdrag)

Kr/timme

Dag

Vecka

650 kr

8 timmar

5 dagar

1 300 kr

10 400 kr

52 000 kr

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

Förslag 7: Arbetsträning och förstärkt arbetsträning som aktivitet i
jobbgarantin för ungdomar
Arbetsträning och förstärkt arbetsträning, samt det anordnarbidrag som följer med dessa
aktiviteter, föreslås införas som insatser inom jobbgarantin för ungdomar. På så vis blir
förutsättningarna för deltagare i jobbgarantin för ungdomar samma som i jobb- och
utvecklingsgarantin.
Det saknas möjlighet till arbetsträning och förstärkt arbetsträning i jobbgarantin för
ungdomar. Detta behövs för att de ungdomar som har en oklar arbetsförmåga eller har behov
av en mer anpassad arbetsmiljö ska kunna öka sina möjligheter att få ett arbete. Många av
dessa ungdomar har heller ingen eller endast liten arbetslivserfarenhet, inte sällan i
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kombination med avbruten eller bristfällig utbildning och har behov av arbetsträning eller
förstärkt arbetsträning för att förbättra sina förutsättningar för att få arbete.
Det är en grupp som tenderar att öka och som riskerar att bli långvarigt arbetslösa. Dessa
ungdomar behöver särskilt stöd på ett tidigt stadium i jobbgarantin för ungdomar.
För de ungdomar som har behov av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning är det mer
effektivt om dessa insatser kan erbjudas tidigare än, som idag, först efter inträdet i jobb- och
utvecklingsgarantin vilket sker efter 15 månader i jobbgarantin för ungdomar. En betydande
andel av de ungdomar som gått över från jobbgarantin för ungdomar till jobb- och
utvecklingsgarantin har inte deltagit i praktik eller någon annan arbetsplatsförlagd aktivitet
alls under sitt deltagande i jobbgarantin för ungdomar. Förutsättningarna ökar för att fler
ska få aktiviteter utifrån behov om vi inför möjligheter till arbetsträning och förstärkt
arbetsträning inom jobbgarantin för ungdomar.
Arbetsförmedlingens möjligheter att använda hela verktygslådan av program och aktiviteter
bör i detta avseende harmoniseras mellan ungdomar och äldre arbetslösa. Antalet personer i
jobbgarantin för ungdomar som har svårt att få praktik eller andra arbetsplatsförlagda
aktiviteter är stort, och arbetsträning och förstärkt arbetsträning skulle medföra nya
förutsättningar för dem som har behov av en mer anpassad arbetsmiljö. Syftet med
aktiviteterna är att ge arbetslivserfarenhet under anpassade former med tillräcklig
handledning. För att minska riskerna att fastna i långvarig arbetslöshet bör insatser för
ungdomar generellt sett kunna sättas in tidigt utifrån individuella behov.
Utökade aktivitetsmöjligheter inom jobbgarantin för ungdomar kan bidra till att förkorta den
tid ungdomarna är arbetslösa eller deltar i ett program. För en del av denna målgrupp kan
vägen till arbete vara arbetsträning eller förstärkt arbetsträning, där det till skillnad från
arbetspraktik finns ett anordnarbidrag kopplat till aktiviteten.
Förslaget innebär att arbetsträning införs under längst tre månader och förstärkt
arbetsträning under längst sex månader för deltagare i jobbgarantin för ungdomar. Om det
finns behov av fördjupad bedömning vid förstärkt arbetsträning ska denna kunna pågå i en
månad.

Konsekvenser för verksamheten
Genom att kunna tidigarelägga aktiviteter efter behov kan tiderna utan arbete förkortas för
målgruppen. Insatsen bedöms också medföra att motsvarande insats minskar i jobb- och
utvecklingsgarantin.

Konsekvenser för de arbetssökande
Genom att kunna tidigarelägga aktiviteter efter behov kan tiderna utan arbete förkortas för
målgruppen. På samma sätt som i jobb- och utvecklingsgarantin ges möjlighet att fördjupat
utreda möjligheten till arbete för individen. Insatsen bedöms också medföra att motsvarande
insats minskar i jobb- och utvecklingsgarantin.
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Budgetkonsekvenser
Merkostnadsersättning utgår till anordnare för arbetsträning under längst tre månader med
150 kronor per dag vid arbetsträning. För förstärkt arbetsträning får anordnaren
merkostnadsersättning med 300 kronor per dag under längst sex månader och vid fördjupad
bedömning 500 kronor per dag under längst en månad.
Det finns för närvarande i slutet av 2013 cirka 41 000 ungdomar i jobbgarantin för
ungdomar. En uppskattning är att fem procent av dem är i behov av arbetsträning/förstärkt
arbetsträning. Det skulle innebära 2 050 deltagare per år multiplicerat med en genomsnittlig
merkostnadsersättning om 225 kronor/dag x 100 ersättningsdagar (cirka 4,5 månader),
vilket medför en uppskattad kostnadsökning på 46 miljoner kronor på anslaget UO 14 1:3
2014. Till följd av det minskande antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar 2015–2017
avtar utgiftsökningen och uppgår till 32 miljoner kronor 2015 samt 29 respektive 27 miljoner
kronor 2016 och 2017. Därtill tillkommer kostnader för systemutveckling.

Konsekvenser för våra medarbetare
Genom förslaget får medarbetarna ytterligare en insats, som idag saknas, inom jobbgarantin
för ungdomar. Insatsen innebär en förstärkning i de verktyg som kan användas för att
bedöma behovet av fortsatt stöd.

Sammanfattande konsekvensanalys
Förslaget innebär att det blir tydligt för de arbetssökande, allmänheten och medarbetarna att
förstärkt stöd kan ges både i jobbgarantin för ungdomar och i jobb- och utvecklingsgarantin.
Inflödet från jobbgarantin för ungdomar till jobb- och utvecklingsgarantin minskar
sannolikt. Förslaget medför en uppskattad kostnadsökning på 46 miljoner kronor på
anslaget UO 14 1:3. Därtill tillkommer en kostnad för systemutveckling.

Förslag 8: Ändring i reglerna om avbrott och återkrav av
arbetsgivarstöd
Arbetsförmedlingen föreslås få tydligt lagstöd för avbrott av beslut och möjlighet att
överklaga beslut om återkrav till allmänt förvaltningsbeslut.
Det föreslås att det i de arbetsmarknadspolitiska författningarna som behandlar stöd till
arbetsgivare förs in en bestämmelse som ger Arbetsförmedlingen möjlighet att avbryta eller
ompröva felaktiga beslut. Möjligheten att avbryta eller ompröva fattade beslut bör omfatta
såväl fall där beslutet blivit felaktigt till följd av ändrade förhållanden som när beslutet
grundats på ett uppenbart felaktigt underlag eller är en följd av en uppenbart felaktig
rättstillämpning. Det bör också införas en uttrycklig möjlighet för Arbetsförmedlingen att
hålla inne stöd i avvaktan på utredning och beslut om att avbryta tidigare beslut i fall där det
framgår att stödet sannolikt är felaktigt.
Hur de enskilda bestämmelserna i respektive förordning ska utformas bör vara föremål för
ytterligare överväganden.
Det föreslås vidare att återkrav ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I
samtliga arbetsmarknadspolitiska förordningar är möjligheten att överklaga beslut till
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förvaltningsrätten begränsad. Endast vissa beslut såsom beslut om återkallelse av anvisning
och beslut om kvittning är undantagna från begränsningarna. Det föreslås att också beslut
om återkrav undantas från begränsningarna och således ska kunna överklagas till
förvaltningsdomstolen.
Ändringen består av att paragrafen för återkrav i respektive förordning tillförs uppräkningen
av överklagbara beslut på följande sätt:

•

42 a § läggs till i uppräkningen i 43 a § i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

•

36 a § läggs till i uppräkningen i 39 a § i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program

•

19 b § läggs till i uppräkningen i 20 a § förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb

•

21 a § läggs till i uppräkningen i 22 a § i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd

Verksamhetsområde/målgrupp
Arbetsgivarstöd och återkrav av felaktigt utbetalda stöd.

Motivering
Möjlighet att ompröva eller avbryta pågående beslut
De arbetsmarknadspolitiska författningarna (till exempel i förordningen (2000:630) om
särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga) ger
Arbetsförmedlingen rätt att återkräva belopp som betalats ut felaktigt. Förordningarna ger
dock inte någon rätt till att avbryta eller ompröva pågående beslut. I de fall förhållandena
ändrats eller beslutet visar sig ha grundats på felaktigt underlag återstår endast de
möjligheter att avbryta ett gynnande förvaltningsbeslut som följer direkt av förvaltningslagen
eller av allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser. Dessa grunder, som endast tar sikte på
situationer där felet orsakats av ett skrivfel eller där Arbetsförmedlingen vilseletts av
mottagaren, är begränsade och motsvarar inte det behov som finns av att kunna avbryta
pågående beslut för att undvika återkravssituationer.
Klarare regler för möjligheten att ompröva eller avbryta fattade beslut bidrar också till att
motverka felaktiga utbetalningar. En uttrycklig möjlighet att fatta interimistiskt beslut om att
hålla inne ett stöd i avvaktan på utredning skulle, i kombination med en uttrycklig regel om
avbrott eller omprövning av pågående beslut, verka effektivt för att motverka felaktiga
utbetalningar och minska antalet fall där felaktigt utbetald ersättning istället får återkrävas i
efterhand. Att hålla inne utbetalningar eller ändring av ett beslut som inte har tydligt stöd i
författningar eller ett återkrav i efterhand på ersättning som arbetsgivaren redan
tillgodogjort sig riskerar även att påverka arbetsgivaren vilja att fortsätta samarbeta med
Arbetsförmedlingen.
Arbetsgivarstöden grundar sig på att det finns ett anställningsavtal mellan den
stödberättigade arbetsgivaren och den arbetssökande. Detta arbetsrättsliga avtalsförhållande
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påverkas inte rättsligt av att Arbetsförmedlingen avbryter beslutet om stöd. För att
anställningsavtalet ska upphöra måste arbetsgivaren eller den arbetssökande säga upp
avtalet. Det kan finnas en risk för att en arbetsgivare som förlorar sitt stöd också då väljer att
avsluta anställningen. Vissa arbetstagare som har en anställning där arbetsgivaren har rätt
till stöd från Arbetsförmedlingen omfattas inte av lagen (1982:80) om anställningsskydd,
vilket gör dem extra sårbara i ett sådant läge. Även om detta skulle utgöra ett olyckligt
förhållande för den anställde, så motiverar det inte en fortsatt felaktig utbetalning av stöd.
Möjlighet att överklaga beslut om återkrav
Beslut om återkrav kan, enligt den nuvarande ordningen, inte överklagas till allmän
förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen). Enheten
Central omprövning omprövar återkravsbesluten men ett överklagande hindras av de
begränsningar i hur man överklagar som finns i de arbetsmarknadspolitiska förordningarna.
Det kan anses som viktigt för en transperent, rättsäker process att dessa beslut kan prövas av
domstol.

Konsekvenser för verksamheten
Förslagen förväntas medföra positiva konsekvenser i form av tydliga regler och effektivare
handläggning. Förslagen underlättar arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar. En
tydlig förordningsreglerad möjlighet för Arbetsförmedlingen att agera proaktivt vid
misstanke om felaktigheter kan även förväntas få positiva effekter på förtroendet för
myndigheten.

Budgetkonsekvenser
Förslaget bedöms inte leda till högre kostnader i verksamheten utan till att förhindra
felaktiga utbetalningar och minska det merarbete som hanteringen av fordran i samband
med återkravsärenden innebär. Tydliga regler bidrar till effektivisering.

Förslag 9: Förenklad struktur för lönestöd riktade till personer med
funktionsnedsättning
De fyra former av subventionerade anställningar riktade till personer med
funktionsnedsättning som finns i dag 13 föreslås ersättas av två: lönestöd för utveckling och
lönestöd för trygghet.
Förslaget innebär att två typer av lönestöd riktas specifikt till personer med
funktionsnedsättning. Dessa föreslås kunna finnas hos samtliga typer av arbetsgivare.
Lönestöd för utveckling syftar till att ge möjlighet för individer att utveckla sin arbetsförmåga
under maximalt två år medan lönestöd för trygghet är till för personer med mer varaktiga
behov av stöd. Det sistnämnda stödet bör omprövas vart fjärde år.
Arbetsförmedlingen föreslår att ett förstärkt anordnarbidrag ges vid anställning med
lönestöd för utveckling. Detta bör utformas på ett sätt som i högre grad knyter det till de
konkreta utvecklingsinsatser som genomförs för den anställde. Nivån anpassas efter
individens förutsättningar och vilka utvecklingsinsatser arbetsgivaren erbjuder i det aktuella
fallet.
13

Syftar på de subventionerade anställningarna lönebidrag, trygghetsanställning, utvecklingsanställning och offentligt skyddat arbete.
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Verksamhetsområde/målgrupp
Förslaget berör samtliga personer som har subventionerad anställning riktad till personer
med funktionsnedsättning i dag. I förlängningen kan förslaget även få betydelse för samtliga
personer som har möjlighet att få del av detta stöd, det vill säga samtliga inskrivna med
funktionsnedsättning.

Motivering
En förnyelse av strukturen för lönestöd riktade till personer med en funktionsnedsättning
skulle dels göra att de på ett bättre sätt kan anpassas till individuella behov, dels göra stöden
enklare att förstå och använda för såväl arbetsförmedlare som arbetsgivare och anställda. En
välkommen möjlighet vid en förnyelse av stödformerna vore också att arbetsgivarnas
perspektiv och behov på ett bättre sätt kan integreras i samtliga former av stöd redan vid
utformningen.
Förslaget kring lönestöd för utveckling innebär att utgångspunkten är den nuvarande
stödformen utvecklingsanställning. En framgångsrikt genomförd förändring skulle kunna
resultatera i såväl en ökad benägenhet för arbetsgivare att anställa personer med
funktionsnedsättning som fortsatt goda möjligheter till stöd för personer som i dag främst
skulle varit aktuella för trygghetsanställning eller lönebidrag.
Att denna form av lönestöd kan pågå under längre tid än dagens utvecklingsanställning är
också ett sätt att göra lönestöden mer ändamålsenliga för de personer med en nedsatt
arbetsförmåga som numera finns hos Arbetsförmedlingen. De senaste åren har det blivit
väsentligt vanligare att personer har instabil hälsa. Detta tillsammans med den ökade
andelen personer med psykisk funktionsnedsättning skapar ett ökat behov av möjlighet till
utveckling under längre tid för personer vars arbetsförmåga kan vara svår att fastställa
initialt.
Lönestöd för trygghet bör till sin konstruktion bygga på den nuvarande stödformen
trygghetsanställning.

Konsekvenser för verksamheten
De föreslagna förändringarna innebär att programstrukturen för lönestöd förenklas. Detta
skapar ökad tydlighet för såväl arbetsförmedlare som arbetsgivare och anställda. Den gör
också Arbetsförmedlingens möjligheter att erbjuda stöd lättare att kommunicera till
arbetsgivare. På sikt kan det leda till att fler personer med funktionsnedsättning får arbete.
En fördel med att förnya lönestöden är att lönestödens målgrupper i högre grad kan
anpassas till de förutsättningar som gäller i dag. Det innebär också att lönestödens
träffsäkerhet ökar och att de i större utsträckning kan komma rätt personer till del.
Sammantaget medför det att fler personer får förutsättningar att utveckla sin arbetsförmåga,
vilket i sin tur ger fler personer möjlighet att på sikt finna arbete utan stöd.
Även om förslaget till förnyad struktur bygger på två former av lönestöd som finns i dag är
det inte givet att fördelningen av antalet personer mellan de två formerna kommer att
motsvara nuvarande fördelning. Detta beror på att det finns väsentligt fler personer som har
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lönestöd än som har trygghets- respektive utvecklingsanställningar. Det är alltså inte givet
var de som i dag har andra lönestöd skulle ”hamna” i en ny struktur.
Att anordnarbidraget vid lönestöd för utveckling anpassas efter vilka utvecklingsinsatser som
erbjuds ökar möjligheten för personer med detta lönestöd att utveckla sin arbetsförmåga och
på sikt övergå till arbete utan stöd. En höjning av det totala belopp som maximalt kan
utbetalas som anordnarbidrag under en anställning skulle göra lönestöd för utveckling
attraktivare för arbetsgivare än dagens utvecklingsanställning. Att anordnarbidraget
tydligare utgår från kostnadsersättning vid utvecklingsinsatser gör bland annat lönestödet
lättare att kommunicera till arbetsgivare.
Viktigt att notera är att de förslag till förordningsförändringar som presenteras i bilaga 8.5
endast är avsedda att illustrera ett möjligt sätt att genomföra just detta förslag
förordningsmässigt. Ifall en revidering av lönestödens struktur genomförs finns det även ett
stort värde i en fördjupad och breddad dialog kring förordningen som helhet. Detta gäller
exempelvis anordnarbidragens utformning generellt, möjligheten att kombinera lönestöden
med andra insatser och frågor om försäkring och anställningsvillkor. Även konstruktionen av
de förslag som presenteras här kan givetvis påverkas av en sådan process.

Budgetkonsekvenser
Förslaget innebär att anordnarbidraget förstärks och i större utsträckning kopplas till vilka
utvecklingsinsatser som kommer den anställde till del. Då anordnarbidrag i detta scenario
utgår för samtliga beslut men blir olika för olika personer är det rimligt att beräkna de
budgetmässiga konsekvenserna utifrån ett antagande kring en genomsnittlig kostnad per
person och månad.
Tabell Kostnadsökning för förstärkt anordnarbidrag efter antagande om genomsnittlig
månadskostnad. Baserat på prognosticerade volymer för utvecklingsanställning.
Kostnadsökning anordnarbidrag, mkr
Genomsnittlig månadskostnad 5 500 kr

2015

2016

2017

246

236

230

Givet nuvarande stödformer och baserat på den prognosticerade volymutvecklingen för
utvecklingsanställning ger en sådan uträkning ovanstående resultat. Med den nya strukturen
tillkommer emellertid även en del av de personer som i dag skulle få annat stöd, till exempel
lönebidrag och offentligt skyddat arbete.

Förslag 10: Förenklad struktur för praktik
Strukturen för praktik föreslås förenklas så att praktikformerna blir färre. De tre
praktikinsatserna arbetspraktik, prova-på-plats och praktisk kompetensutveckling
sammanfogas till en insats och ska kunna ges i högst sex månader.
Den programstruktur Arbetsförmedlingen har i dag behöver förenklas. För närvarande finns
flera olika typer av arbetsplatsförlagda program i form av praktik med olika målgrupper och
tidslängder för anvisning. Syftet med insatsen praktik är att en arbetssökande ska få praktisk
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erfarenhet, yrkesorientering, utökat nätverk, nya referenser, behålla sin yrkeskompetens och
kontakten med arbetslivet samt visa upp sina kompetenser. De olika praktikformerna har
olika syften och olika längd vilket gör dem svåra att överblicka. Det blir då svårt att hitta rätt
insatser för den arbetssökande. Programstrukturen behöver förenklas och utvecklas mot
färre program där de enskilda programmen kan användas och kombineras flexiblare utifrån
individens behov. Syftet med tre av de nuvarande praktikformerna, arbetspraktik, prova-påplats och praktisk kompetensutveckling är i huvudsak detsamma. Olika beteckningar och
skillnader i regelverk för i princip samma insats gör emellertid regelverket onödigt
komplicerat och försvårar tillämpningen. Behovet av praktikliknande insatser kan tillgodoses
inom ramen för den föreslagna sammanslagningen.
Som ett första steg föreslås därför att de tre praktikinsatserna arbetspraktik, prova-på-plats
och praktisk kompetensutveckling sammanförs till en insats. Tanken är att de individer som
kan ta del av programmen i dag även ska kunna ta del av det nya föreslagna programmet. Det
blir således ingen skillnad på vilka som kan delta jämfört med hur det ser ut i dag. Alla de
som i dag kan ta del av prova-på-platser och praktisk kompetensutveckling ska kunna ta del
av det nya programmet. En anvisning till praktik ska avse en verksamhet under en bestämd
tid. Tidsperioden ska vara längst sex månader. Den individuella arbetsmarknadspolitiska
bedömningen blir central för längden av anvisningen.

Konsekvenser för verksamheten
Genom att antalet former av praktik minskar blir det lättare att använda insatsen.
Regelverket sammanförs vilket bör öka överblicken. Vidare innebär en tydlig definition av
programmet praktik att det blir lättare att informera om programmet för deltagare,
anordnare och utomstående som vill veta mer om Arbetsförmedlingens verksamhet.
Nuvarande regelverk beskriver möjliga deltagare utifrån målgruppstillhörighet. Enligt
förslaget kommer fokus i stället att vara individens behov. Sammanslagningen underlättar
också budgetplaneringen på de lokala arbetsförmedlingskontoren genom färre budgetposter.

Konsekvenser för våra kunder
För arbetssökande och för anordnare tydliggörs syftet med programmet praktik och vad som
ska vara uppfyllt när programmet är slut. Om en sökandes behov och syftet med programmet
tydliggörs ökar sannolikheten för att individen ska uppnå syftet med programmet. Detta kan
medföra att programmet leder till ökad måluppfyllelse och förkortade tider i arbetslöshet.

Budgetkonsekvenser
Den föreslagna förändringen förväntas inte medföra något behov av ökning av anslagsposten
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Den arbetsmarknadspolitiska
bedömningen skulle i stället kunna ge något kortare programtider och möjligen lägre
kostnad genom att gå från ett målgruppstänkande till att lägga större vikt vid den
individuella bedömningen för att uppnå målet med programmet.
Införande av ändrade regler medför kostnader för systemutveckling och utbildning, vilket
dock kompenseras av en förenklad tillämpning som på sikt kräver mindre resurser.
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Konsekvenser för våra medarbetare
Sammanslagningen underlättar för arbetsförmedlarna i det dagliga arbetet genom att det
införs ett regelverk som gäller för alla olika former av praktik. Arbetsförmedlarnas
ställningstaganden till anvisning till praktik kommer att utgå endast från ett program och de
syften som den individuella anvisningen ska leda till.

Sammanfattande konsekvensanalys
Genom sammanslagningen av de olika praktikformerna blir regelverket överskådligare, kan
användas mer ändamålsenligt och håller anvisningslängden nere.
Förslaget leder till ett förtydligande av programmet och skapar en ökad transparens i
verksamheten.

Förslag 11: Förenklad struktur för förberedande insatser
En sammanslagning av de förberedande insatserna aktiviteter inom vägledning och
platsförmedling (AVP), fördjupad kartläggning och vägledning (FKV) och arbetslivsinriktad
rehabilitering (ARB) föreslås. Det nya programmet föreslås heta Vägledning, kartläggning
och rehabilitering (VKR). Antalet förberedande insatser ska minska. Genom en
sammanslagning av tre av de nuvarande förberedande insatserna skapas ett enklare och mer
lättöverskådligt regelverk som underlättar Arbetsförmedlingens val av rätt insats för den
arbetssökande.
Programstrukturen för de arbetsmarknadspolitiska programmen behöver förenklas och
utvecklas mot färre antal program där de enskilda programmen kan användas och
kombineras flexiblare. För närvarande finns nio olika förberedande insatser. Det är i många
fall svårt att överblicka när de olika insatserna ska användas. Flera av de förberedande
insatserna liknar varandra och har många likheter med ordinarie förmedlingsarbete. Genom
att sammanföra tre av de nuvarande olika förberedande insatserna uppnås effektiviseringsvinster för verksamheten. En minskning av antalet förberedande insatser underlättar valet av
rätt insats vid rätt tillfälle.
En minskning av antalet förberedande insatser uppnås genom en sammanslagning av
insatserna aktiviteter inom vägledning och platsförmedling (AVP), fördjupad kartläggning
och vägledning (FKV) och arbetslivsinriktad rehabilitering (ARB). De olika insatserna riktar
sig till individer som har likartade behov. Merparten av deltagarna har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga vilket indikerar att insatsen ska ha stort mått
av flexibilitet för att motsvara individens behov. Man kan inom samma insats ge ett mer
ändamålsenligt innehåll i insatsen eftersom aktiviteterna ingår i samma process.

Konsekvenser för verksamheten
Regelverket för de förberedande insatserna blir enklare och mer lättöverskådligt genom att
de tre insatserna som mest liknar varandra sammanförs till en. Genom sammanslagningen
av aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, fördjupad kartläggning och vägledning
och arbetslivsinriktad rehabilitering skapas en gemensam förberedande insats som
tillgodoser flera närliggande behov. Sammanslagningen leder i sig till minskad
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administration för myndigheten genom färre olika typer av beslut. Budgetplaneringen på de
lokala arbetsförmedlingskontoren förenklas också genom färre poster.

Konsekvenser för våra kunder
För de arbetssökande medför en sammanslagning av olika förberedande insatser att samma
insats kan tillgodose flera behov hos en och samma individ och gör processen tydligare för
den sökande. Den arbetssökande behöver därmed inte delta i flera olika insatser utan kan
uppnå syftet under en och samma anvisning till insats.
För anordnare medför en sammanslagning av olika förberedande insatser en tydlighet i
sammarbetet med Arbetsförmedlingen.

Budgetkonsekvenser
Den föreslagna förändringen, sammanslagning av tre förberedande insatser till en, förväntas
inte påverka kostnaden och anslaget till insatserna. Däremot uppstår initialt kostnader för
systemutveckling och implementering inom myndigheten. Genom den förenklade
administrationen förväntas dessa initialkostnader balanseras.

Konsekvenser för våra medarbetare
En sammanslagning av tre förberedande insatser till en skapar ett tydligare och mer
lättillgängligt regelverk för medarbetarna. Genom att kunna använda en insats för flera olika
behov underlättas planeringen, och antalet anvisningar till olika insatser minskar. Samtidigt
blir det enklare för medarbetarna att informera de arbetssökande om insatsen och dess syfte.

Sammanfattande konsekvensanalys
Förslaget att sammanföra tre förberedande insatser till en förbättrar Arbetsförmedlingens
verksamhet och effektivitet. Sammanslagningen förväntas leda till minskad administration
och vid en given mängd resurser innebär detta att resurser frigörs som kan användas till
annat. Genom sammanslagningen blir regelverket mer lättöverskådligt och insatsen kan
användas mer ändamålsenligt. Förslaget ger ökad flexibilitet och förenklar planeringen.
Sammanslagningen av förberedande insatser ökar inte kostnaden på anslag 1:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Förslag 12: Utökad etableringsersättning och samordning av
utbetalning
Den initiala ersättningen inom ersättning för medverkan till upprättande av etableringsplan
föreslås utökas samtidigt som utbetalningsdatum föreslås samordnas och flyttas till den 25:e
i varje månad. Förslaget ger bättre förutsättningar för en effektiv etablering och bosättning.
Samtidigt som förslaget medför högre statliga utgifter leder förslaget till besparingar inom
den kommunala sektorn.
Arbetsförmedlingen föreslår att en utökad initial ersättning inom EEM (etableringsersättningen vid medverkan till upprättande av en etableringsplan) införs. Den bör beräknas
utifrån antalet dagar efter inträde i etableringsuppdraget fram till första hela utbetalning av
ordinarie etableringsersättning, minus det antal dagar som den första utbetalningen avser.
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Utbetalningen ska ske i direkt anslutning till beslutet. Vi föreslår också, under förutsättning
att förslaget om ökad initial ersättning införs, att utbetalningsdatumen för EEP
(etableringsersättningen för deltagande i en etableringsplan) och EEM flyttas till den 25:e i
varje månad.
De nyanländas ekonomiska ersättning i inledningen av etableringsprocessen skapar i dag
problem. Ett glapp uppstår mellan Migrationsverkets dagersättning som betalas ut i förskott
och Arbetsförmedlingens etableringsersättning som betalas ut i efterskott. Detta medför att
fokus initialt riktas mot personens ekonomiska situation och tar bort fokus från arbete och
insatser. Den nyanlände måste vända sig till kommunen för att få ekonomisk ersättning. För
att de nyanlända fullt ut ska kunna koncentrera sig på etableringsinsatserna behöver detta
problem lösas.
Enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare betalas EEP ut
månadsvis i efterskott. EEM får dock utbetalas var 14:e dag eller oftare i efterskott.
Arbetsförmedlingens uppdrag är att utbetala EEP så snabbt som möjligt efterkommande
månad, vanligtvis mellan den åttonde och den tionde. EEM utbetalas två gånger per månad,
runt den 5:e och den 20:e.
Etableringsersättningens utformning innebär ett hinder för bosättningen, vilket en
undersökning som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna genomförde
bland kommunerna under 2012 visade på. Undersökningen visade att hyresvärdarna var
osäkra på personernas betalningsförmåga. Osäkerheten orsakas dels av den långa väntan på
den första fulla utbetalningen, dels av att utbetalningen sker den 10:e istället för den 25:e.
Hyresvärdar befarar att de nyanlända inte ska kunna betala hyran i tid och har därför blivit
mindre benägna att hyra ut bostäder till gruppen. Det är en mindre andel av kommunerna
som upplever detta som ett hinder men de anger det vara ett betydande problem. 66 procent
av kommunerna uppgav att det skulle underlätta för kommunen att ta emot fler nyanlända
om dessa var självförsörjande genom etableringsersättningen och inte hade behov av
kompletterande försörjningsstöd.
Detta förslag aktualiseras ytterligare på grund av den aviserade regelförändringen att starten
för etableringsplanen flyttas till att personen blir kommunmottagen. Det beror på att väntan
på den första hela utbetalningen flyttas fram till det att personen blivit kommunmottagen.
Det kan påverka kommunernas vilja att ta emot nyanlända eftersom personer som anvisas
från anläggningsboende kommer att vara i större behov av initialt ekonomiskt bistånd från
kommunerna än tidigare. Det bör i detta sammanhang även nämnas att dessa nyanlända
framöver kommer att ha kvar hela sin tid med etableringsersättning vilket bör ses som
positivt av kommunerna.
I dag kompenseras delar av väntan på den första hela utbetalningen för dem som vistas vid
anläggningsboende av Migrationsverkets särskilda dagersättning. I och med att
etableringsplanens startpunkt skjuts upp till kommunmottagandet försvinner denna
möjlighet. Förslaget har därför även en stor betydelse för den enskildes ekonomi under den
initiala tiden.
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Verksamhetsområde/målgrupp
Personer som ingår i målgruppen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare.

Konsekvenser för verksamheten
En tryggare försörjning för nyanlända invandrare under den initiala tiden i
etableringsuppdraget innebär mer fokus på insatserna och därmed en snabbare etablering.
Förslaget underlättar för kommunerna att utöka sitt mottagande genom anvisning, vilket
förbättrar förutsättningarna för Arbetsförmedlingens bosättningsarbete.
Om en utökad initial ersättning införs kan också utbetalningsdatumet för EEM och EEP
flyttas till den 25:e i efterskott. Det innebär bättre anpassning till när hyra och andra
räkningar normalt ska betalas än nuvarande utbetalningsdatum, vilket underlättar för den
enskilde.

Budgetkonsekvenser
Med utbetalningsdatum den 25:e i månaden innebär denna modell att den initiala
ersättningen inom EEM totalt skulle förskjutas med cirka 55 dagar varav 40 dagar med
ersättning. Med ett ersättningsbelopp på 231 kronor per dag skulle utbetalningsbeloppet
totalt bli 9 240 kronor mer per person.
Det kommande inflödet till etableringsuppdraget bedöms bli 28 900 deltagare år 2015,
26 000 deltagare år 2016 och 26 000 deltagare år 2017. Förslaget innebär därmed en
kostnadsökning med 267 miljoner kronor för 2015, 240 miljoner kronor för 2016 och 240
miljoner kronor för år 2017. Denna kostnadsökning bör dock beaktas i förhållande till
besparingen som uppstår i och med att den statliga ersättningen till kommunerna för initialt
ekonomiskt bistånd kan avskaffas.
De som redan får etableringsersättning kommer att få en 17 dagars förskjutning, varav tio
dagar med ersättning, om utbetalningen flyttas till den 25:e. För att täcka denna förskjutning
krävs en utbetalning som innebär en engångskostnad som uppgår till 3 080 kronor per
person med EEP och 2 310 per person med EEM. Den sista december 2013 beräknas 25 700
personer ha EEP och 1 800 personer EEM. Denna engångskostnad skulle då uppgå till cirka
83 miljoner kronor.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och SKL föreslog
även detta i återrapporten Etablering av vissa nyanlända – Samverkan och samordning som
lämnades i februari 2013. I förslaget ingick att den statliga ersättningen till kommunerna för
initialt ekonomiskt bistånd 14 skulle kunna avskaffas om förslaget genomfördes. För 2012
skulle det innebära en besparing motsvarande den genomsnittliga kostnaden för den statliga
ersättningen 7 427 kronor per mottagen person mellan 20 och 64 år. Motsvarande besparing
för 2011 skulle vara 7 986 kronor.
Om förslaget genomförs kommer det att skapa bättre förutsättningar för en snabb
bosättning. En snabbare bosättning innebär en minskad kostnad för anläggningsboende.
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15−17 §§ förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar.
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Den genomsnittliga kostnaden per dygn och person som bor på tillfälligt anläggningsboende
är 320 kronor. Den genomsnittliga tiden från anmälan av behov av bosättning till flyttdagen
från anläggningsboendet var 122 dagar fram till och med november 2013.
Regelförändringen att starten för etableringsplanen flyttas till att personen blir
kommunmottagen får konsekvensen att individen får dagersättning enligt LMA fram till
kommunmottagningen. En snabbare bosättning kommer således också att minska dessa
kostnader.

Förslag 13: Slopad 60-dagarsregel för rekvisitioner
Arbetsförmedlingen föreslår att bestämmelser om att rekvisitioner ska lämnas in inom 60
dagar slopas och ersätts med nya regler.

Nuvarande skrivningar
I dag finns regler om inom vilken tid en rekvisition ska inkomma i
•

39 § i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

•

18 § i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

•

20d § i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

•

34 § i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Regler om rekvisitionstid finns däremot inte i
• förordningen (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar
•

förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Motivering
Arbetsförmedlingen föreslår att 60-dagarsregeln med möjlighet till undantag vid särskilda
skäl tas bort. Arbetsförmedlingen konstaterar också att flera förordningar som styr den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten i dag inte har dessa skrivningar, exempelvis
sysselsättningsfasen inom jobb- och utvecklingsgarantin, en insats som genererar stora
utbetalningar årligen.
Under 2012 inkom i genomsnitt 565 rekvisitioner per månad där förfallodagen (60 dagar)
passerats. Majoriteten av dessa inkom inom tio dagar efter förfallodatum. Sett till den totala
volymen arbetsgivarstöd och nystartsjobb under 2012 motsvarar 565 revisioner per månad
ett par promille av alla rekvisitioner.
Hanteringen av försent inkomna rekvisitioner medför mycket administration på
Arbetsförmedlingen. Varje ärende ska diarieföras, kommuniceras med stödmottagaren och
utredas inför beslut. Bedömningen är att varje ärende tar i snitt 40 minuter att handlägga
inom ekonomiadministrationen. Ett beslut om att inte betala ut rekvirerade medel kan
dessutom överklagas, vilket medför ytterligare handläggning. I de 40 minuterna är inte
heller den tid inräknad som Arbetsförmedlingen ägnar åt rekvisitioner och bedömning av
särskilda skäl.
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Åtgärder har vidtagits för att minska antalet försent inkomna rekvisitioner genom att skicka
påminnelser till stödmottagaren. Denna påminnelsehantering kommer att utökas om 60dagarsregeln slopas.

Påverkan för handläggningen på Arbetsförmedlingen
Vid den prövning som Arbetsförmedlingen gör av särskilda skäl sker en kontakt med
beslutande arbetsförmedlingskontor för att säkerställa att inte något i beslutshanteringen
orsakat den för sent inlämnade rekvisitionen. Det kan exempelvis vara fallet då ett beslut har
fattats retroaktivt på grund av hanteringen på Arbetsförmedlingen. Dessa kontakter kommer
inte att behövas och Arbetsförmedlingen avlastas denna ”börda” om 60-dagarsregeln slopas.
Om en arbetsgivare inte rekvirerar stöd trots flera påminnelser kan det vara lämpligt att
Arbetsförmedlingen som anvisat en arbetssökande till arbetsplatsen tar kontakt med
arbetsgivaren, dels för att säkerställa att verksamheten fortfarande pågår, dels för att
kontrollera att den anvisade finns kvar i anställningen (eller överhuvudtaget tillträtt
anställningen). I det fall arbetsgivaren inte förstått hur och varför en rekvisition månadsvis
ska sändas till Arbetsförmedlingen kan det vara god service att den arbetsförmedling som
gjort anvisningen kontaktar den aktuella arbetsgivaren och informerar om detta.
Sammantaget bedöms administrationen på Arbetsförmedlingen (kärnverksamheten) minska
om 60-dagarsregeln avskaffas.

Regelförenklingen ur ett arbetsgivarperspektiv
Några dagars för sent inskickad rekvisition förorsakar administrativa kostnader hos
arbetsgivaren. Omprövning ska begäras av den stoppade rekvisitionen och arbetsgivaren ska
redogöra för sina skäl till att rekvisitionen inte kom in i tid. Skulle arbetsgivaren inte vara
nöjd med Arbetsförmedlingens beslut finns möjlighet att överklaga beslutet vilket leder till
ytterligare administrativa kostnader och krångel för arbetsgivaren.
En enkel hantering utan inslag av byråkratiska regler, som att en rekvisition som kommer in
den 62:a dagen inte ska utbetalas, kan bidra till ett stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen.

Budgetkonsekvenser
I dag är det mycket små volymer som kommer in för sent. De 545 rekvisitioner som kommer
in varje månad ska vägas mot de över 135 000 rekvisitioner 15 för arbetsgivarstöd som skickas
ut varje månad. Av de för sent inkomna rekvisitionerna betalas cirka 15 procent ut efter
omprövning.
Bedömningen är att slopandet av 60-dagarsregeln får en marginell inverkan på
bemyndiganderamarna.

Risker
En risk som bör beaktas är om vissa större arbetsgivare avvaktar mycket länge med att
rekvirera stora belopp. Det skulle försvåra ekonomistyrningen inom myndigheten. Detta
skulle förhindras genom att en bevakning finns av ”stocken” rekvisitioner som är utskickade
till arbetsgivare men som ännu inte återkommit.
15

Avser antalet kvarstående i anställningar med stöd inklusive nystartsjobb i december 2013.
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Ett alternativ till att ytterligare motverka denna risk är att vidhålla principen med en absolut
bortre gräns, till exempel 12, 18, 24 eller 48 månader. Detta för att ha legala skäl att hindra
utbetalning av en rekvisition som kommer in oacceptabelt lång tid efter den arbetsmånad
rekvisitionen avser.

Förslag 14: Möjlighet till arbetslöshetsersättning mellan
arbetsmarknadsutbildningar
Regelverket för arbetslöshetsförsäkringen ändras så att arbetslöshetsersättning kan beviljas
mellan arbetsmarknadspolitiska program som utgörs av utbildningar även om dessa kan
anses vara delar av en och samma utbildning.
Arbetslöshetskassorna avslår i dag, liksom tidigare, arbetssökandes ansökan om
arbetslöshetsersättning om ansökan gäller tid mellan två arbetsmarknadsutbildningar.
Oavsett om den sökande står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete fattar
kassorna beslut med hänvisning till att den sökande är studerande och inte har avslutat sina
studier. Enligt 10 § Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har studerande inte rätt till
arbetslöshetsersättning. Tid mellan två arbetsmarknadsutbildningar anses av
arbetslöshetskassorna därför heller inte utgöra ett sådant uppehåll i studierna som enligt
förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring kan berättiga till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen har tagit upp frågan med Arbetslöshetskassornas
Samorganisation och den gemensamma slutsatsen är att arbetslöshetskassornas beslut att
avslå ersättningsrätten i dessa situationer har grund i lag och förordning. Den situation som
de arbetssökande genom dessa beslut försätts i försämrar arbetslöshetsförsäkringens
legitimitet och försvårar Arbetsförmedlingens arbete med att tillgodose arbetsgivarnas behov
av utbildad arbetskraft.
När den arbetssökande anvisats till och deltagit i en förberedande utbildning och därefter
anvisats till en arbetsmarknadsutbildning har han eller hon enligt nuvarande regelverk inte
rätt till arbetslöshetsersättning. Att delta i en förberedande utbildning är ofta en
förutsättning för att anvisas till en arbetsmarknadsutbildning. Om den arbetssökande kan få
ett arbete före arbetsmarknadsutbildningen finns dock självklart inget krav att delta i denna.
Arbetsmarknadsutbildningen följer sällan tidsmässigt direkt efter den förberedande
utbildningen.
Även när det gäller arbetslöshet under tid mellan arbetsmarknadspolitiska program som
bedrivs i form av olika moduler har den arbetssökande inte rätt till arbetslöshetsersättning
trots att det inte är obligatoriskt att delta i samtliga moduler.
Har den arbetssökande accepterat en anvisning till en arbetsmarknadsutbildning eller annan
modul i ett program har arbetslöshetskassan avslagit ansökan om arbetslöshetsersättning för
mellantiden. Den sökande har utöver detta också riskerat att bli återbetalningsskyldig i den
mån ersättning redan har betalats ut för den tiden.
För de arbetssökande är situationen komplicerad eftersom en arbetssökande som avvisar en
anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program kan bli föremål för åtgärd från
arbetslöshetskassan. Det innebär att både beslut att avvisa en anvisning eller acceptera den
kan leda till att den arbetssökande förlorar arbetslöshetsersättningen.
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För att arbetslöshetskassorna ska kunna medge rätt till arbetslöshetsersättning mellan två
arbetsmarknadspolitiska program som båda består av arbetsmarknadsutbildning föreslår
Arbetsförmedlingen att 18 § i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring ändras.
Arbetsförmedlingen föreslår också att skrivningen om arbetsmarknadsutbildning inom det
reguljära utbildningsväsendet utgår ur 18 § eftersom sådan utbildning inte längre kan
beviljas. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bör, så som anges i 18 §, fortsatt ha
föreskriftsrätt om rätt till arbetslöshetsersättning under övriga uppehåll i en pågående
arbetsmarknadsutbildning.

Konsekvenser för verksamheten
Anvisning till arbetsmarknadsutbildning efter det att den sökande deltagit i en förberedande
utbildning liksom anvisning till arbetsmarknadsutbildning som bedrivs i fristående delar
eller moduler skulle underlättas om den sökande inte riskerar konsekvenser för sin
försörjning. Arbetsförmedlingens arbete med att tillgodose arbetsgivarnas behov av utbildad
arbetskraft skulle därmed också underlättas.

Konsekvenser för våra kunder
De arbetssökande kan förbättra sina möjligheter att få ett arbete utan risk för att bli
återbetalningsskyldiga eller få avslag på ansökan om arbetslöshetsersättning. Risken att
mista arbetslöshetsersättningen skulle inte påverka beslutet att delta i en
arbetsmarknadsutbildning. Förtroendet för myndigheten kan öka när det inte medför någon
risk för avslag på ansökan om arbetslöshetsersättning eller återbetalningsskyldighet av redan
erhållen ersättning att bli anvisad till en arbetsmarknadsutbildning. Detta förhållande är och
har varit mycket svårt att förklara för den arbetssökande.

Budgetkonsekvenser
Förändringen innebär en utgiftsökning på anslaget för arbetslöshetsersättning om 44
miljoner kronor per år fr.o.m. 2015. Beräkningen bygger på att cirka 3 700 personer bedöms
beröras av förslaget och att uppehållen mellan utbildningarna i genomsnitt är 21 dagar per
person. De positiva konsekvenserna på sikt bör dock vara att ändringen leder till att
arbetssökande snabbare kommer i arbete, även om dessa är svåra att beräkna.

Konsekvenser för våra medarbetare
Medarbetare på Arbetsförmedlingen skulle kunna anvisa till en arbetsmarknadsutbildning i
den utsträckning den arbetssökande har behov av denna utan att komplikationer uppstår för
den sökandes ekonomiska trygghet.

Sammanfattande konsekvensanalys
Förslaget skulle förbättra Arbetsförmedlingens verksamhet och effektivitet. För de arbetssökande
skulle möjligheten att genom arbetsmarknadsutbildning snabbare få ett arbete öka. Förtroendet
för Arbetsförmedlingen och för legitimiteten i arbetslöshetsförsäkringen ökar.
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5. Anslagen för perioden 2015−2017
5.1 Utgiftsområde 13. Integration och jämställdhet
Arbetsförmedlingen disponerar anslagen 1:3 etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare och 1:4 ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända inom
utgiftsområde 13. Till grund för beräkningarna nedan ligger uppgifter från Migrationsverket
om beräknat antal nyanlända invandrare som omfattas av etableringsuppdraget.

Anslag 1:3 – etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Tabell 1 Anslagsutveckling (miljoner kronor)
2013

Utfall

1 699

2014

Anslag

2 342

2015

Förslag

3 960

2016

Förslag

4 318

2017

Förslag

4 050

Kostnaderna för etableringsersättning väntas öka de närmaste åren till följd av att antalet
deltagare inom etableringsuppdraget bedöms öka 2014−2017. Den aktuella prognosen från
Migrationsverket pekar på en ökning av inflödet till etableringsuppdraget kommande år,
vilket främst beror på situationen i Syrien.
Jämfört med regeringens beräkningar för budgetåren 2015−2017 i budgetpropositionen för
2014 räknar vi med ett betydligt högre medelsbehov under anslaget. Enligt
Migrationsverkets aktuella prognos (februari 2014) för antalet beviljade uppehållstillstånd
beräknas inflödet till etableringsuppdraget 2015 bli cirka 27 700 personer. Antalet deltagare
inom etableringsuppdraget beräknas i genomsnitt bli 36 200 personer under 2014.
Anslag 1:4 – ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
Tabell 2 Anslagsutveckling (miljoner kronor)
2013

Utfall

930

2014

Anslag

1 961

2015

Förslag

2 555

2016

Förslag

2 806

2017

Förslag

2 740
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Antalet som omfattas av uppdraget fortsätter att öka fram till 2017. Andelen lotsbeslut ökade
under 2013 och bedömningen är att 80 procent av personerna med etableringsplan kommer
att ha beslut om lots.
Jämfört med regeringens beräkningar för budgetåren 2015−2017 i budgetpropositionen för
2014 räknar Arbetsförmedlingen med ett högre medelsbehov under anslaget.
Behovet av validering och utbildning för att stärka de nyanländas möjligheter till arbete och
förkorta etableringstiden kommer att vara stort. Även behovet av andra individuellt
anpassade förberedande insatser bedöms öka.

5.2 Utgiftsområde 14. Arbetsmarknad och arbetsliv
Anslag 1:1 – Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Tabell 3 Anslagsutveckling (miljoner kronor)

Ap.1 Förvaltnings-

Ap. 2 Nyanländas

kostnader för Af

etablering

SUMMA Anslag 1:1

2013

Utfall

6 404

704

7 108

2014

Anslag

6 434

687

7 121

2015

Förslag

6 517

1 000

7 517

2016

Förslag

6 591

1 393

7 984

2017

Förslag

6 599

1 393

7 992

Vid bedömningen av resursbehovet på förvaltningsanslaget har myndighetens respektive
uppdrag av större karaktär analyserats var för sig. Utgångpunkter i dessa bedömningar
redogörs för nedan.
Vid den aggregerade bedömningen av resursbehovet måste dock hänsyn tas till
myndighetens förmåga att på kort sikt anpassa verksamheten till förändringar av
resurstilldelningen utan att kostnadseffektiviteten avtar. Det handlar exempelvis om ledtider
vid rekrytering av personal med rätt kompetens och internutbildning av nyanställda. En
ytterligare faktor i den aggregerade bedömningen är effektiviseringar av verksamheten, till
exempel av it-investeringar. Vidare har hänsyn tagits till att Arbetsförmedlingen inte ser att
den nuvarande statsfinansiella situationen ger utrymme för stora utgiftsökningar.
Med detta i beaktande är Arbetsförmedlingens bedömning av medelsbehovet enligt tabellen
ovan. Det angivna medelsbehovet under anslagspost 2 för 2015 är beroende av att
Arbetsförmedlingen kan påbörja ett rekryteringsarbete redan 2014. Det förutsätter att
anslagsposten tillförs ytterligare medel redan 2014. I annat fall bedömer Arbetsförmedlingen
att en lägre tilldelning är motiverad för att myndigheten ska kunna upprätthålla
kostnadseffektiviteten inom uppdraget.
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Beräkningsförutsättningar för bedömningen av resursbehov
Arbetsförmedlingens bedömning av behovet av förvaltningsmedel tar avstamp i hur många
arbetssökande som förväntas vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och vilka arbetsuppgifter
som myndigheten är ålagd att utföra inom ramen för myndighetens olika uppdrag. En viktig
del i detta är att göra en uppskattning av hur många arbetssökande en arbetsförmedlare
maximalt kan arbeta med i genomsnitt, så kallad handläggartäthet, samtidigt som
myndigheten klarar sina uppdrag.
Vilken handläggartäthet som är rimlig varierar mellan myndighetens olika uppdrag. En
handläggare kan till exempel arbeta med fler sökande som har en anställning med stöd för
personer med en funktionsnedsättning än med sökande som deltar i insatser inom ramen för
myndighetens etableringsuppdrag. Gemensamt för samtliga uppdrag är dock utgångspunkten att en handläggare (heltidsanställd) har knappt 120 timmar per månad att ägna åt
arbetssökande och arbetsgivare efter att hänsyn tagits till semester, kompetensutveckling
med mera. Av den tiden bedöms cirka 15 procent ägnas åt bemanning i direktservice, det vill
säga att hålla kontoren öppna främst för kontakter som inte är bokade, till exempel
nyinskrivningar. Produktionstiden inom respektive uppdrag uppgår således till cirka 100
timmar per månad för en heltidsarbetande arbetsförmedlare 16.
I bedömningen av förvaltningsmedelsbehovet har resursbehovet för ett rimligt stöd till
arbetssökande och arbetsgivare inom följande uppdrag analyserats var för sig:

•
•

jobb- och utvecklingsgarantins två första faser

•
•
•
•

jobbgarantin för ungdomar

•
•
•

subventionerade anställningar för personer med enfunktionsnedsättning

•

övrig service till arbetsgivare

jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas

tidiga insatser för sökande som bedöms riskera att bli långvarigt arbetslösa
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
insatser för personer som förbrukat maximalt antal dagar i sjukförsäkringen

matchning och stöd i jobbsökandet för övriga arbetssökande
arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med nedsatt arbetsförmåga,
specialistresurser

Myndigheten har därutöver ett antal andra uppdrag, men som utifrån ett medelsbehov
bedöms rymmas inom ramen för ovan nämnda uppdrag. Ett sådant exempel är
myndighetens uppdrag att erbjuda insatser även till de nyanlända invandrare som inte tillhör
målgruppen för myndighetens särskilda etableringsuppdrag som i det här sammanhanget
ingår i uppdraget tidiga insatser.
16

Undantaget är handläggare inom etableringsuppdraget och SIUS-konsultenter som i beräkningen inte antas arbeta i direktservice.
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Jämfört med föregående års bedömning av rimlig resursåtgång inom respektive uppdrag har
beräkningsförutsättningarna framför allt förändrats i följande avseenden:
1.

Resursbehovet per deltagare i lönestöd för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga har justerats upp för perioden 2015–2017.
Bakgrunden till förändringen är myndighetens förstärkta arbete med att säkerställa
korrekta utbetalningar. Det får till följd att kontrollen, dokumentationen och
uppföljningen av anställningarna blivit mer omfattande.

2. Resursbehovet för personer som bedöms stå närmare arbetsmarknaden har justerats
upp. Bakgrunden är bland annat den förstärkta och formaliserade process för
uppföljning av arbetssökandet bland samtliga arbetssökande som
aktivitetsrapporteringen innebär. Arbetsförmedlingen anser också att mer tid bör
kunna ägnas för en högre kvalitet i inskrivningsprocessen, bland annat för att
möjliggöra en tidigare och bättre bedömning av insatsbehov.
3. Arbetsförmedlingen ska ha ett ökat fokus på arbetsgivarkontakter. Därför har
resursbehovet för sådana arbetsgivarkontakter som inte är direkt kopplade till något
arbetssökandeuppdrag analyserats separat. Det handlar främst om resurser för att
kunna erbjuda visst stöd vid annonsering på Arbetsförmedlingens platsbank och
annat rekryteringsarbete som matchning mot annonserat arbete.
4. Arbetsförmedlingen har gjort en fördjupad bedömning av resursbehovet för
uppdraget att erbjuda tidiga insatser till arbetssökande som löper störst risk för
långvarig arbetslöshet. Utgångpunkten är att den största delen av dessa insatser ska
ske i form av fördjupade förmedlingsinsatser vilket belastar förvaltningsanslaget.
Vad gäller inriktningen på detta uppdrag och därmed också handläggartäthet är
uppdraget tidiga insatser jämförbart med jobb- och utvecklingsgarantins första
faser.
I tabellen nedan redovisas utgångspunkter för Arbetsförmedlingens bedömning av
medelsbehovet för 2015–2017.
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Tabell 4 Utgångspunkter för beräkning av resursbehov givet de uppdrag som åligger
Arbetsförmedlingen

Utgångspunkter för beräkning av resursbehov givet de
Uppdrag

uppdrag som åligger Arbetsförmedlingen

Jobb- och utvecklingsgarantins
två första faser

50 deltagare per handläggare

Jobb- och utvecklingsgarantins
sysselsättningsfas

65 deltagare per handläggare

Jobbgarantin för ungdomar

50 deltagare per handläggare

Tidiga insatser för sökande
som bedöms riskera långvarig
arbetslöshet

50 deltagare per handläggare

Etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare

30 deltagare per handläggare

Insatser för personer som
förbrukat maximalt antal dagar
i sjukförsäkringen

30 deltagare per handläggare

Subventionerade anställningar
för personer med
funktionsnedsättning

170 deltagare per handläggare

Matchning och stöd i
jobbsökande för övriga
arbetssökande

175-190* deltagare per handläggare

Arbetslivsinriktad rehabilitering
för personer med nedsatt

Nuvarande nivå för specialistresurser i relation till antal

arbetsförmåga
Övrig service till arbetsgivare

arbetsförmedlare
Bedömning av resursåtgång för nuvarande hantering av stöd vid
annonsering, önskemål om matchning m.m.

*Effektivisering av inskrivningsprocess tillsammans med it-investeringar väntas ge möjligheter att arbeta med fler
sökande per handläggare mot slutet av budgetperioden än i närtid.

Andra komponenter i bedömningen av förvaltningsmedel är hur många sökande som
bedöms vara i behov av stöd inom ramen för respektive uppdrag, genomsnittliga
lönekostnader för handläggare och andra driftskostnader för till exempel lokaler, it, telefoni,
kompetensutveckling och resekostnader. Vad gäller volymprognoserna utgår
medelsberäkningen från Arbetsförmedlingens utgiftsprognos från 21 februari 2014.
Utgångpunkten för lönekostnader, lokaler, telefoni med mera är 2014 års utgiftsnivåer för de
ändamålen, i fasta priser.
Som beskrivits i avsnittet om Arbetsförmedlingens inriktning ser myndigheten behov av en
hög it-utvecklingstakt under budgetperioden. Myndigheten beräknar det totala
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resursbehovet för it-utveckling till cirka 260 miljoner kronor per år 2015−2017. I det ligger
den särskilda satsningen inom Next-programmet som beräknas medföra utgifter om cirka
130 miljoner kronor per år 2015−2017. För att arbetet ska kunna fortsätta enligt plan innebär
det ett resurstillskott för it-utvecklingen om drygt 100 miljoner kronor per år 2015−2017.
Arbetsförmedlingens bedömning är således att myndighetens förvaltningsanslag behöver
tillföras mer medel än vad som beräknas i budgetpropositionen för 2014. Givet är de uppdrag
som i dag åligger myndigheten att genomföra. De direkta konsekvenserna av en lägre
resurstilldelning än vad som beskrivs ovan riskerar till exempel att bli fortsatta svårigheter
att upprätthålla önskvärd aktivitetsnivå inom garaniterna, en sjunkande kvalitet i stödet till
nyanlända inom etableringsuppdraget, lägre it-utvecklingstakt (senareläggning av
satsningen på Next-programmet), svårigheter att med kvalitet granska de arbetssökandes
aktivitetsrapportering, bristande kontroll av arbetsgivare och att förbättra arbetet med
arbetsgivarkontakter. Vidare bedöms en lägre medelstilldelning innebära en fortsatt
ansträngd arbetssituation för myndighetens medarbetare, vilket bedöms bidra till höga
sjuktal.

Anslag 1:2 − bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Tabell 5 Anslagsutveckling (miljoner kronor)

Ap.1

Ap.2 Bidrag till

Ap.3 Statliga

Aktivitetsstö

arbetslöshets-

ålderspensions-

d

ersättning

avgifter

SUMMA
Anslag 1:2

2013

Utfall

15 853

14 604

1 324

31 780

2014

Anslag

15 063

14 900

2 172

32 135

2015

Förslag

13 230

12 797

2 326

28 353

2016

Förslag

12 287

11 747

2 442

26 476

2017

Förslag

11 786

11 094

2 205

25 085

Till grund för förslagen 2015–2017 ligger beräkningarna i Arbetsförmedlingens
utgiftsprognos i februari 2014 samt kostnaderna för de förslag som redovisas i avsnitt 4.
Ap.1 Aktivitetsstöd
Enligt vår utgiftsprognos i februari 2014 kommer antalet deltagare i program med
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning att förändras under perioden enligt följande:
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Tabell 6 Genomsnittligt antal deltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

2013

2014

2015

2016

2017

189 443

184 900

174 500

167 900

161 300

136 709

134 300

120 200

111 700

106 400

Antal deltagare i
genomsnitt/år
Därav i garantiprogram

Från 2015 och framåt beräknas antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins första och
andra fas att sjunka från 66 000 deltagare i genomsnitt under 2014 till drygt 51 000 under
2017. Antalet deltagare i programmets sysselsättningsfas beräknas ligga relativt konstant de
närmaste åren för att sedan sjunka under 2016–2017.
Ungdomskullarnas storlek minskar framöver, vilket innebär ett sjunkande antal ungdomar
på arbetsmarknaden under perioden. Förutsatt att konjunkturen följer det förlopp som
bedömts, så kommer antalet ungdomar som blir aktuella för jobbgarantin för ungdomar att
minska relativt kraftigt.
Snittkostnaderna per deltagare i aktivitetsstöd är i huvudsak sjunkande eller utplanande.
De förslag som redovisas i avsnitt 4 medför vissa förändringar av anslagsbehovet. I avsnitt 4
redovisas anslagseffekten för respektive förslag. Sammanlagt medför förslagen en minskning
av medelsbehovet med 153 miljoner kronor per år 2015−2017.

Ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och Ap.3 Statliga
ålderspensionsavgifter
Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetskassorna bestäms av antalet dagar med
inkomstrelaterad ersättning, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, antalet
dagar med ersättning i form av grundbelopp och grundbeloppets storlek. Cirka 96 procent av
utbetalningarna avser inkomstrelaterad ersättning.
Vid bedömning av den framtida belastningen på anslaget är de avgörande frågorna hur
många av de arbetslösa som kommer att vara berättigade till någon form av arbetslöshetsersättning och hur många av dessa som kommer att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning
respektive ersättning med grundbelopp.
Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsförsäkringen beräknas med utgångspunkt från en
prognos för antalet arbetssökande på Arbetsförmedlingen. De sökande fördelas i prognosen
på två grupper: sökande med rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och sökande
utan sådan rätt. Sökande med rätt till ersättning fördelas vidare på sökande med rätt till
inkomstrelaterad ersättning och sökande med rätt till ersättning enbart med grundbelopp.
Utbetalningarna av bidrag beräknas därefter med ledning av antaganden om det
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genomsnittliga antalet ersättningsdagar per sökande och månad och genomsnittliga
dagpenningar för sökande med rätt till ersättningar.
År 2015 beräknas nivån på arbetslösheten till 7,4 procent, år 2016 till 7,0 procent och år 2017
till 6,7 procent.
Vi räknar med att den genomsnittliga dagpenningen för sökande med rätt till
inkomstrelaterad ersättning kommer att uppgå till 620 kronor under perioden. Den
genomsnittliga dagpenningen till sökande med grundbelopp beräknas uppgå till 242 kronor.
Ålderspensionsavgifterna beräknas till 2 326 miljoner kronor för 2015. För 2016 och 2017
beräknas avgifterna till 2 442 miljoner kronor respektive 2 205 miljoner kronor.

Anslag 1:3 – kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser
Tabell 7 Anslagsutveckling (miljoner kronor)

Ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser
2013

Utfall

8 820

2014

Anslag

9 172

2015

Förslag

9 549

2016

Förslag

9 402

2017

Förslag

9 638

Till grund för förslagen 2015–2017 ligger beräkningarna i Arbetsförmedlingens
utgiftsprognos i februari 2014. Till detta kommer kostnaderna för de förslag som redovisas i
avsnitt 4.
Verksamhetskostnaderna beräknas öka något under perioden 2015−2017 jämfört med
kostnaderna 2014. I huvudsak är det kostnaderna för anställningsstöden som beräknas öka.
För jobbgarantin för ungdomar beräknas kostnaderna sjunka successivt i takt med att antalet
deltagare sjunker.
De förslag som redovisas i avsnitt 4 medför vissa förändringar av anslagsbehovet. I avsnitt 4
redovisas anslagseffekten för respektive förslag. Sammanlagt medför förslagen en ökning av
medelsbehovet med cirka 30 miljoner kronor respektive år.
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Anslag 1:4 – Lönebidrag m.m.
Tabell 8 Anslagsutveckling (miljoner kronor)
Ap.1 Lönebidrag m.m.
2013

Utfall

12 607

2014

Anslag

13 253

2015

Förslag

14 998

2016

Förslag

15 414

2017

Förslag

15 844

Till grund för förslagen 2015−2017 ligger beräkningarna i Arbetsförmedlingens
utgiftsprognos i februari 2014. Till detta kommer kostnaderna för de förslag som redovisas i
avsnitt 4.
Det genomsnittliga antalet deltagare i program inom anslaget beräknas fortsätta att öka
under hela perioden 2015−2017. Ökningen avser i första hand trygghetsanställningar.
I avsnitt 4 redovisas anslagseffekten för de förslag som berör detta anslag. Sammanlagt
medför förslagen en ökning av medelsbehovet med cirka 1 566 miljoner kronor under 2015.
För 2016 och 2017 innebär förslagen att utgifterna blir 1 886 respektive 2 180 miljoner
kronor högre om samtliga förslag genomförs.

5.3 Övriga medel som disponeras
Utgiftsområde 10, Anslag 1:6 – insatser för sjukskrivnas återgång till
arbete
För att stödja individers övergång från sjukförsäkringen till arbete ska Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan erbjuda rehabiliteringsinsatser inom ramen för myndigheternas
samarbete. Samarbetet mellan myndigheterna ska förstärkas och de gemensamma
insatserna ska ske tidigare och syfta till att klargöra individens förutsättningar för arbete och
klargöra behov av insatser, såväl tidigt i sjukfallen i anslutning till tidsgränserna som senare
för de sjukfall som blir längre än ett år. Under 2012 fick sammanlagt 738 miljoner kronor
användas för detta ändamål. Resurserna innefattade för 2012 Arbetsförmedlingens
programkostnader (164 miljoner kronor), Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (365
miljoner kronor) och Försäkringskassans förvaltningskostnader (209 miljoner kronor).
Under 2013 har medel fördelats enligt samma modell och utgångspunkter som 2012.
För åren 2014−2017 beräknar regeringen i budgetpropositionen för 2014 en oförändrad nivå
om 738 miljoner per år.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har utvecklat en arbetsform för att erbjuda tidiga
insatser till personer som har ersättning från sjukförsäkringen. Arbetsformen består av
gemensamma kartläggningar och ställningstaganden om individens plan för att åter få ett
arbete. Myndigheterna kommer årligen överens om en fördelning av anslaget. En
överenskommelse har gjorts för 2014 om att fördela medel enligt utgångpunkterna för 2012
och 2013.
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Mot bakgrund av de erfarenheter vi har från 2012−2013 föreslår vi att resurserna för
myndighetens insatser, såväl för förvaltning som för program, samt med de aktuella
förutsättningarna, fördelas enligt samma principer och modell inför 2015.
Vi ställer oss fortsatt positiva till att resurserna tilldelas på ett särskilt anslag.
Arbetsförmedlingen förordar en fortsatt flexibilitet i hur medel fördelas eftersom
samarbetsformen fortfarande utvecklas och genom att prognosen för inflödet från
sjukförsäkringen är osäker. Vi bedömer att det finns ett betydande behov av långsiktighet i
uppbyggnaden av denna verksamhet och att det tar tid att arbeta fram en hållbar struktur för
samarbetet. Vidare bedömer vi att upphandlingen av kompletterande tjänster inom detta
uppdrag fordrar långsiktighet för såväl myndighetens kunder som för att säkerställa att ett
tillräckligt antal leverantörer är intresserade.
Myndigheterna följer utvecklingen av en gemensam kartläggning, aktiva insatser och
användningen av programmedel. Avsatta medel för program avser att täcka våra kostnader
för gemensamma aktiva insatser som syftar till att utveckla arbetsförmågan hos deltagaren i
olika programinsatser. Därefter sker en växling till Arbetsförmedlingens ordinarie anslag: 1:2
ap.1 aktivitetsstöd, 1:3 arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt 1:4 lönebidrag
Samhall, stöd till hjälpmedel på arbetsplats samt stöd till personligt biträde. När det gäller
deltagares ersättning bygger den aktuella medelsfördelningen mellan myndigheterna på att
ersättningen hanteras som en kostnad inom sjukförsäkringen, vanligen i form av
rehabiliteringsersättning.

5.4 Internationellt utvecklingssamarbete
Arbetsförmedlingen bidrar till utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och
arbetsmarknad i andra länder som en del av den svenska biståndspolitiken och EU:s stöd till
länder i unionens närområde. Detta samarbete finansieras huvudsakligen av Sida och EU
och sker med full kostnadstäckning. Vår instruktion bemyndigar oss att bedriva detta
internationella utvecklingssamarbete och omfattningen av det anges årligen i
regleringsbrevet.
I dag bedriver Arbetsförmedlingen internationella utvecklingsprojekt i ett drygt tiotal länder,
framför allt i EU:s närområde, men också i bland annat södra Afrika och i Kambodja.
Projekten är inriktade på de områden av arbetsmarknadspolitiken som utgör myndighetens
kärnverksamhet, som arbetsmarknadspolitiska insatser och program, servicevägar, tjänster
och metoder samt analyser och prognoser. Hur arbetsmarknadsmyndigheterna kan
underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är också i allt större
utsträckning i fokus.
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Tabell 9 Prognos för Arbetsförmedlingens verksamhet inom tjänsteexporten 2015–2017
(miljoner kronor)

2015

2016

2017

Intäkter

35,0

37,2

27,1

Kostnader

34,8

36,6

26,8

Resultat

0,2

0,6

0,3
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6. Övriga ekonomiska villkor
6.1 Låneram
Innevarande budgetår har Arbetsförmedlingen tilldelats en låneram på 550 miljoner kronor.
Våra investeringar avser till stor del it-området samt ombyggnader och förbättringar av
lokaler. För budgetåren 2015−2017 planeras investeringar enligt sammanställningen nedan.
Tabell 10 Investeringar (miljoner kronor)
2015
Datorer och kringutrustning
Immateriella
Fastigheter och ombyggnader
Övrigt
Oförutsett
SUMMA

2016

2017

20

139

52

150

150

150

71

41

41

7

7

7

50

50

50

298

387

300

Datorer och kringutrustning
Under 2016 planeras för utbyte av nuvarande utrustning i form av datorer, servrar och
skrivare. Under perioden 2015−2017 görs löpande vissa nyanskaffningar och utbyte av
datorer och skrivare.

Immateriella
Utvecklingen enligt vår utvecklingsplan beräknas medföra immateriella investeringar om
sammanlagt 150 miljoner kronor per år under perioden 2015–2017 i syfte att modernisera
och effektivisera e-förvaltningen.

Fastigheter och ombyggnader
För ändringar och anpassningar av kontorsstrukturen beräknas investeringsbehovet till cirka
71 miljoner kronor under 2015. Därefter beräknas behovet minska under resten av perioden.

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

6.2 Räntekontokredit
Arbetsförmedlingen har innevarande budgetår tilldelats 300 miljoner kronor i kredit på ett
räntekonto på Riksgäldskontoret. Kreditramen motsvarar knappt 3 procent av
förvaltningsanslaget. En vanlig nivå för myndigheternas räntekontokredit är 10 procent av
förvaltningsanslaget. Vi bedömer dock att en lägre nivå är tillräcklig tills vidare. För 2015
innebär det en ram på 300 miljoner kronor. För 2016 och 2017 föreslås en ram på 400
respektive 500 miljoner kronor.
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6.3 Anslagskredit
För innevarande budgetår är anslagskrediten 3 procent för förvaltningsanslaget och
5 procent för övriga anslag. För anslagsposten UO 14 1:2:3 (statliga ålderspensionsavgifter)
finns ingen anslagskredit.
Arbetsförmedlingen föreslår att nuvarande procentsatser för anslagskrediten tillämpas även
för perioden 2015−2017.

6.4 Bemyndiganderamar
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt tillhörande
föreskrifter från Ekonomistyrningsverket ska myndigheter lämna förslag till bemyndiganden
för att kunna göra åtaganden om framtida utgifter som inte täcks av beräknade tilldelade
anslag.
Den föreskrivna redovisningen av bemyndiganderamarna finns i bilaga 8.1.
Arbetsförmedlingen föreslår att vi från och med budgetåret 2014 tilldelas bemyndiganden i
enlighet med förslagen i bilagan.
Arbetsförmedlingen föreslår också att regleringsbrevets villkor för beställningsbemyndiganden förtydligas när det gäller inlösen av gjorda åtaganden. Det bör framgå av
regleringsbrevet att angivna belopp för inlösen respektive år är indikativa och alltså inte
direkt styrande för utbetalningarna. På samma sätt bör det anges i regleringsbrevet att även
angivna slutår är indikativa. Enligt den handledning för beställningsbemyndiganden som
Ekonomistyrningsverket publicerade under hösten 2013 är villkoren styrande om det inte
står i regleringsbrevet att de är indikativa. För exempelvis ersättning till etableringslotsar
kan utbetalning ske många år efter avslutad verksamhet. Detta är inte förenligt med ett
slutår inom en treårsperiod. Utbetalningar efter regleringsbrevets slutår kan även i vissa fall
ske för tjänster från kompletterande aktörer liksom för kurskostnader vid
arbetsmarknadsutbildning etc.
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7. Alternativa scenarier
Den internationella konjunkturutvecklingen vilar på en bräcklig grund. De underliggande
fundamenten i omvärldens ekonomier är svaga och det behövs inte särskilt stora störningar
på den internationella arenan förrän den skisserade konjunkturutvecklingen i
huvudalternativet försämras. Det kan å andra sidan bli ett förlopp där utvecklingen blir
gynnsammare än i huvudalternativet − att återhämtningen tar fart och blir betydligt bättre
än vad olika bedömare lagt fram i sina prognoser. Arbetsförmedlingen har därför utarbetat
två alternativa utvecklingsförlopp för den ekonomiska utvecklingen med konsekvenser inom
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Det första alternativa scenariot tar sin utgångspunkt i att det ekonomiska läget i omvärlden
blir sämre än väntat, inte minst i Europa på grund av de stora ekonomiska problemen som
en rad länder fortfarande brottas med. Krisen i Europa förvärras återigen och medför att en
rad länder drabbas av en djup och långvarig ekonomisk recession. Även Sverige kommer att
gå in i en recession enligt det scenariot. I det andra alternativa scenariot beskrivs ett
utvecklingsförlopp som medför en allt starkare internationell konjunkturuppgång i Europa
och även globalt. Den utvecklingen gynnar Sverige i hög grad genom det starka
exportberoendet. Förloppet innebär att den svenska ekonomin uppvisar starka tillväxttal
mätt i BNP.
Nedanstående figur visar en tänkbar utveckling av den relativa arbetslösheten i de tre olika
scenarierna: utvecklingen 2013 till 2017 enligt huvudscenariot (baserat på
Arbetsförmedlingens prognos i december 2013), den bedömda utvecklingen enligt det svaga
scenario två samt den starkare utvecklingen enligt scenario tre.

Arbetslösheten i procent av
arbetskraften
11

Procent

10
9
8
7
6
5
4
2006

2008
2007

2010
2009

Huvudscenario

2012
2011

2014
2013

Scenario 2

2016
2015

2017

Scenario 3

Källa: SCB, Arbets förmedlingen

7.1 Scenario två – låg efterfrågan på arbetskraft
Scenario två bygger på att den begynnande återhämtningen i Europa kommer av sig och att
det blir en utdragen recession i flera europeiska länder. Det ekonomiska läget vilar på en
bräcklig grund i många länder och en utdragen ”kris” får stora konsekvenser. Krisländerna

Sida: 68 av 109

tvingas till omfattande besparingar, skattehöjningar och nedskärningar i de offentliga
budgetarna. Det finns inga budgetmässiga utrymmen att stimulera ekonomierna till skillnad
från krisen 2008−2009. Samtidigt kommer ingen större ekonomisk draghjälp från vare sig
USA eller tillväxtekonomierna i Asien. Först i början av 2016 kan den globala konjunkturen
börja stabiliseras.
Eftersom Sverige är beroende av sin export drabbas landet hårt av en sådan utveckling.
Sysselsättningen kommer att minska kraftigt och arbetslösheten stiger till en mycket hög
nivå. Arbetslösheten ökar från 8,1 procent år 2013 till 8,7 procent år 2014. Det kan jämföras
med huvudalternativet där arbetslösheten sjunker till 7,8 procent år 2014. Arbetslösheten
fortsätter att öka och når 9,9 procent år 2015. I antal personer innebär detta en ökning med
cirka 90 000 personer.
Mellan åren 2015 och 2017 ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå. Anledningen till detta
är att utbudet av arbetskraft ökar, vilken neutraliserar det begynnande tillskottet av
sysselsatta. Arbetskraftens ökning har nämligen hållits tillbaka under ett par års tid och när
sysselsättningen ökar så vill ett stort antal personer ut på arbetsmarknaden.
När arbetslösheten ökar kraftigt drabbas alla grupper på arbetsmarknaden. Tidigare nämnda
grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden kommer att drabbas av arbetslöshet i
avsevärt större omfattning än andra grupper. Dessa grupper kan bli arbetslösa mycket länge.
Denna negativa utveckling gäller samtliga grupper som tidigare beskrivits, till exempel
utlandsfödda, arbetslösa med en funktionsnedsättning, äldre arbetslösa samt arbetslösa med
endast förgymnasial utbildning. Ungdomar drabbas hårt av arbetslöshet. Arbetslöshet
drabbar även grupper av ungdomar som normalt brukar klara sig bra på arbetsmarknaden,
till exempel ungdomar med eftergymnasial utbildning, eftersom de ska söka sig ut på en
arbetsmarknad där det råder svag efterfrågan på arbetskraft.
Det stora antalet arbetslösa som tillhör grupper som har svårare att snabbt finna arbete
kommer att stiga i rask takt de kommande åren, från en nivå på 248 000 hösten 2013. Enligt
detta scenario kommer antalet att passera 300 000 under 2015, och ökningen fortsätter 2016
och 2017 även om det sker ett tillskott av jobb på arbetsmarknaden. Dessa grupper måste
nämligen konkurrera med ett stort antal arbetslösa med stark ställning på arbetsmarknaden.
Den stora ökningen av personer som har svårt att finna arbete ställer krav på omfattande och
kraftfulla insatser för att hålla tillbaka denna typ av arbetslöshet som är skadlig för
ekonomin. Det behövs även stora insatser för andra grupper av arbetslösa, bland annat för
att hålla tillbaka den stigande ungdomsarbetslösheten. Allt fler ungdomar riskerar att bli
långvarigt arbetslösa och slås ut från arbetslivet permanent. Arbetslösa behöver aktiva
insatser för att inte bli passiva, och insatserna är viktiga för att undvika att arbetslösheten
blir kvar på en hög nivå. Långtidsarbetslösheten riskerar i annat fall att bli mycket
omfattande mot bakgrund av arbetslöshetens sammansättning, och det blir dessutom svårt
att nå tillbaka till den lägre ursprungsnivån.
Arbetslösheten kommer att öka kraftigt i samtliga regioner och kommuner. Många
arbetstillfällen försvinner i flera olika branscher, men regioner med större inslag av
tjänsteproduktion drabbas något mindre än andra regioner. Värst drabbas den
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exportberoende delen av industrin samt industrinära tjänster. Det slår förstås särskilt hårt i
industritunga län. Även branscher som är beroende av hemmamarknaden drabbas av att
sysselsättningen sjunker, men inte i lika stor omfattning som tidigare nämnda delar av
näringslivet. Inom den offentliga sektorn sker besparingar och nedskärningar i kommunala
verksamheter. Många kommuner och regioner drabbas av mycket hög arbetslöshet de
kommande åren och de regionala och lokala skillnaderna blir stora.

Slutsatser enligt scenario två:

•
•
•

Arbetslösheten stiger i samtliga grupper av arbetskraften.
Ungdomar drabbas hårt av arbetslöshet.
Arbetslösheten ökar kraftigt i grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden
(arbetslösa med en funktionsnedsättning, arbetslösa som är utomeuropeiskt födda,
arbetslösa med endast förgymnasial utbildning och arbetslösa i åldrarna 55−64 år).

•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetslöshetstiderna stiger kraftigt inom de flesta grupperna.
Strukturarbetslösheten stiger och riskerar att cementeras på en hög nivå.
Generationsväxlingen resulterar i små effekter eftersom en lägre andel av
åldersavgångarna ersätts samtidigt som tillgången på arbetskraft blir stor.
Viss brist på högskoleutbildad arbetskraft uppstår inom en del yrken på regional och
lokal nivå eftersom få utbildas inom vissa yrken.
Sysselsättningen minskar kraftigt i samtliga regioner och kommuner.
Industrikommuner drabbas hårdast – de inomregionala skillnaderna på
arbetsmarknaden ökar.
Stora varsel om uppsägningar uppstår på vissa orter.
Arbetslösheten blir mycket hög i ett stort antal kommuner.

7.2 Scenario tre – stark efterfrågan på arbetskraft
Scenario tre bygger på en starkare utveckling än bedömare förutsett eftersom den
internationella konjunkturen förstärks snabbare än väntat. Både den amerikanska och den
kinesiska ekonomin agerar som kraftfulla draglok för världsekonomin, vilket ökar den
ekonomiska aktiviteten för exportberoende länder i Europa och Sverige. Optimismen växer
bland olika marknadsaktörer och den ljusare bilden genererar en snabbare ekonomisk
utveckling genom att handeln ökar, investeringarna stiger och hushållen konsumerar mera.
Detta innebär också att arbetsgivarna börjar anställa betydligt mer personal, vilket leder till
att fler blir sysselsatta och att arbetslösheten minskar.
Arbetslösheten minskar från 8,1 procent år 2013 till 7,6 procent 2014. Arbetslösheten
fortsätter att minska efterföljande år ända till och med år 2017. År 2015 når arbetslösheten
7,0 procent och minskar sedan till 6,6 procent 2016. År 2017 minskar arbetslösheten
marginellt beroende på att tillgången på efterfrågad arbetskraft är mer begränsad.
Arbetslösheten når ned till den nivå där jämnviktsarbetslösheten beräknats ligga, och
därmed ökar svårigheterna att ytterligare minska arbetslösheten utan att det får negativa
effekter på ekonomin. Enligt scenario tre minskar arbetslösheten snabbare än i
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huvudscenariot. Det leder till större utmaningar för Arbetsförmedlingen framför allt när det
gäller matchningen.
Det finns två stora utmaningar i detta scenario. Den första är att allt fler personer ur grupper
med utsatt ställning kommer att få arbete, vilket bidrar till att sysselsättningen ökar.
Övergången till arbete från dessa grupper måste bli större än i huvudalternativet. Även i
detta scenario kommer det att finnas en relativt stor grupp av arbetslösa som har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa i grupper med utsatt ställning kan
komma att minska till en nivå på cirka 225 000 personer fram till 2017, vilket motsvarar
omkring 70 procent av de totalt inskrivna arbetslösa.
Den andra utmaningen är att klara arbetskraftsförsörjningen och omställningen på
arbetsmarknaden utan att det sker allvarliga störningar i ekonomin. Med det menas att
tillgången på efterfrågad arbetskraft ska vara tillräcklig för att möta de samlade
arbetskraftsbehoven. Tillgången på arbetskraft kommer att minska successivt inom allt fler
yrken enligt detta scenario, och det blir allt svårare att tillsätta de vakanser som uppstår. Det
kan bli svårt att öka sysselsättningen utöver de 225 000 som skisseras i detta scenario.
Utvecklingen styrs i hög grad av hur effektivt matchningen fungerar på arbetsmarknaden och
hur mycket utbudet av arbetskraft kan öka. Utbudets framtida ökning styrs av tillskottet av
utrikesfödda. Den årliga nettoinvandringen för personer i arbetsför ålder behöver ligga på en
högre nivå än 40 000 personer, det vill säga ställt mot utfallet för perioden 2006 till 2013. En
större del av invandringen behöver bestå av arbetskraftsinvandring, och utväxlingen av
invandringstillskottet till sysselsättningen måste bli minst lika stort som under de senaste
åren för att så långt som möjligt lösa arbetskraftsförsörjningen inom framför allt de största
tillväxtyrkena. Det förstnämnda kan inte Arbetsförmedlingen påverka eftersom ansvaret i
första hand är arbetsgivarnas, men den senare faktorn kan vi påverka framför allt genom
etableringsuppdraget.
Arbetskraftsfrågan ställs på sin spets i olika regioner i landet. Den utvecklingen avgörs av om
regionerna och arbetsgivarna arbetat tillräckligt ambitiöst med arbetskraftsfrågorna så att
det så långt som möjligt går att undvika ökad och utbredd brist på arbetskraft, och om detta
håller tillbaka utvecklingen av sysselsättningen. En avgörande förutsättning för att
sysselsättningsökningen ska bli uthållig på kommunal nivå är att denna fråga haft hög
prioritet inom kommunerna, särskilt inom kommuner som drabbas hårt av utflyttning och
minskad befolkning i arbetsför ålder. Generationsväxlingen får fullt genomslag och det gäller
i synnerhet i kommuner utanför de tre storstadslänen. Det betyder att både ökad
sysselsättning och demografiska förändringar stryper tillgången på arbetskraft inom allt fler
yrken på de regionala och lokala arbetsmarknaderna.
Det finns stor risk för att tillgången på utbildad arbetskraft, främst på eftergymnasial nivå,
hämmar sysselsättningen allt mer under perioden 2015−2017. Konkurrensrekryteringarna
kommer att öka och det finns en uppenbar risk för att dessa leder till löneinflation. En sådan
utveckling leder i slutänden till högre styrränta, att arbetsmarknaden kyls av och i värsta fall
även till att arbetslösheten ökar. Detta måste så långt som möjligt undvikas.
Insatserna inom arbetsmarknadspolitiken behöver bli relativt stora trots den goda
utvecklingen av efterfrågan på arbetskraft. Matchningen blir den enskilt viktigaste insatsen
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för att underlätta den kraftfulla uppgången av sysselsättningen. Det blir väsentligt att jobba
intensivt med matchning och med aktiva insatser för att öka tillgången på arbetskraft inom
bristyrken. Det finns samtidigt en stor grupp av arbetslösa med utsatt ställning som behöver
verkningsfulla insatser för att inte bli arbetslösa alltför länge. Det krävs ett stort inslag av
insatser som stimulerar rörlighet, såväl yrkesmässiga som geografiska, för att underlätta en
uthållig ökning av sysselsättningen i regioner och på lokala arbetsmarknader med stora
behov av arbetskraft.

Slutsatser enligt scenario tre:

•
•

Arbetslösheten sjunker i samtliga grupper av arbetskraften.
Arbetslösheten sjunker minst bland ungdomar med kort utbildning och bland
grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden (arbetslösa med en
funktionsnedsättning, arbetslösa som är utomeuropeiskt födda, arbetslösa med
endast förgymnasial utbildning och arbetslösa i åldrarna 55−64 år).

•
•
•
•
•

Arbetslösheten sjunker överlag i regioner och kommuner.
Arbetslösheten blir högst i kommuner med stort inslag av nyanlända och i
kommuner med högre andel ung arbetskraft (regioner i Syd- och Mellansverige).
Sysselsättningen ökar inte lika mycket genom att tillgången på arbetskraft blir den
begränsande faktorn.
Bristen på utbildad arbetskraft ökar tydligt inom allt fler yrken.
Konsekvenserna av generationsväxlingen med för litet tillskott av ny arbetskraft får
med tiden ett stort genomslag i stora delar av landet.

•
•

Små och medelstora kommuner får mycket svårt att finna lämplig arbetskraft till de
lediga jobben.
Sysselsättningen riskerar att minska i fler kommuner under senare delen av
perioden på grund av att fler går i pension och att tillgången på arbetskraft är

•

begränsad.
Konkurrensrekryteringarna ökar och det medför stor risk för ökad löneinflation och
betydande yrkesmässiga obalanser inom näringslivet efter ett par år.
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8. Bilagor
Bilaga 8.1 Bemyndiganderamar (tkr)
UO 13 anslag 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
2013

2014

2015

2016

2017

2018
beräkn

utfall

prognos

beräkn

Beräkn

beräkn

Ingående
åtaganden

365 812

1 261 829

2 152 407

-

-

+ Nya
åtaganden

1 184 972

1 887 295

2 434 282

-

-

- Infriade
åtaganden

-288 954

-996 717

-1 700 183

-2 280 047

-506 460 -100 000

Utestående
åtaganden vid
årets slut

1 261 829

2 152 407

2 886 507

-

-

Tilldelad/
föreslagen
bemyndigande1 400 000
ram

2 200 000

3 300 000

Slutår

2 018

UO 14 anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1
2013

2014

2015

2016

2017

2018

utfall

prognos

beräkn

Beräkn

beräkn

beräkn

Ingående
åtaganden

3 532 554

3 645 954

3 752 771

-

-

+ Nya
åtaganden

3 283 529

3 378 712

3 523 509

-

-

- Infriade
åtaganden

-3 170 129

-3 271 894

-3 367 753

-3 507 529

-350 999

Utestående
åtaganden vid
årets slut

3 645 954

3 752 771

3 908 527

-

-

Tilldelad/föreslagen
bemyndiganderam

4 475 000

5 000 000

5 000 000

-50 000

Slutår

2 018
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UO 14 anslag 1:4 Lönebidrag m.m. anslagspost 1
2013

2014

2015

2016

2017

utfall

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

Ingående
åtaganden

10 822 108

11 029 814

11 459 797

-

-

+ Nya
åtaganden

9 014 897

9 406 208

9 551 221

-

-

- Infriade
åtaganden

-8 807 191

-8 976 225

-9 326 151

-9 509 317

-1 975 550

Utestående
åtagande
vid årets slut

11 029 814

11 459 797

11 684 866

-

-

Tilldelad
/föreslagen
bemyndigande12 500 000
ram

13 000 000

13 000 000

Slutår

2018
beräkn

-200 000 2 018

Bilaga 8.2 Låneram
Lån i Riksgälden
2014

2015

2016

2017

IB-lån i Riksgälden

442 000

492 000

606000

756000

Beräknad nyupplåning

210 000

298000

387000

300000

50 000

150000

150000

150000

Beräknad amortering

160 000

184 000

237000

261000

UB-lån i Riksgälden

492 000

606000

756000

795000

Beslutad/föreslagen låneram

550 000

650 000

800000

850000

4 000

9 000

16000

21000

varav för investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

Beräknad ränteutgift
Ränteantaganden för nyupplåning %

1%

2%

3%

164 000

193 000

253000

3%

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

282000
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Bilaga 8.3 Översikt över verksamhetens finansiering
Översikt över verksamhetens finansiering (tusental kronor)
2013
2014
Utfall

Prognos

2015
Beräkning

2016
Beräkning

2017
Beräkning

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

1 668 067

2 772 000

3 960 000

4 318 000

4 050 000

929 953

1 871 000

2 555 000

2 806 000

2 740 000

1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader

7 108 010

7 121 000

7 517 000

7 984 000

7 992 000

ap.1 Förvaltningskostnader för Af

6 403 761

6 434 000

6 517 000

6 591 000

6 599 000

704 249

687 000

1 000 000

1 393 000

1 393 000

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

31 780 244

31 428 000

28 353 000

26 476 000 25 085 000

ap.1 Aktivitetsstöd

15 852 945

14 920 000

13 230 000

12 287 000 11 786 000

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

14 603 679

14 336 000

12 797 000

11 747 000 11 094 000

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

1 323 620

2 172 000

2 326 000

2 442 000

2 205 000

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser

8 857 458

9 084 852

9 549 000

9 402 000

9 638 000

ap.1 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program
och insatser

8 820 383

9 030 000

9 549 000

9 402 000

9 638 000

ap.9 Projekt inom ramen för Europeiska
globaliseringsfonden – Astra Zeneca

11 724

39 666

Ap.10 Projekt inom ramen för Europeiska
globaliseringsfonden – Saab

25 351

15 186

1:4 Lönebidrag m.m

12 607 488

13 074 000

14 998 000

15 414 000 15 844 000

ap.1 Lönebidrag m.m.

12 607 488

13 074 000

14 998 000

15 414 000 15 844 000

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

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

ap.2 Nyanländas etablering
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Avgiftsinkomster som disponeras
Övriga inkomster som disponeras

1

Summa

20 058

34 138

35 071

37 204

27 089

530 000

530 000

530 000

530 000

530 000

63 501 278

65 914 990

67 497 071

66 967 204 65 906 089

Bilaga 8.4 Avgifter
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tusental kronor)

2013

Överskott

Intäkter

Kostnader

Underskott

t.o.m 2013

2014

2014

2014

Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport

5,7

34,1

29,3

4,9

2015−2017,
tjänsteexport
Intäkter

1

Kostnader

Överskott

2015

35,0

34,8

0,2

2016

37,2

36,6

0,6

2017

27,1

26,8

0,3

Bidrag från Försäkringskassan inom ramen för samarbetet med insatser för sjukskrivnas återgång till arbete. Ingår med
totalbelopp på denna rad.
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Bilaga 8.5 Förslag till regelförändringar
Förslag 1: Långsiktigt hållbara lönestöd för personer med
funktionsnedsättning
Förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §

28 §

Lönebidragets storlek fastställs med hänsyn till

Lönebidragets storlek fastställs med hänsyn till

graden av nedsättning i arbetsförmågan hos

graden av nedsättning i arbetsförmågan hos

arbetstagaren och till hur stor del av

arbetstagaren och till hur stor del av

arbetsgivarens lönekostnad som är

arbetsgivarens lönekostnad som är

bidragsgrundande. Bidraget får inte överstiga

bidragsgrundande. Bidraget får inte överstiga

den nivå som behövs för att kompensera

den nivå som behövs för att kompensera

nedsättningen i arbetsförmågan.

nedsättningen i arbetsförmågan.

Den bidragsgrundande lönekostnaden är

Den bidragsgrundande lönekostnaden är

– kontant bruttolön inklusive sjuklön och

– kontant bruttolön inklusive sjuklön och

semesterlön,

semesterlön,

– avgifter som skall betalas enligt

– avgifter som skall betalas enligt

socialavgiftslagen (2000:980) och lagen

socialavgiftslagen (2000:980) och lagen

(1994:1920) om allmän löneavgift, och

(1994:1920) om allmän löneavgift, och

– premier för avtalsenliga arbetsmarknads-

– premier för avtalsenliga arbetsmarknads-

försäkringar eller motsvarande försäkringar.

försäkringar eller motsvarande försäkringar.

Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete

Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete

som överstiger en bruttolön om 16 700 kronor

som överstiger en bruttolön om 0,48

per månad läggs dock inte till grund för bidrag.

prisbasbelopp per månad läggs dock inte till
grund för bidrag.
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Förslag 2: Förslag om uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna till
Arbetsförmedlingen om en arbetssökandes medlemskap i
arbetslöshetskassa
Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, ALFFo
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet

21 §

21 §

En sökandes arbetslöshetskassa ska till

En sökandes arbetslöshetskassa ska till

Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter

Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter

om den sökande:

om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande

1. namn, personnummer och i förekommande

fall samordningsnummer,

fall samordningsnummer,

2. antalet förbrukade ersättningsdagar och

2. vilken arbetslöshetskassa han eller hon är

antalet förbrukade ersättningsdagar för veckor

medlem i samt om han eller hon utträder eller

då han eller hon har utfört eller deklarerat

utesluts ur arbetslöshetskassan,

deltidsarbete,

3. antalet förbrukade ersättningsdagar och

3. om han eller hon inte uppfyller ett nytt

antalet förbrukade ersättningsdagar för veckor

arbetsvillkor,

då han eller hon har utfört eller deklarerat

4. om han eller hon har varnats eller stängts av

deltidsarbete,

från rätt till ersättning enligt 43–43 b §§ lagen

4. om han eller hon inte uppfyller ett nytt

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

arbetsvillkor,

5. beslut som kassan fattat med anledning av

5. om han eller hon har varnats eller stängts av

en underrättelse från Arbetsförmedlingen enligt

från rätt till ersättning enligt 43–43 b §§ lagen

16 § i förordningen (2000:628) om den

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

6. beslut som kassan fattat med anledning av

6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen

en underrättelse från Arbetsförmedlingen enligt

om arbetslöshetsförsäkring, och

16 § i förordningen (2000:628) om den

7. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt

arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

med studier enligt 16 eller 17 § denna

7. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen

förordning.

om arbetslöshetsförsäkring, och
8. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt
med studier enligt 16 eller 17 § denna
förordning.
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Förslag 3: Förslag om uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna till
Arbetsförmedlingen om att en arbetssökande som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar uppfyllt ett nytt
arbetsvillkor
Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, ALFFo
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet

21 §

21 §

En sökandes arbetslöshetskassa ska till

En sökandes arbetslöshetskassa ska till

Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter

Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter

om den sökande:

om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande

1. namn, personnummer och i förekommande

fall samordningsnummer,

fall samordningsnummer,

2. antalet förbrukade ersättningsdagar och

2. antalet förbrukade ersättningsdagar och

antalet förbrukade ersättningsdagar för veckor

antalet förbrukade ersättningsdagar för veckor

då han eller hon har utfört eller deklarerat

då han eller hon har utfört eller deklarerat

deltidsarbete,

deltidsarbete,

3. om han eller hon inte uppfyller ett nytt

3. att den arbetssökande under tiden som han

arbetsvillkor,

eller hon deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

4. om han eller hon har varnats eller stängts av

enligt förordningen (2007:414) om jobb- och

från rätt till ersättning enligt 43–43 b §§ lagen

utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

ungdomar enligt förordningen (2007:813) om

5. beslut som kassan fattat med anledning av

jobbgaranti för ungdomar har uppfyllt ett

en underrättelse från Arbetsförmedlingen enligt

arbetsvillkor

16 § i förordningen (2000:628) om den

4. om han eller hon inte uppfyller ett nytt

arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

arbetsvillkor,

6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen

5. om han eller hon har varnats eller stängts av

om arbetslöshetsförsäkring, och

från rätt till ersättning enligt 43–43 b §§ lagen

7. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

med studier enligt 16 eller 17 § denna

6. beslut som kassan fattat med anledning av

förordning.

en underrättelse från Arbetsförmedlingen enligt
16 § i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
7. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen
om arbetslöshetsförsäkring, och
8. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt
med studier enligt 16 eller 17 § denna
förordning.
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Förslag 4: Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program – Kundresurs för
vissa nyanlända
Förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§

1§

Denna förordning innehåller bestämmelser om

Denna förordning innehåller bestämmelser om

de arbetsmarknadspolitiska programmen

de arbetsmarknadspolitiska programmen

1. arbetsmarknadsutbildning,

1. arbetsmarknadsutbildning,

2. arbetspraktik,

2. arbetspraktik,

3. arbetsträning för vissa nyanlända,

3. arbetsträning för vissa nyanlända,

4. stöd till start av näringsverksamhet,

4. stöd till start av näringsverksamhet,

5. förberedande insatser

5. förberedande insatser,

6. arbetslivsintroduktion, och

6. arbetslivsintroduktion,

7. projekt med arbetsmarknadspolitisk

7. projekt med arbetsmarknadspolitisk

inriktning.

inriktning, och
8. kundresurs för vissa nyanlända.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen
om inte annat föreskrivs. Förordning
(2012:982).
8§

8§

En anvisning får göras för en person som är

En anvisning får göras för en person som är

minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och

minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och

söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

Särskilda villkor gäller för

Särskilda villkor gäller för

1. prova-på-platser i 14 b §,

1. prova-på-platser i 14 b §,

2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,

2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,

3. praktiskt basår i 16 §,

3. praktiskt basår i 16 §,

4. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,

4. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,

och

5. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§,

5. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§.

och

Förordning (2012:982).

6. kundresurs för vissa nyanlända i X §
Förordning (201x:xxx).
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Kundresurs för vissa nyanlända
X§
Med det arbetsmarknadspolitiska programmet
kundresurs avses att en nyanländ som behöver
särskilt stöd inför och under en praktik eller
anställning tilldelas en särskild stödperson.
En anvisning till det arbetsmarknadspolitiska
programmet kundresurs för vissa nyanlända får
göras för en person som omfattas av lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare

Förslag 6: Höjt kostnadstak för tolkstöd
Förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §

16 §

Särskilda insatser för syn- och hörselskadade

Särskilda insatser för syn- och hörselskadade

innebär ekonomiskt stöd till

innebär ekonomiskt stöd till

– kostnaderna för tal- och punktskriftslitteratur

– kostnaderna för tal- och punktskriftslitteratur

som synskadade behöver för att kunna ta del

som synskadade behöver för att kunna ta del

av arbetsmarknadsutbildning eller annan

av arbetsmarknadsutbildning eller annan

utbildning inom ramen för ett

utbildning inom ramen för ett

arbetsmarknadspolitiskt program, och

arbetsmarknadspolitiskt program, och

– kostnader med högst 50 000 kronor per år

– kostnader med högst 150 000 kronor per år

för tolk åt barndomsdöva, dövblinda,

för tolk åt barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva

vuxendöva och hörselskadade som tar del av

och hörselskadade som tar del av utbildning

utbildning inom ett företag eller för inläsning på

inom ett företag eller för inläsning på ljudmedier

ljudmedier av facklitteratur till en synskadad

av facklitteratur till en synskadad som tar del av

som tar del av utbildning inom ett företag.

utbildning inom ett företag.
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Förslag 7: Förslag förstärkt arbetsträning som aktivitet i jobbgarantin
för ungdomar
Förordning (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§

6§

Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader,

Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader,

ska aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar,

ska aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar,

inklusive sådant arbete eller sådan utbildning

inklusive sådant arbete eller sådan utbildning

som enligt 10 § andra stycket får ingå i

som enligt 10 § andra stycket får ingå i

garantin, täcka den enskildes arbetsutbud inom

garantin, täcka den enskildes arbetsutbud inom

garantin och omfatta – fördjupad kartläggning,

garantin och omfatta – fördjupad kartläggning, –

– studie- och yrkesvägledning, och –

studie- och yrkesvägledning, och –

jobbsökaraktiviteter med coachning. Därefter

jobbsökaraktiviteter med coachning. Därefter

bör aktiviteterna i första stycket kombineras

bör aktiviteterna i första stycket kombineras

med – arbetspraktik, – utbildning, – stöd till start

med – arbetspraktik, – utbildning, – stöd till start

av näringsverksamhet, och – arbetslivsinriktad

av näringsverksamhet, och – arbetslivsinriktad

rehabilitering.

rehabilitering.

Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik,

– arbetsträning, och – förstärkt arbetsträning.

utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering

Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik,

motsvara minst fyra timmar per vecka och

utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering

regelbundet redovisas till och följas upp av

motsvara minst fyra timmar per vecka och

coachen.

regelbundet redovisas till och följas upp av
coachen.
(ny) 9b § Med arbetsträning avses att den
enskilde får arbetsträna på en arbetsplats.
Arbetsträning får anordnas av den som
Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om
arbetsträning med. Arbetsträning får pågå
under längst tre månader.
(ny) 9c § Med förstärkt arbetsträning avses att
den enskilde erbjuds en arbetsplats för
utredning av arbetsförmåga eller för
arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får
anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår
överenskommelse om förstärkt arbetsträning
med. Arbetsgivaren har inget inflytande över
vilken person som erbjuds arbetsplatsen.
Förstärkt arbetsträning får pågå under längst
sex månader.
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Ekonomiskt stöd till anordnare
Ekonomiskt stöd till anordnare
14 a §
Arbetsförmedlingen får besluta om och betala
ut stöd till en kommun som anordnar studieoch yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter
med coachning. När ekonomiskt stöd lämnas till
privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare
vid drift av affärsverksamhet ska
Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa
företag eller viss produktion gynnas på det sätt
som framgår av artikel 107.1 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.

14 a §
Arbetsförmedlingen får besluta om och betala
ut stöd till en kommun som anordnar studieoch yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter
med coachning. Ekonomiskt stöd får också
lämnas till den som anordnar arbetsträning
enligt 9 b §, eller förstärkt arbetsträning enligt 9
c §.
Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut
stödet. När ekonomiskt stöd lämnas till privata
arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid
drift av affärsverksamhet, ska
Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa
företag eller viss produktion gynnas på det sätt
som framgår av artikel 107.1 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.
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Förslag 8: Ändring i reglerna om återkrav av arbetsgivarstöd
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse, nya paragraferer

Ändring av beslut
35 a §
Beslut som innebär att ersättning ska betalas ut
enligt 33 a § eller 33 b § och som inte har
prövats av domstol, ska ändras om beslutet
1. på grund av skrivfel, räknefel eller annat
sådant förbiseende innehåller uppenbar
oriktighet,
2. har blivit oriktigt på grund av att det har
fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt
underlag, eller
3. har blivit oriktigt på grund av uppenbart
felaktig rättstillämpning eller annan liknande
orsak.
Beslutet ska ändras även om omprövning inte
har begärts. Ändring behöver dock inte göras
om oriktigheten är av ringa betydelse.
35 b §
Ett beslut får inte ändras till den enskildes
nackdel med stöd av 35 a § när det gäller en
förmån som har förfallit till betalning, och inte
heller i annat fall om det finns synnerliga skäl
mot det.
Första stycket hindrar inte att felaktigt utbetald
ersättning återkrävs enligt 36 §
35 c §
En fråga om ändring enligt 35 a § får inte tas
upp av den handläggande myndigheten senare
än två år efter den dag då beslutet meddelades.
Ändring får dock ske även senare än två år
efter den dag då beslutet meddelades
1. om det först därefter kommit fram att beslutet
har fattats på uppenbart felaktigt eller
ofullständigt underlag, eller
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2. om det finns andra synnerliga skäl.
Interimistiska beslut
35 d §
Finns det sannolika skäl att dra in eller minska
en beslutad ersättning med stöd av 35 a §, kan
den handläggande myndigheten besluta att
ersättningen ska hållas inne eller lämnas med
lägre belopp till dess att ärendet avgjorts.
Omprövning och överklagande
39 a §
Omprövning och överklagande

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

39 a §

bestämmelser om överklagande hos allmän

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

bestämmelser om överklagande hos allmän

omprövning av beslut enligt 10 § första stycket,

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

30 c §, 36 a §, 36 e §, och 37 § får dock inte

omprövning av beslut enligt 10 § första stycket,

överklagas.

30 c, 36 e och 37 §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har

Om ett beslut överklagas innan det har

omprövats, ska överklagandet anses som en

omprövats, ska överklagandet anses som en

begäran om omprövning.

begäran om omprövning.
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Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ändring av beslut
41 a §
Beslut som innebär att ersättning ska betalas ut
enligt 28 §, 36 a §, 36 b § eller 37 § och som
inte har prövats av domstol, ska ändras om
beslutet
1. på grund av skrivfel, räknefel eller annat
sådant förbiseende innehåller uppenbar
oriktighet,
2. har blivit oriktigt på grund av att det har
fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt
underlag, eller
3. har blivit oriktigt på grund av uppenbart
felaktig rättstillämpning eller annan liknande
orsak.
Beslutet ska ändras även om omprövning inte
har begärts. Ändring behöver dock inte göras
om oriktigheten är av ringa betydelse.
41 b §
Ett beslut får inte ändras till den enskildes
nackdel med stöd av 41 a § när det gäller en
förmån som har förfallit till betalning, och inte
heller i annat fall om det finns synnerliga skäl
mot det.
Första stycket hindrar inte att felaktigt utbetald
ersättning återkrävs enligt 42 §
41 c §
En fråga om ändring enligt 41 a § får inte tas
upp av den handläggande myndigheten senare
än två år efter den dag då beslutet meddelades.
Ändring får dock ske även senare än två år
efter den dag då beslutet meddelades
1. om det först därefter kommit fram att beslutet
har fattats på uppenbart felaktigt eller
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ofullständigt underlag, eller
2. om det finns andra synnerliga skäl.

Interimistiska beslut
41 d §
Finns det sannolika skäl att dra in eller minska
en beslutad ersättning med stöd av 41 a §, kan
den handläggande myndigheten besluta att
ersättningen ska hållas inne eller lämnas med
lägre belopp till dess att ärendet avgjorts.

Omprövning och överklagande

Omprövning och överklagande

43 a §

43 a §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

bestämmelser om överklagande hos allmän

bestämmelser om överklagande hos allmän

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

omprövning av beslut enligt 42 e § får dock inte

omprövning av beslut enligt 42 a § och 42 e §

överklagas.

får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har

Om ett beslut överklagas innan det har

omprövats, ska överklagandet anses som en

omprövats, ska överklagandet anses som en

begäran om omprövning.

begäran om omprövning.
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Förordning (1997:1 275) om anställningsstöd

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
20 e §
Beslut som innebär att ersättning ska betalas ut
enligt 18 §, 18 a§, eller 20 a§ och som inte har
prövats av domstol, ska ändras om beslutet
1. på grund av skrivfel, räknefel eller annat
sådant förbiseende innehåller uppenbar
oriktighet,
2. har blivit oriktigt på grund av att det har
fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt
underlag, eller
3. har blivit oriktigt på grund av uppenbart
felaktig rättstillämpning eller annan liknande
orsak.
Beslutet ska ändras även om omprövning inte
har begärts. Ändring behöver dock inte göras
om oriktigheten är av ringa betydelse.
20 f §
Ett beslut får inte ändras till den enskildes
nackdel med stöd av 20 e § när det gäller en
förmån som har förfallit till betalning, och inte
heller i annat fall om det finns synnerliga skäl
mot det.
Första stycket hindrar inte att felaktigt utbetald
ersättning återkrävs enligt 21 §
20 g §
En fråga om ändring enligt 20 e § får inte tas
upp av den handläggande myndigheten senare
än två år efter den dag då beslutet meddelades.
Ändring får dock ske även senare än två år
efter den dag då beslutet meddelades
1. om det först därefter kommit fram att beslutet
har fattats på uppenbart felaktigt eller
ofullständigt underlag, eller
2. om det finns andra synnerliga skäl.
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Interimistiska beslut
20 h §
Finns det sannolika skäl att dra in eller minska
en beslutad ersättning med stöd av 20 e §, kan
den handläggande myndigheten besluta att
ersättningen ska hållas inne eller lämnas med
lägre belopp till dess att ärendet avgjorts.
Omprövning och överklagande

Omprövning och överklagande

22 a §

22 a §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

bestämmelser om överklagande hos allmän

bestämmelser om överklagande hos allmän

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

omprövning av beslut enligt 15 och 21 e §§ får

omprövning av beslut enligt 15 §,21 a § och 21

dock inte överklagas.

e § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har

Om ett beslut överklagas innan det har

omprövats, ska överklagandet anses som en

omprövats, ska överklagandet anses som en

begäran om omprövning.

begäran om omprövning.
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Förordning (2006:1 481) om stöd för nystartsjobb
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Ändring av beslut
19 a §
Beslut som innebär att ersättning ska betalas
ut enligt 12 §, 12 a § eller 12 b § och som inte
har prövats av domstol, ska ändras om beslutet
1. på grund av skrivfel, räknefel eller annat
sådant förbiseende innehåller uppenbar
oriktighet,
2. har blivit oriktigt på grund av att det har
fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt
underlag, eller
3. har blivit oriktigt på grund av uppenbart
felaktig rättstillämpning eller annan liknande
orsak.
Beslutet ska ändras även om omprövning inte
har begärts. Ändring behöver dock inte göras
om oriktigheten är av ringa betydelse.
19 b §
Ett beslut får inte ändras till den enskildes
nackdel med stöd av 19 a § när det gäller en
förmån som har förfallit till betalning, och inte
heller i annat fall om det finns synnerliga skäl
mot det.
Första stycket hindrar inte att felaktigt utbetald
ersättning återkrävs enligt 21 §
19 c §
En fråga om ändring enligt 19 a § får inte tas
upp av den handläggande myndigheten senare
än två år efter den dag då beslutet meddelades.
Ändring får dock ske även senare än två år
efter den dag då beslutet meddelades
1. om det först därefter kommit fram att beslutet
har fattats på uppenbart felaktigt eller
ofullständigt underlag, eller
2. om det finns andra synnerliga skäl.
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Interimistiska beslut
19 d §
Finns det sannolika skäl att dra in eller minska
en beslutad ersättning med stöd av 19 a §, kan
den handläggande myndigheten besluta att
ersättningen ska hållas inne eller lämnas med
lägre belopp till dess att ärendet avgjorts.

Omprövning och överklagande

Omprövning och överklagande

20 a §

20 a §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

bestämmelser om överklagande hos allmän

bestämmelser om överklagande hos allmän

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

omprövning av beslut enligt 16 §, 18 § första

omprövning av beslut enligt 16 §, 18 § första

stycket och 19 f § får dock inte överklagas.

stycket, 19 b § och 19 f § får dock inte

Om ett beslut överklagas innan det har

överklagas.

omprövats, ska överklagandet anses som en

Om ett beslut överklagas innan det har

begäran om omprövning.

omprövats, ska överklagandet anses som en
begäran om omprövning.
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Förslag 9: Förenklad struktur för lönestöd riktade till personer med
funktionsnedsättning
Förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
dels att 29, 30, 33, 35 och 39 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 32 och 37 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 31 § ska betecknas 29 §, att 32 och 34 §§ ska betecknas 34 och 35 §§ och att
38, 39, 39 a, 40-44 §§ ska betecknas 36-48 §§,
dels att nuvarande 8, 12, 25, 26, 26 a, 26 b, 27-31, 38, 42-42 e och 43 a §§ samt rubriken
närmast 35 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer i 30-33 §§ samt närmast före 30 och 32
§§ nya rubriker med följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§

8§

Arbetsförmedlingen får anvisa någon en

Arbetsförmedlingen får anvisa någon en

anställning med lönebidrag, skyddat arbete,

anställning med lönestöd, skyddat arbete,

utvecklingsanställning eller trygghetsanställning

utvecklingsanställning eller trygghetsanställning

om

om

– arbetet är lämpligt utformat efter den

– arbetet är lämpligt utformat efter den

sökandes behov och kan bidra till att den

sökandes behov och kan bidra till att den

anställde utvecklas och förbättrar sin

anställde utvecklas och förbättrar sin

arbetsförmåga,

arbetsförmåga,

– arbetsmiljön är tillfredsställande och uppfyller

– arbetsmiljön är tillfredsställande och uppfyller

de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen

de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen

(1977:1160), och

(1977:1160), och

– lön och andra anställningsförmåner följer av

– lön och andra anställningsförmåner följer av

kollektivavtal eller är i väsentliga delar

kollektivavtal eller är i väsentliga delar

likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal

likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal

inom branschen.

inom branschen.

12 §

12 §

Stöd till hjälpmedel för någon som är anställd

Stöd till hjälpmedel för någon som är anställd

lämnas för behov som framkommer under de

lämnas för behov som framkommer under de

första tolv månader en person är anställd hos

första tolv månader en person är anställd hos

arbetsgivaren. För den som är anställd med

arbetsgivaren. För den som är anställd med

lönebidrag, i skyddat arbete hos en offentlig

lönestöd gäller dock att stödet kan lämnas så
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arbetsgivare, i en trygghetsanställning eller i en

länge som anställningen varar.

utvecklingsanställning gäller dock att stödet kan
lämnas så länge som lönebidraget lämnas eller
anställningen varar.
Lönebidrag

Allmänna bestämmelser om lönestöd

25 §

25 §

Lönebidrag innebär ekonomiskt stöd till

Lönestöd innebär ekonomiskt stöd till

arbetsgivare åt personer som har

arbetsgivare åt personer som har

funktionshinder som medför nedsatt

funktionshinder som medför nedsatt

arbetsförmåga och som anvisats anställning

arbetsförmåga och som anvisats anställning

hos arbetsgivaren.

hos arbetsgivaren.

Stödet är ett bidrag till arbetsgivarens

Stödet är ett bidrag till arbetsgivarens

lönekostnad för den anställde.

lönekostnad för den anställde.

26 §

26 §

Lönebidrag får lämnas om en person med

Lönestöd får lämnas om en person med

funktionshinder som medför nedsatt

funktionshinder som medför nedsatt

arbetsförmåga bedöms inte kunna få eller

arbetsförmåga bedöms inte kunna få eller

behålla ett arbete om inte stödet lämnas.

behålla ett arbete om inte stödet lämnas.

Bidraget får lämnas:

Stödet får lämnas vid nyanställning. Lönestöd

– vid nyanställning,

för trygghet får även lämnas när arbetstagare

– när en anställd återgår till arbetet efter att ha

som tidigare haft en anställning med lönestöd

haft hel tidsbegränsad sjukersättning eller hel

får sin arbetsförmåga försämrad inom tre år

aktivitetsersättning, eller

från det att lönestöd senast lämnades och det

– när en arbetstagare som tidigare haft en

finns behov av att lönestöd på nytt lämnas.

anställning med lönestöd får sin arbetsförmåga
försämrad inom tre år från det att lönebidrag
senast lämnades och det finns behov av att
lönebidrag på nytt lämnas.
Lönebidrag får lämnas även för en arbetstagare
som övergår från skyddat arbete hos en
offentlig arbetsgivare till en annan anställning
hos arbetsgivaren.

Lönebidrag får inte lämnas för en anställning
hos Samhall AB.
26 a §

Lönestöd får inte lämnas för en anställning hos
Samhall AB.

Lönebidrag får lämnas också till en

26 a §

arbetsgivare som i samråd med

Lönestöd får lämnas också till en arbetsgivare
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Arbetsförmedlingen anställer en person med

som i samråd med Arbetsförmedlingen anställer

funktionshinder som medför nedsatt

en person med funktionshinder som medför

arbetsförmåga, när denne lämnar en annan

nedsatt arbetsförmåga, när denne lämnar en

anställning med lönebidrag.

annan anställning med lönestöd.

Lönebidrag lämnas i detta fall för den tid som

Lönestöd lämnas i detta fall för den tid som

återstår av den period för vilken lönebidrag

återstår av den period för vilken lönebidrag

beviljats.

beviljats.

26 b §
Lönebidrag får lämnas också till en
arbetsgivare som i samråd med
Arbetsförmedlingen anställer en person med
funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga, när denne lämnar en
anställning som inte finansierats med
lönebidrag. Som förutsättning för lönebidrag i
detta fall gäller att
– den som anställs är långtidssjukskriven från
sin anställning, och
– arbetsgivaren fullgjort sina rehabiliteringsskyldigheter men arbetstagaren ändå bedöms
inte kunna återgå till anställningen.

26 b §
Lönestöd får lämnas också till en arbetsgivare
som i samråd med Arbetsförmedlingen anställer
en person med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga, när denne lämnar en
anställning som inte finansierats med
lönebidrag. Som förutsättning för lönebidrag i
detta fall gäller att
– den som anställs är långtidssjukskriven från
sin anställning, och
– arbetsgivaren fullgjort sina rehabiliteringsskyldigheter men arbetstagaren ändå bedöms
inte kunna återgå till anställningen.

27 §
Lönebidraget lämnas med ett bestämt belopp

27 §

per arbetsdag, dock endast för dagar som ingår

Lönestödet lämnas med ett bestämt belopp per

i den normala veckoarbetstiden hos

arbetsdag, dock endast för dagar som ingår i

arbetsgivaren och för vilka arbetsgivaren

den normala veckoarbetstiden hos

betalar lön eller sjuklön. Vid deltidsarbete

arbetsgivaren och för vilka arbetsgivaren

minskas stödet i förhållande till arbetstiden. När

betalar lön eller sjuklön. Vid deltidsarbete

stödet beslutas skall dess storlek i kronor per

minskas stödet i förhållande till arbetstiden. När

dag fastställas för hela stödperioden.

stödet beslutas ska dess storlek i kronor per
dag fastställas för hela stödperioden.

28 §
Lönebidragets storlek fastställs med hänsyn till

28 §

graden av nedsättning i arbetsförmågan hos

Lönestödets storlek fastställs med hänsyn till

arbetstagaren och till hur stor del av

graden av nedsättning i arbetsförmågan hos

arbetsgivarens lönekostnad som är

arbetstagaren och till hur stor del av

bidragsgrundande. Bidraget får inte överstiga

arbetsgivarens lönekostnad som är

den nivå som behövs för att kompensera

bidragsgrundande. Bidraget får inte överstiga
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nedsättningen i arbetsförmågan.
Den bidragsgrundande lönekostnaden är
– kontant bruttolön inklusive sjuklön och
semesterlön,
– avgifter som skall betalas enligt

den nivå som behövs för att kompensera
nedsättningen i arbetsförmågan.
Den bidragsgrundande lönekostnaden är
– kontant bruttolön inklusive sjuklön och
semesterlön,

socialavgiftslagen (2000:980) och lagen

– avgifter som ska betalas enligt

(1994:1920) om allmän löneavgift, och

socialavgiftslagen (2000:980) och lagen

– premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller motsvarande försäkringar.
Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete

(1994:1920) om allmän löneavgift, och
– premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller motsvarande försäkringar.

som överstiger en bruttolön om 16 700 kronor

Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete

per månad läggs dock inte till grund för bidrag.

som överstiger en bruttolön om 16 700 kronor
per månad läggs dock inte till grund för bidrag.

29 §
Arbetsförmedlingen ska verka för att

29 §

arbetstagaren övergår till en anställning utan

Arbetsförmedlingen ska verka för att

lönebidrag. För att underlätta en sådan

arbetstagaren övergår till en anställning utan

övergång ska en individuell handlingsplan

lönestöd. För att underlätta en sådan övergång

upprättas när den enskilde anvisas

ska en individuell handlingsplan upprättas när

anställningen.

den enskilde anvisas anställningen.
Lönestöd för utveckling
30 §
Lönestöd för utveckling lämnas för anpassat
arbete hos en arbetsgivare under längst tolv
månader som Arbetsförmedlingen anvisar en
person med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga. Syftet med en
anställning med detta lönestöd är att utveckla
arbetsförmågan.
Anställningen får förlängas längst tolv månader.
I 1 § andra stycket 4 lagen (1982:80) om
anställningsskydd finns bestämmelser om att
den som anvisats en utvecklingsanställning ska
undantas från den lagens tillämpning.
31 §
Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren kan lämnas
för att täcka kostnader för utvecklingsinsatser
för en person med lönestöd för utveckling.
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Stödets storlek ska anpassas till behovet av
utvecklingsinsatser och lämnas med högst 400
kronor per dag för en arbetstagare med
lönestöd.

Lönestöd för trygghet
32 §
Lönestöd för trygghet får lämnas om en person
med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga har ett långvarigt behov av
lönestöd som kompenserar för nedsättningen
av arbetsförmågan och behovet inte kan
tillgodoses genom andra insatser.
Arbetsgivaren kan därtill få ersättning för
särskilda kostnader med högst 130 kronor per
dag och person (anordnarbidrag). Sådan
ersättning lämnas dock inte om arbetsgivaren
blir kompenserad för sina särskilda kostnader
genom annat statligt stöd.
33 §
Lönestöd för trygghet ska omprövas
regelbundet, minst vart fjärde år.
Arbetsförmedlingen ska i god tid före
beslutstidens utgång ta kontakt med
arbetsgivaren för att bedöma behovet av
förlängning av lönestöd för trygghet.
Om Arbetsförmedlingen beslutar om
förlängning av lönestöd för anställning med
lönestöd för trygghet ska Arbetsförmedlingen
skriftligen motivera beslutet och dokumentera
den information som ligger till grund för
beslutet.
Skyddat arbete
34 §
Skyddat arbete innebär arbete för personer

Skyddat arbete hos Samhall

med funktionshinder vars arbetsförmåga är så

34 §

nedsatt att de inte kan få annat arbete och vars

Skyddat arbete hos Samhall innebär arbete för

behov inte kan tillgodoses genom andra

personer med funktionshinder vars

insatser.

arbetsförmåga är så nedsatt att de inte kan få
annat arbete och vars behov inte kan
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Av 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
framgår att den som anvisats skyddat arbete
undantas från den lagens tillämpning.

Av 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
framgår att den som anvisats skyddat arbete

Arbetsförmedlingen ska verka för att den som
har skyddat arbete övergår till en annan
anställning.

undantas från den lagens tillämpning.
Arbetsförmedlingen ska verka för att den som
har skyddat arbete övergår till en annan

35 §

anställning.

Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut
stöd enligt denna förordning. Stöden betalas ut
månadsvis i efterskott eller på det sätt som
Arbetsförmedlingen bestämmer. Belopp som
understiger femtio kronor sammanlagt betalas
inte ut.

35 §
Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut
stöd enligt denna förordning. Stöden betalas ut
månadsvis i efterskott eller på det sätt som
Arbetsförmedlingen bestämmer. Belopp som
understiger femtio kronor sammanlagt betalas

När det gäller stöd till skyddat arbete hos en
offentlig

tillgodoses genom andra insatser.

arbetsgivare

finns

inte ut.

särskilda

bestämmelser i 39 a §.

41 §
Om en mottagare av ekonomiskt stöd eller

41 §

bidrag är återbetalningsskyldig enligt 42 §, ska

Om en mottagare av ekonomiskt stöd eller

Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det

bidrag är återbetalningsskyldig enligt 40 §, ska

felaktigt utbetalda beloppet

Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det
felaktigt utbetalda beloppet.

42 b §
Vid återkrav enligt 42 a § får

42 b §

Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med

Vid återkrav enligt 41 § får Arbetsförmedlingen

betalningen eller träffa avtal med den

bevilja anstånd med betalningen eller träffa

återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.

avtal med den återbetalningsskyldige om en

Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta

avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i

på det obetalda beloppet.

sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet

beviljades eller avtalet om avbetalningsplan

beviljades eller avtalet om avbetalningsplan

träffades, dock inte för tid innan det återkrävda

träffades, dock inte för tid innan det återkrävda

beloppet har förfallit till betalning.

beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid

varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta

varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta

med två procentenheter.

med två procentenheter.
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43 §
Om ett belopp som har återkrävts med stöd av

43 §

42 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av

enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

40 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta

Detsamma gäller när den

enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

återbetalningsskyldige beviljats anstånd med

Detsamma gäller när den

betalningen eller träffat ett avtal om en

återbetalningsskyldige beviljats anstånd med

avbetalningsplan enligt 42 b § och betalning

betalningen eller träffat ett avtal om en

inte sker inom den tid som följer av beslutet om

avbetalningsplan enligt 42 § och betalning inte

anstånd eller avtalet.

sker inom den tid som följer av beslutet om

44 §

anstånd eller avtalet.

Om det med hänsyn till den

44 §

återbetalningsskyldiges personliga eller

Om det med hänsyn till den

ekonomiska förhållanden eller andra

återbetalningsskyldiges personliga eller

omständigheter finns särskilda skäl för det, får

ekonomiska förhållanden eller andra

Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett

omständigheter finns särskilda skäl för det, får

krav på återbetalning enligt 42 a § eller ett krav

Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett

på ränta enligt 42 b eller 42 c §. Myndigheten

krav på återbetalning enligt 41 § eller ett krav

ska i sådant fall i beslutet ange vilka de

på ränta enligt 42 eller 43 §. Myndigheten ska i

särskilda skälen är och dokumentera den

sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda

information som ligger till grund för beslutet.

skälen är och dokumentera den information
som ligger till grund för beslutet.

45 §
Vid återkrav enligt 42 a § får Arbets-

45 §

förmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd

Vid återkrav enligt 41 § får Arbetsförmedlingen,

eller bidrag till den återbetalningsskyldige,

vid en senare utbetalning av stöd eller bidrag till

besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning

den återbetalningsskyldige, besluta att dra av

på vad som har betalats ut för mycket.

ett skäligt belopp i avräkning på vad som har

Detsamma gäller skyldighet att betala ränta

betalats ut för mycket. Detsamma gäller

enligt 42 b eller 42 c §.

skyldighet att betala ränta enligt 42 eller 43 §.

47 §
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

47 §

bestämmelser om överklagande hos allmän

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

bestämmelser om överklagande hos allmän

omprövning av beslut enligt 42 e § får dock inte

förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

överklagas.

omprövning av beslut enligt 45 § får dock inte

Om ett beslut överklagas innan det har

överklagas.
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omprövats, ska överklagandet anses som en

Om ett beslut överklagas innan det har

begäran om omprövning.

omprövats, ska överklagandet anses som en
begäran om omprövning.
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Förslag 10: Förenklad struktur för praktik
Förordning 2000:634 om arbetsmarknadspolitiska program
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§

7§

En anvisning ska avse verksamhet under

En anvisning ska avse verksamhet under

bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara
längst sex månader.

bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara
längst sex månader.

Dock får anvisningar till
1. prova-på-platser, praktisk

Dock får anvisningar till
1. förberedande insatser i form av kortare

kompetensutveckling, förberedande insatser i
form av kortare folkhögskoleutbildning för

folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30
§ andra stycket 7 och arbetslivsintroduktion

ungdomar enligt 30 § andra stycket 7 och
arbetslivsintroduktion avse en tidsperiod om

avse en tidsperiod om längst tre månader,

längst tre månader,
2. arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess

målet med utbildningen uppnåtts,
3. yrkeskompetensbedömning avse en

målet med utbildningen uppnåtts,
3. yrkeskompetensbedömning som inte utgör

tidsperiod om längst tre veckor,
4. praktiskt basår avse en tidsperiod om

del av en praktik prova-på-plats avse en
tidsperiod om längst tre veckor,

minst sex och längst tolv månader, och
5. stöd till start av näringsverksamhet

4. praktiskt basår avse en tidsperiod om
minst sex och längst tolv månader, och

förlängas, om det behövs på grund av
sjukdom eller på grund av att ett

5. stöd till start av näringsverksamhet
förlängas, om det behövs på grund av

myndighetstillstånd som behövs för
verksamheten har blivit försenat.

2. arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess

sjukdom eller på grund av att ett
myndighetstillstånd som behövs för
verksamheten har blivit försenat. Förordning
(2012:982).
8§

8§

En anvisning får göras för en person som är
minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös

En anvisning får göras för en person som är
minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös

och söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

och söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

Särskilda villkor gäller för
1. prova-på-platser i 14 b §,

Särskilda villkor gäller för
1. yrkeskompetensbedömning i 14 a §

2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,
3. praktiskt basår i 16 §,

2. praktiskt basår i 16 §,
3. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,

4. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,
och

och
4. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§.

5. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§.
Förordning (2012:982).
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Prova-på-platser och

Yrkeskompetensbedömning

yrkeskompetensbedömning
14 a §

14 a §
För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt

För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt
arbetsliv eller med begränsad sådan

arbetsliv eller med begränsad sådan
erfarenhet får anvisas till

erfarenhet får arbetspraktik anordnas i form av
prova-på-platser. Den som anvisas en prova-

yrkeskompetensbedömning.
Yrkeskompetensbedömning är en bedömning

på-plats ska få visa upp sina kunskaper och
sin kompetens i ett yrke eller på en

av den arbetssökandes yrkeskompetens som
är arbetsplatsförlagd.

arbetsplats där han eller hon kan komma i
fråga för en anställning efter avslutad praktik.

En anvisning till yrkeskompetensbedömning
får göras särskilt eller som en del av en

Anvisningen bör göras i nära anslutning till att
den enskilde anmäler sig som arbetssökande

arbetspraktik.
Anvisning bör göras i nära anslutning till att

hos den offentliga arbetsförmedlingen och
förmedlingen gjort en kartläggning av den

den enskilde anmäler sig som arbetssökande
hos den offentliga arbetsförmedlingen.

enskildes bakgrund, erfarenheter och
önskemål.

En arbetssökande som beviljats
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4

I en prova-på-plats får det ingå en bedömning
av den arbetssökandes yrkeskompetens

eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre bestämmelser, bör

(yrkeskompetensbedömning). Bedömningen
får pågå i högst tre veckor.

erbjudas yrkeskompetensbedömning inom tre
månader från det att uppehållstillståndet

Yrkeskompetensbedömning får också göras
utan att vara en del av en prova-på-plats. En

beviljades.

arbetssökande som beviljats uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande
äldre bestämmelser, bör erbjudas
yrkeskompetensbedömning inom tre månader
från det att uppehållstillståndet beviljades.
Förordning (2009:1601).
Praktisk kompetensutveckling
14 b §
För arbetstagare med tidigare
arbetslivserfarenhet får arbetspraktik
anordnas i form av praktisk
kompetensutveckling.
Genom arbetspraktik i form av praktisk
kompetensutveckling ska den arbetssökande
ges möjlighet att behålla sin kontakt med
arbetslivet samt att upprätthålla och utveckla
sin yrkeskompetens. Förordning (2008:1434).

Upphävs
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33 a §

33 a §

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som
anordnar yrkeskompetensbedömning, oavsett

Ekonomisk ersättning får lämnas till den som
anordnar yrkeskompetensbedömning, oavsett

vem som gör bedömningen. Stöd lämnas
dock inte till den som anordnar en prova-på-

vem som gör bedömningen. Ersättning
lämnas dock inte till den som anordnar en

plats där yrkeskompetens inte ingår.

arbetspraktik där yrkeskompetensbedömning
inte ingår.

Ekonomiskt stöd får också lämnas till den som

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som

anordnar arbetsträning för vissa nyanlända.

anordnar arbetsträning för vissa nyanlända.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata
arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid

När ekonomiskt stöd lämnas till privata
arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid

drift av affärsverksamhet, ska
Arbetsförmedlingen säkerställa att vissa

drift av affärsverksamhet, ska
Arbetsförmedlingen säkerställa att vissa

företag eller viss produktion inte gynnas på
det sätt som framgår av artikel 107.1 i

företag eller viss produktion inte gynnas på
det sätt som framgår av artikel 107.1 i

fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt. Förordning (2012:982).

fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt. Förordning (2012:982).
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Förslag 11: Förenklad struktur för förberedande insatser
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 §
Med förberedande insatser avses individuellt
anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av
vägledande, rehabiliterande eller orienterande
karaktär för den som särskilt behöver förbereda
sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt
program eller arbete.
Insatserna kan bestå av
1. aktiviteter inom ramen för vägledning eller
platsförmedling,
2. fördjupad kartläggning och vägledning under
längst tolv veckor,
3. aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad
rehabilitering,
4. aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända
invandrare som omfattas av lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare,
5. strukturerad bedömning, värdering och
dokumentation av en arbetssökandes tidigare
förvärvade kunskaper och kompetens,
6. upphandlad utbildning av förberedande eller
orienterande karaktär,
7. kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar
som har fyllt 16 men inte 25 år och som varken
har grundläggande högskolebehörighet eller
har gymnasieexamen,
8. utbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt
24 kap. skollagen (2010:800), dock inte under
tid som invandraren tar del av insatser enligt
lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare eller deltar i ett sådant
introduktionsprogram anordnat av kommunen
som avses i 11 § i förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.,
eller
9. utbildning inom skolväsendet på
grundläggande eller gymnasial nivå som
motsvarar längst sex månaders heltidsstudier
för den som är långtidsinskriven invandrare
eller har ett funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga.

30 §
Med förberedande insatser avses individuellt
anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av
vägledande, rehabiliterande eller orienterande
karaktär för den som särskilt behöver förbereda
sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt
program eller arbete. Insatserna kan bestå av
1. insatser inom kartläggning, vägledning och
rehabilitering,
2. aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända
invandrare som omfattas av lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare,
3. strukturerad bedömning, värdering och
dokumentation av en arbetssökandes tidigare
förvärvade kunskaper och kompetens
4. upphandlad utbildning av förberedande eller
orienterande karaktär,
5. kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar
som har fyllt 16 men inte 25 år och som varken
har grundläggande högskolebehörighet eller
har gymnasieexamen,
6. utbildning i yrkessvenska eller svenska för
invandrare eller motsvarande utbildning vid
folkhögskola enligt 24 kap. skollagen
(2010:800), dock inte under tid som
invandraren tar del av insatser enligt lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare eller deltar i ett sådant
introduktionsprogram anordnat av kommunen
som avses i 11 § i förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.,
eller
7. utbildning inom skolväsendet på
grundläggande eller gymnasial nivå som
motsvarar längst sex månaders heltidsstudier
för den som är långtidsinskriven invandrare
eller har ett funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga.
För den som är långtidsinskriven invandrare
eller har ett funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara
längre tid än sex månaders heltidsstudier, om
det finns särskilda skäl. Arbetsförmedlingen ska
i sådana fall ange vad de särskilda skälen
består i och dokumentera den information som
ligger till grund för anvisningen.

Sida: 103 av 109

För den som är långtidsinskriven invandrare
eller har ett funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara
längre tid än sex månaders heltidsstudier, om
det finns särskilda skäl. Arbetsförmedlingen ska
i sådana fall ange vad de särskilda skälen
består i och dokumentera den information som
ligger till grund för anvisningen.

Förslag 12: Utökad etableringsersättning och samordning av
utbetalning
Förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap. 1 §

2 kap. 1 §

Etableringsersättning för medverkan till

Etableringsersättning för medverkan till

upprättandet av en etableringsplan enligt lagen

upprättandet av en etableringsplan enligt lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa

nyanlända invandrare lämnas med 231 kronor

nyanlända invandrare lämnas med 231 kronor

per dag fem dagar per kalendervecka.

per dag fem dagar per kalendervecka.

Etableringsersättning enligt första stycket

Etableringsersättning enligt första stycket

lämnas tidigast från och med dagen för det

lämnas tidigast från och med dagen för det

första etableringssamtalet enligt förordningen

första etableringssamtalet enligt förordningen

(2010:409) om etableringssamtal och

(2010:409) om etableringssamtal och

etableringsinsatser för vissa nyanlända

etableringsinsatser för vissa nyanlända

invandrare och längst till dess att

invandrare och längst till dess att

etableringsersättning enligt 2 § lämnas.

etableringsersättning enligt 2 § lämnas eller till
och med att etableringsplanen avslås.
Etableringsersättning enligt första stycket
lämnas, utöver vad som framgår av andra
stycket, även med ett belopp motsvarande 40
ersättningsdagar tidigast från och med dagen
för det första etableringssamtalet.

3 kap. 6 §

3 kap. 6 §

Ersättning enligt denna förordning betalas ut

Ersättning enligt denna förordning betalas ut

månadsvis i efterskott. Etableringsersättning för

månadsvis i efterskott.

medverkan till upprättandet av en

Etableringsersättning för medverkan till

etableringsplan enligt lagen (2010:197) om

upprättandet av en etableringsplan enligt lagen
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etableringsinsatser för vissa nyanlända

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa

invandrare får dock betalas ut i efterskott var

nyanlända invandrare enligt 2 kap. 1 § tredje

fjortonde dag eller oftare. Om det

stycket får dock betalas ut i förskott.

sammanlagda beloppet som ska betalas ut är
lägre än 10 kronor, bortfaller det.
Etableringstillägg och bostadsersättning som
ska lämnas för del av månad betalas ut med ett
belopp per dag som motsvarar en trettiondel av
månadsbeloppet. Beloppet avrundas uppåt till
helt krontal.

Om det sammanlagda beloppet som ska
betalas ut är lägre än 10 kronor, bortfaller det.
Etableringstillägg och bostadsersättning som
ska lämnas för del av månad betalas ut med ett
belopp per dag som motsvarar en trettiondel av
månadsbeloppet. Beloppet avrundas uppåt till
helt krontal.
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Förslag 13: Slopad 60-dagarsregel för rekvisitioner
Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Handläggning av stödfrågor m.m.

Handläggning av stödfrågor m.m.

39 §

39 §

Arbetsgivaren rekvirerar lönebidrag från

Arbetsgivaren rekvirerar lönebidrag från

Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott

Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott

efter hand som anställningen består.

efter hand som anställningen består.

Arbetsgivaren förlorar rätten till stöd om
inte stödet rekvirerats inom 60 dagar från
arbetsmånadens slut. Om det finns
särskilda skäl får Arbetsförmedlingen
medge undantag från den fristen.
Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange
vad de särskilda skälen består i och
dokumentera den information som ligger till
grund för beslutet.
39 a §

39 a §

Stöd till skyddat arbete hos en offentlig

Stöd till skyddat arbete hos en offentlig

arbetsgivare lämnas genom bidrag.

arbetsgivare lämnas genom bidrag.

Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut

Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut

bidraget. Det betalas ut månadsvis i

bidraget. Det betalas ut månadsvis i

efterskott eller på det sätt som

efterskott eller på det sätt som

Arbetsförmedlingen bestämmer.

Arbetsförmedlingen bestämmer.

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från

Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott

Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott

efter hand som anställningen består. Detta

efter hand som anställningen består.

ska ske inom sextio dagar efter den
arbetsmånad som stödet avser. Rekvireras
inte beloppet inom denna tid förlorar
arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.
Om det finns särskilda skäl får
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Arbetsförmedlingen besluta om att medge
undantag från skyldigheten att rekvirera
beloppet inom sextio dagar.
Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange
vad de särskilda skälen består i och
dokumentera den information som ligger till
grund för beslutet.
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Frordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Handläggning av stödfrågor m.m.

Handläggning av stödfrågor m.m.

34 §

34 §

Arbetsförmedlingen beslutar om och

Arbetsförmedlingen beslutar om och

betalar ut stöd och ersättningar som gäller

betalar ut stöd och ersättningar som gäller

program enligt denna förordning. Stöden

program enligt denna förordning. Stöden

betalas ut månadsvis i efterskott eller på

betalas ut månadsvis i efterskott eller på

det sätt som Arbetsförmedlingen

det sätt som Arbetsförmedlingen

bestämmer. Belopp som understiger femtio

bestämmer. Belopp som understiger femtio

kronor betalas inte ut.

kronor betalas inte ut.

Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare

Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare

först sedan anordnaren lämnat underlag för

först sedan anordnaren lämnat underlag för

beräkningen av stödbeloppet ska

beräkningen av stödbeloppet ska

anordnaren lämna sådant underlag till

anordnaren lämna sådant underlag till

Arbetsförmedlingen inom 60 dagar efter

Arbetsförmedlingen efter den period som

den period som stödet avser. Lämnas inte

stödet avser.

underlaget inom denna tid förlorar
anordnaren rätten till det stödbeloppet. Om
det finns särskilda skäl får
Arbetsförmedlingen medge undantag från
den fristen. Arbetsförmedlingen ska i
sådant fall ange vad de särskilda skälen
består i och dokumentera den information
som ligger till grund för beslutet.

Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Hur stödet tillgodoförs arbetsgivaren

Hur stödet tillgodoförs arbetsgivaren

18 §

18 §

En arbetsgivare ska lämna underlag till

En arbetsgivare ska lämna underlag till

Arbetsförmedlingen för beräkning av det

Arbetsförmedlingen för beräkning av det

stödbelopp som ska krediteras

stödbelopp som ska krediteras

skattekontot. Underlaget ska lämnas inom

skattekontot.

sextio dagar efter den arbetsmånad som
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stödet avser. Lämnas inte underlaget inom

Arbetsgivaren lämnar in underlaget till

denna tid förlorar arbetsgivaren rätten till

Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott

det stödbeloppet.

efter hand som anställningen består.

17

Om det finns särskilda skäl får
Arbetsförmedlingen medge undantag från
skyldigheten att lämna underlag inom
sextio dagar.

Förordning (1997:1275) om anställningsstöd
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Hur anställningsstödet tillgodoförs

Hur anställningsstödet tillgodoförs

arbetsgivaren

arbetsgivaren

20 d §

20 d §

Anställningsstöd lämnas till arbetsgivaren

Anställningsstöd lämnas till arbetsgivaren

genom bidrag. Arbetsförmedlingen

genom bidrag. Arbetsförmedlingen

beräknar och betalar ut bidraget. Det

beräknar och betalar ut bidraget. Det

betalas ut månadsvis i efterskott eller på

betalas ut månadsvis i efterskott eller på

det sätt som Arbetsförmedlingen

det sätt som Arbetsförmedlingen

bestämmer.

bestämmer.

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från

Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott

Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott

efter hand som anställningen består. Detta

efter hand som anställningen består.

ska ske inom sextio dagar efter den
arbetsmånad som stödet avser. Rekvireras
inte hela beloppet inom denna tid förlorar
arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.
Om det finns särskilda skäl får
Arbetsförmedlingen medge undantag från
skyldigheten att rekvirera beloppet inom
sextio dagar. Arbetsförmedlingen ska i
sådant fall ange vad de särskilda skälen
består i och dokumentera den information
som ligger till grund för beslutet.

17

Jämför skrivningen i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga.
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Förslag 14: Möjlighet till arbetslöshetsersättning mellan
arbetsmarknadsutbildningar
Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, ALFFo
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

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

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

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får

meddela föreskrifter angående villkoren för

meddela föreskrifter angående villkoren för

arbetslöshetsersättning under uppehåll i en

arbetslöshetsersättning under övriga uppehåll i

arbetsmarknadsutbildning.

en arbetsmarknadsutbildning.
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