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Gener aldirek tören har orde t

Vi
har
Sveriges
”
vackraste
Det har varit ett framgångsrikt år för Arbetsförmedlingen. Under 2011 anmäldes närmare
700 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen.
Det var 140 000 fler än 2010. Sysselsättningen
steg och 560 000 arbetssökande fick någon form
av arbete. Arbetsmarknaden utvecklades mycket
starkt men bromsade in i slutet av året.
Jag kan konstatera att vi har lyckats prioritera
våra insatser till dem som har störst behov vilket
inneburit att fler personer med svag ställning på
arbetsmarknaden har fått sysselsättning. Vår
kraftsamling att intensivt söka samarbete med
offentligt och privat näringsliv har lyckats väl.
Utökade arbetsgivarkontakter och samarbete
med arbetsgivare på nationell nivå ökar förutsättningarna för fortsatt bra resultat.
De senaste årens reformer inom sjukförsäkringen och etableringen av nyanlända
invandrare, i kombination med fördjupade
insatser för dem som har svårast att få jobb,
gör vår uppgift som samhällets matchningsmotor
allt viktigare.
Under 2011 har verksamheten framför allt präglats av tre genomgående teman: målmedvetet arbete för att fördjupa och förbättra arbetsgivarkontakterna, utökat samarbete med andra aktörer samt
förbättrad service med kundnyttan i centrum.
Framgångsnycklar har varit ett stärkt arbete med
handlingsplaner för ökad sökaktivitet, effektivare
matchning samt ett ökat antal kontakter mellan
arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.
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uppdrag”
Den mätning som Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
årligen genomför visar att Arbetsförmedlingen
har förbättrat sina resultat på samtliga uppmätta
områden det senaste året. Servicekvalitet, som
bland annat innefattar bemötande, öppettider och
tillgänglighet till myndigheten, är den aspekt som
under denna period har ökat i störst utsträckning.
Etableringsreformen har varit en av flera stora
utmaningar. Vi har redan hunnit med mycket men
flera utmaningar återstår. Genom reformen har vi
kunnat identifiera en rad strukturella hinder som
försvårar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och alla andra
aktörer som bär ett samhällsansvar bör fortsätta
arbetet med att undanröja dessa hinder.
Inom sjukförsäkringsreformen har Arbetsförmedlingen ansvar för att stödja långtidssjukskrivna så att de kan komma tillbaka till arbetslivet.
Under året har uppdraget fördjupats så att vi tidigt
ska kunna möta behoven hos dem som lämnar
sjukförsäkringssystemet. Våra insatser har bidragit till att individer som under lång tid varit borta
från arbetsmarknaden kan känna sig tillvaratagna
och behövda. Att varje person som kan – utifrån
sin förmåga – utföra ett arbete eller blir egenförsörjande är oerhört viktigt för Sveriges framgång.
Ungdomar som saknar en stabil plattform har i
ett tidigare skede kunnat erbjudas rätt stöd för att
rustas och komma i arbete. Här har nya metoder att
identifiera komplexa problem varit betydelsefulla.
Informationskampanjen Se kraften! skapade

möjlighet för arbetsgivare att se den kompetens och
kraft som finns hos alla individer. Kampanjen har
bidragit till att visa att personer som har en funktionsnedsättning utgör en stor arbetsfkraftsresurs.
Det kommer att behövas fler människor i arbetskraften för att välfärden ska kunna bibehållas
på dagens nivå. Vi har en befolkning som blir allt
äldre. Fram till 2015 kommer 450 000 personer att
gå i pension.
Med en fortsatt inbromsning på arbetsmarknaden och eventuell ökning av arbetslösheten
kommer det att krävas tidiga insatser för de som
riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet.
Vi går in i 2012 med ett samhällsbärande ansvar.
Vi vill bekämpa utanförskap, skapa social inklusion och göra det möjligt för arbetsgivare att få
den arbetskraft de har behov av. Vi kommer att
intensifiera våra insatser.
Tack alla medarbetare, chefer, fackliga företrädare, styrelseledamöter, ägare samt näringsliv
inom privat och offentlig sektor, ideella organisationer och sociala företag, som under året varit
en förutsättning för att Arbetsförmedlingen har
kunnat fullfölja sitt uppdrag. Jag är stolt över att få
leda Sveriges vackraste uppdrag.

Angeles Bermudez-Svankvist
Generaldirektör
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Arbetsförmedlingens
uppgifter
De långsiktiga målen och uppgifterna för Arbetsförmedlingen finns i instruktionen, SFS (2007:1030).
Där anges att Arbetsförmedlingen ansvarar för den
offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.
Den arbetsmarknadspolitiska verksamhetens
huvuduppgifter är enligt instruktionen att
• effektivt sammanföra dem som söker arbete med
dem som söker arbetskraft, det vill säga effektiv
matchning
• prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden
• bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen
på lång sikt
• säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar

som en omställningsförsäkring
• anlita kompletterande aktörer för att snabbt och
effektivt få arbetssökande att hitta ett arbete
• säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs
och motverka bidragsbrott i samarbete med
berörda parter
• ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken
• särskilt ansvara för att nyanlända invandrare
erbjuds insatser som hjälper dem att snabbt och
effektivt etablera sig på arbetsmarknaden
• för Sveriges del fullgöra de uppgifter som åligger
den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och de
särskilda förmedlingarna om arbetskraftens fria
rörlighet inom den europeiska gemenskapen.

Budgetårets inriktning
Riksdagens och regeringens beslut på kort sikt sker
genom den statliga budgetprocessen där inriktning,
verksamhetsmål och medelstilldelning normalt
fastslås för ett budgetår i taget. I regleringsbrevet
anges hur de olika anslagen får användas och vilka
möjligheter som finns för Arbetsförmedlingens rätt
att fatta beslut om användningen.
Den inriktning som regeringen angett i regleringsbrevet för 2011 sammanfattas i avsnittet om

regeringens mål och inriktning för arbetsmarknadspolitiken för 2011.
I Arbetsförmedlingens resultatredovisning redovisas olika indikatorer och mått som är kopplade
till instruktionen 2007:1030. Dessutom redovisas
måluppfyllelsen av Arbetsförmedlingens egna mål
som direkt eller indirekt relaterar till de redovisade
resultaten.
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Arbetsförmedlingens
förutsättningar 2011
Arbetsmarknadens utveckling
Den svenska ekonomin och arbetsmarknaden uppvisade en stark utveckling under första halvåret
2011 och nya jobb skapades på bred front. Sysselsättningen ökade inom den privata och den offentliga tjänstesektorn. Även sysselsättningen inom industrin och byggnadsverksamheten förstärktes tydligt.
Förstärkningen gällde i stort sett i hela landet, men
kraftigast var den i Stockholm och Västra Götaland.
Både hushåll och företag uppvisade en mycket stark
framtidstro som dock försvagades kraftigt under
sommaren i och med krisen i Euroområdet.
Under andra halvåret 2011 dämpades förstärkningen av arbetsmarknaden. Detta märktes särskilt
i områden där jobben var beroende av exportindustrin. Hushållen blev dystrare i sin syn på den
ekonomiska utvecklingen och valde att prioritera
sparande framför konsumtion. Utvecklingen blev
därmed svagare inom detaljhandeln och påverkade
i viss mån också andra hushållsnära tjänster. Andra
tecken på att förstärkningen på arbetsmarknaden
var på väg att bromsa under andra halvåret 2011
var att arbetslösheten inte längre minskade, att
de nyanmälda lediga platserna blev färre och att
antalet personer som varslades om uppsägning
ökade under fjärde kvartalet. Trots inbromsningen
på arbetsmarknaden under andra halvåret ökade
sysselsättningen med drygt 90 000 personer mellan
2010 och 2011.
Några län fick liten del av jobbtillväxten under
2011. Dit hörde Skåne som drabbades av den svaga
danska konjunkturen, men också Södermanland,
Västmanland och Örebro. Av skogslänen hade Norrbotten en mycket stark utveckling.

1

Det var i synnerhet den mansdominerade arbetsmarknaden som försvagades under andra halvåret
2011. Ungdomar och utrikesfödda som var på väg in
på arbetsmarknaden under hösten 2011 drabbades
mest. Den goda utvecklingen inom den offentliga
tjänstesektorn gynnade kvinnorna.
Under framför allt första halvåret 2011 gynnades
alla arbetssökande av den goda efterfrågan på
arbets kraft, men i synnerhet välutbildade arbetssökande med arbetslivserfarenhet. Detta medförde
att arbetslösheten minskade tydligt i denna grupp.
Antalet inskrivna personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga1 fortsatte att öka och detsamma gällde för utrikesfödda.
Andelen utrikesfödda av alla inskrivna arbetslösa
uppgick till 35 procent, vilket kan jämföras med att
deras andel av den aktiva befolkningen i åldern 1664 år uppgick till 18 procent.
Även arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning fick liten del av den goda återhämtningen på
arbetsmarknaden. De utgjorde nästan 30 procent
av alla inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen
under 2011. Det ackumulerade talet för inskrivna
arbetslösa som hade enbart förgymnasial utbildning,
var utomeuropeiskt födda, hade en funktionsnedsättning och var äldre (55-64 år), uppgick till drygt
228 000 personer i slutet av 2011. Det var knappt
4 000 fler än vid slutet av 2010. Antalet arbetslösa
med stark ställning minskade under större delen av
2011. Under slutet av året skedde en viss ökning i
säsongsrensade tal, vilket indikerar att arbetsmarknaden var på väg att försvagas.

För att underlätta läsningen i resten av årsredovisningen kommer dessa personer att benämnas som ”personer med funktionsnedsättning”.
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Sammanfattning av regeringens mål och inriktning för
arbetsmarknadspolitiken 2011
Målet för arbetsmarknadspolitiken, enligt instruktionen för Arbetsförmedlingen och regleringsbrevet
för 2011, är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Detta övergripande mål har regeringen
preciserat genom att ange följande tre delmål:

Effektiv matchning
Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom
att effektivt sammanföra dem som söker
arbete med dem som söker arbetskraft.

I regleringsbrevet för 2011 anges bland annat
att Arbetsförmedlingen ska
• underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete
i samverkan med Försäkringskassan
• följa upp och analysera situationen för de personer
som har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen
• vidareutveckla samarbetet och stödet till den enskilde och insatserna så att respektive myndighets
kompetens tas tillvara och effektiva åtgärder sätts
in så tidigt som möjligt i sjukskrivningsprocessen.

Bryta utanförskapet
Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom
att prioritera dem som befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden.
Varaktigt öka sysselsättningen
Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt genom att
bidra till att varaktigt öka sysselsättningen.

Verksamhetens inriktning
Inriktningen för arbetsmarknadspolitiken och för
Arbetsförmedlingens uppdrag ligger fast sedan
flera år. Resurserna prioriteras och riktas för att
klara matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb samt för att rusta dem som står långt från
arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen har under 2011 intensifierat sina insatser med att utveckla och förbättra
samarbetet med arbetsgivarna. Genom att ha
aktiva arbetsgivarkontakter och vara väl insatt i
såväl arbetsgivarnas behov som de arbetssökandes
kompetens kan Arbetsförmedlingen underlätta för

sökande som har ett sämre utgångsläge att få ett
arbete på arbetsmarknaden.
För att rusta personer som har sämre jobbchanser på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen
intensifierat sina insatser för att höja aktivitetsnivån och förbättra servicen inom garantierna, och
fokuserat på att utveckla stödet för personer med
funktionsnedsättning.
Andra särskilt strategiska aktiviteter för Arbetsförmedlingen har varit att utveckla ett bedömningsstöd för att underlätta tidiga insatser för sökande
med behov av extra insatser.
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RIKSDAG/REGERING

styrelse

generaldirektör

produktionschef

controlling

internrevision

bitr generaldirektör

ledningsstab

utvecklingsstab

internationella

ekonomi

juridik

it

information

personal

infrastruktur

säkerhet

rehabilitering
till arbete

integration och
etablering

kompletterande
arbetsförmedlingstjänster

förmedlingsutveckling

analys

11 marknadsområden inklusive kundtjänst

55 arbetsmarknadsområden med 320 arbetsförmedlingar
specialistorganisation – rehabilitering till arbete

Arbetsförmedlingens organisation
Arbetsförmedlingen leds av en styrelse som består
av en ordförande och sex ledamöter samt två personalrepresentanter. Styrelsen har haft tolv sammanträden under året inklusive ett strategimöte under
två dagar.
Generaldirektören (Gd) är myndighetschef och
ansvarar, enligt myndighetsförordningen (2007:515),
inför styrelsen för att leda verksamheten enligt de
direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar.
Det finns tre ledningsfunktioner. Generaldirektören är ordförande i samtliga. Stabsledningen med
biträdande generaldirektören, produktionschefen,
stabschefer som direktrapporterar till generaldirektören och övriga som generaldirektören utser i
särskilda beslut.
Ledningsgruppen med stabsledningen och avdelningschefer som direktrapporterar till generaldirektören samt övriga som generaldirektören utser i
särskilda beslut. Marknadsledningen med marknadschefer, biträdande generaldirektören, chefen

för ledningsstaben, chefen för Arbetsförmedlingen
Kundtjänst, chefen för Avdelningen Rehabilitering
till arbete samt övriga som generaldirektören utser
i särskilda beslut.
Arbetsförmedlingens operativa verksamhet består
av elva marknadsområden, varav ett nationellt marknadsområde för Arbetsförmedlingen Kundtjänst.
Den geografiska indelningen i 60 arbetsmarknadsområden har justerats under året. Några små
områden som bedömdes ha svårt att klara full
tjänsteleverans har slagits samman eller förts ihop
med annat område. Från 2012-01-01 finns det 54
geografiska arbetsmarknadsområden. Utöver dessa
finns Arbetsförmedlingen Kultur Media som är ett
nationellt arbetsmarknadsområde. Arbetsförmedlingen sjöfart och gruvförmedlingen är inga nationella arbetsmarknadsområden men arbetar på en
nationell nivå.
Organisationsschemat ovan gäller från 1 januari
2012.
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arbetsgivare
Matchning

Sjukvårdsförsäkringsreformen

A-kassa

Jobb- och
utvecklingsgaranti

Olika former
av anställning

Kriminalvården

Sociala Insatsgruppen

Integrationsuppdraget

Försörjningsstöd

Försvarsmakten

Långa tider
utan arbete

Harmonisering av system

Socialpolitik

Finanspolitik

Reformpolitik
Arbetsmarknadspolitik

Näringspolitik

Skolpolitik

Uppdraget utvecklas och förändras, den nya reformpolitiken
Att tillgodose arbetsgivarnas behov av arbetskraft är
av central betydelse i arbetsförmedlingens arbete.
Arbetsförmedlingens uppdrag är att arbetssökande
och arbetsgivare finner varandra samt att minimera
risktagandet för arbetsgivarna att våga anställa
personer som står långt från arbetsmarknaden. Där
har Arbetsförmedlingen ett samhällsuppdrag att få
matchningsmotorn att realisera och genomföra de
arbetsmarknadspolitiska målen.
Under senare år har fler uppdrag tillkommit. Det
gör att Arbetsförmedlingen i dag arbetar med fler
grupper av sökande än tidigare. De nya uppdragen
har tillkommit i takt med att arbetsmarknadspolitiken blivit en allt mer integrerad del av socialpolitiken, finanspolitiken, näringspolitiken och
skolpolitiken.
Arbetsförmedlingens grunduppdrag är att arbete
främjar social inklusion det vill säga individer som
är arbetslösa ska hitta tillbaka till nytt arbete och
anställning eller ska kunna bli självförsörjande.
Detta för att kunna skapa en samhällsekonomisk
utveckling med bibehållen välfärd. Arbetsgivarnas
behov av arbetskraft är fundamentalt viktig för samhällsutvecklingens möjlighet till fortsatt expansion,
nyföretagande, innovasion samt för att skapa förutsättningar för att kunna möta den kommande
demografiska utmaningen.

Olika reformer har lett till att Arbetsförmedlingen
idag arbetar med att inkludera fler individer på
arbetsmarknaden. Sjukförsäkringsreformen har
ökat möjligheten för individer att utifrån sin egen
förmåga kunna komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Integrationsuppdraget har möjliggjort att
nyanlända etableras i samhället med intensifierade
aktiviteter och metoder. Reformen har bidragit till
att finna det strukturella problem som gör att introduktion till arbetsliv tagit längre tid än nödvändigt.
Sambarbetet med Kriminalvården, för att underlätta utslussning efter verkställighetstiden, har
utökats och intensifierats under 2011. Detta för att
personer ska kunna integreras och känna sig delaktig i samhällets utveckling. För att bryta rekrytering
till kriminella nätverk har Arbetsförmedlingen i
uppdrag att aktivt arbeta med sociala insatsgrupper
tillsammans med polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Sveriges Kommuner och Landsting.
Personer med försörjningsstöd är också en kundgrupp på Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen samarbetar med försvarsmakten för att underlätta rekrytering via frivillighetsprincipen till det svenska försvaret.
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Arbetsförmedlingens utvecklingsstrategi

Enhetlighet, rättssäkerhet och
effektivitet

Under 2010 tog Arbetsförmedlingen fram en
utvecklingsstrategi. Strategin innehåller en målbild
för Arbetsförmedlingen med beskrivning av hur
utvecklingen ska bedrivas.
Myndigheten har utifrån utvecklingsstrategin tagit ett helhetsgrepp om utvecklingsarbetet
och jobbar systematiskt med detta. Ett femtiotal
utvecklingsaktiviteter har identifierats. Dessa kommer att genomföras för att förbättra verksamheten
och bidra till nöjdare kunder. Arbetsförmedlingen
tar fram årliga utvecklingsplaner som beskriver
de utvecklingsinsatser som ska genomföras för att
realisera utvecklingsstrategin.
Syftet med utvecklingsarbetet är att Arbetsförmedlingens kunder ska få enhetlig service i hela
landet. 2011 beslutades om en gemensam grundläggande service. I servicenivån konkretiseras vad
utvecklingsarbetet ska leda till för våra kunder.
Varje år tas en utvecklingsplan fram.
Arbetsförmedlingen startade under 2011 en intensiv informationssatsning till kunder och omvärld
om vilken service de kan förvänta sig av Arbetsförmedlingen. Informationen skedde i form av kundlöften. Under 2012 kommer fler kundlöften att
kommuniceras.

Grundläggande för Arbetsförmedlingen är att verksamheten ska präglas av effektivitet, rättssäkerhet
och enhetlighet. De tre vägledande begreppen gäller
både vårt uppdrag och att servicen till arbetsgivare
och arbetssökande på såväl den lokala Arbetsförmedlingen som via Internet och Kundtjänst samt
övriga digitala kanaler ska kunna uppnås.

Samarbete
Förutsättningen för Arbetsförmedlingens verksamhet är ett nära samarbete med offentligt och privat
näringsliv, myndigheter och kommuner. Formerna
för samarbetet ser olika ut men huvudsyftet är alltid
att bidra till att effektivisera insatserna för Arbetsförmedlingens kunder. Att tillgodose arbetsgivarnas
behov av arbetskraft samt integration och rehabilitering är särskilt viktiga frågor för samarbetet.
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Arbetsförmedlingens
resultatredovisning
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Arbetsförmedlingens
resultatutveckling
Arbetsförmedling
Arbetsförmedlingen utgår ifrån att leverera ett
antal tjänster som riktar sig till både arbetssökande
och arbetsgivare. Dessa tjänster kompletterar varandra, vilket medför att det är svårt att säga inom
vilken tjänst arbetet sker. I resultatredovisningen
redovisas verksamhetens totala resultat, det vill
säga en gemensam verksamhetsgren ”arbetsförmedlingens totala uppdrag”.

Tabell 1: Totalt antal individer som Arbetsförmedlingen har
arbetat med under perioden 2009−2011.

Resultat av Arbetsförmedlingens arbete och
insatser för att få fler till jobb

För den dryga miljon sökande som var inskrivna
under året registrerades det sammantaget 563 000
övergångar till arbete.
Arbetsförmedlingen formulerar ett antal ”omsättningsmått” som visar hur många inskrivna arbetssökande som fått arbete under året. Verksamhetens
uppföljning i resultat har varit en viktig del av
verksamheten under 2011. I vissa av måtten ingår
också de som börjat studera under året. I dessa
omsättningsmått räknas inte samtliga övergångar
till arbete utan bara de som omfattar sökande som
är arbetslösa på hel- eller deltid. I tabell 2 redovisas resultaten för dessa omsättningsmått för åren
2009–2011. Procentsiffrorna avser andelen av de
sökande i respektive grupp som fått arbete eller
börjat studera varje månad.

Antalet personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen någon gång under 2011 uppgick till
1 074 000. Det är något färre än 2010, men fler än
2009. Antalet inskrivna, som har en svagare ställning på arbetsmarknaden, har ökat vilket bland
annat framgår av tabell 1, som visar att antalet
nyanlända2 och personer med funktionsnedsättning ökat jämfört med föregående år. Detta är ett
resultat av vårt förändrade uppdrag. Det framgår
också av figur 3 på sidan 20 som visar utvecklingen
för samtliga utsatta grupper 2004–2011.
Allt fler av Arbetsförmedlingens kunder tillhör
grupper som behöver rustas för att inkluderas i
arbetslivet. Genom arbete, eller annan egen försörjning, kan dessa grupper i ökad grad delta i samhällets utveckling.

2

Totalt antal individer
Därav ungdomar
Nyanlända
Funktionsnedsättning

2009

2010

2011

1 030 000

1 114 500

1 074 000

242 000

266 000

254 000

34 500

40 000

44 000

173 500

190 000

207 000

I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras nyanlända arbetssökande som utrikesfödda personer som normalt inte har vistats i Sverige i mer än 36
månader efter att de fått uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen (2005:716) 5 kap. 1, 2, 3, 3a, 4 och 6 §.
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Tabell 2: Utfall i Arbetsförmedlingens omsättningsmått 2009–2011, procent och antal 4
2009

2010

2011

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Samtliga

7,04

397 262

7,57

491 502

7,62

451 090

JOB

3,16

19 839

4,52

31 225

5,62

43 311

UGA

7,86

27 355

9,38

53 263

9,98

47 738

Nyanlända

6,29

11 254

5,79

13 865

5,51

16 418

Funktionsnedsättning

5,02

33 881

5,05

41 778

5,38

47 880

Samtliga visar hur många av de inskrivna sökande
i grupperna öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa,
timanställda samt personer i program med aktivitetsstöd som fått arbete med eller utan stöd.
Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) visar hur
många inskrivna sökande inom jobb- och utvecklingsgarantin som fått arbete eller börjat studera.3
Jobbgaranti för ungdomar (UGA) visar hur
många inskrivna sökande inom jobbgarantin för
ungdomar som fått arbete eller börjat studera.
Nyanlända visar hur många inskrivna nyanlända
invandrare som fått arbete eller börjat studera.
Funktionsnedsättning visar hur många inskrivna sökande med en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga som fått arbete eller
börjat studera.

Omsättning till arbete för samtliga inskrivna
sökande 5
Övergångarna till arbete, så som de mäts i Arbetsförmedlingens interna omsättningsmått, ligger på
en något lägre nivå än 2010 men väsentligt högre än
2009. Se figur 1. Omsättningen påverkas erfaren-

hetsmässigt både av arbetsmarknadsläget och av
tillgången till inskrivna arbetslösa. Mot bakgrund av
inbromsning i den svenska ekonomin under andra
halvåret 2011, och att antalet öppet arbetslösa och
programdeltagare minskat under 2011, är detta ett
resultat som bör betraktas som minst lika bra som
2010 års resultat. Av tabellen ovan framgår också
att omsättningen räknat i procent ligger på en något
högre nivå än 2010.

Figur 1: Omsättning till arbete 2005-2011.
Källa: Arbetsförmedlingen
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Figur 2: Omsättning till arbete för prioriterade grupper i förhållande till samtliga som fick arbete 2008–2011
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Till arbete med eller utan stöd eller till annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning.
Omsättningsmåtten i antal för 2009 är omräknade för att vara jämförbara med de nästkommande åren. Procentsatsen däremot står för den definition
som gällde 2009. Den definition som gällde för omsättningsmåtten 2009 var att anvisade till kompletterande aktörer exkluderades men för att vara
jämförbara med 2010 och 2011 har nu dessa inkluderats i antalet.
5
Inskrivna sökande definieras som öppet arbetslösa eller arbetssökande som deltar i program. Hit räknas också de som är deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda.
3
4
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Tabell 3: Antal pågående och nya beslut under respektive år – Arbetsmarknadspolitiska program inklusive aktiviteter inom garantier

Nystartsjobb

2009

2010

2011

52 469

89 030

118 375

Instegsjobb

8 127

9 305

9 675

Starta eget

8 808

15 306

11 712

89 234

147 165

84 415

Praktik

14

20 175

4 705

A-utbildning

Lyft

41 048

59 045

63 182

Förberedande utbildn.

29 810

56 128

74 244

100 671

92 355

91 164

Lönebidrag

5 098

6 258

8 051

Trygghetsanställning

Utvecklingsanställning

18 100

24 227

29 874

Särskilt anställningsstöd

10 376

7 720

9 910

Offentligt skyddat arbete
Intern jobbcoaching

Resultat av Arbetsförmedlingens prioritering av
dem som står långt från arbetsmarknaden
Det sammantagna resultatet för prioriterade grupper visar på en mycket positiv utveckling under 2011.
Inom ramen för ett i stort sett oförändrat totalt antal
inskrivna som fått arbete har Arbetsförmedlingen
lyckats öka omsättningen för dem som står längst
ifrån arbetsmarknaden. Det innebär att myndigheten lyckats väl med att prioritera dem som står
längst ifrån arbetsmarknaden, vilket är vårt huvuduppdrag.
Omsättningsmåtten visar att fler fick arbete eller
började studera inom de flesta av de prioriterade
grupperna under 2011 jämfört med året innan.
Undantaget gäller jobbgarantin för ungdomar.
Sannolikt beror det på att ungdomarnas arbetsmarknad reagerar snabbare och kraftigare på konjunkturförändringar än arbetsmarknaden för många andra
grupper. Räknat i procent har omsättningen ökat för
ungdomarna i jobbgarantin för ungdomar.
Ytterligare ett sätt att spegla Arbetsförmed-

9 991

10 240

10 050

39 015

57 709

29 070

lingens resultat är att mäta antalet leveranser och
prestationer mot kunderna. I ett senare avsnitt
redovisas antalet kundmöten med arbetsgivare och
arbetssökande, vilket är en av Arbetsförmedlingens
väsentligaste prestationer. En annan prestation
är de arbetsmarknadspolitiska programmen och
andra insatser som de sökande anvisas till.
I tabell 3 redovisas antalet beslut under respektive år. Siffran för antalet beslut är besläktad med
siffran för antalet deltagare. Då samma person kan
delta flera gånger under ett år används beslut om
arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter
inom garantiprogrammen istället för deltagare som
ett mått på de levererade insatserna. Tabellen i sin
helhet finns i slutet av detta avsnitt.
Av tabellen framgår att antalet beslut var större
eller väsentligt större 2011 än föregående år för
flera av de program och insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder. Det tydligaste undantaget är
programmet Lyft som är en insats som var under
avveckling 2010.
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Antal nya och pågående beslut. Observera att samma person kan ha deltagit flera gånger i de olika programmen eller som nyinskriven.
2009

2010

2011

Till Arbete

A-utbildning

Sökande som fått arbete

490 896

596 735

562 907

Därav ungdomar

Därav ungdomar

2009

2010

2011

41 048

59 045

63 182

8 563

15 517

20 914

121 482

151 307

142 265

Nyanlända

2 827

2 719

3 447

Nyanlända

12 422

13 966

16 244

Funktionsnedsättning

7 217

8 877

11 703

Utomeuropeiska

65 641

85 255

90 657

Förberedande utbildn.

29 810

56 128

74 244

Funktionsnedsättning

49 833

56 324

64 721

Därav ungdomar

4 841

9 918

15 775

UGA (Jobbgaranti ungdom)

19 976

42 197

37 449

Nyanlända

3 930

6 984

19 212

Funktionsnedsättning

8 851

18 989

22 786

100 671

92 355

91 164

4 396

4 955

5 978

102

74

62

Funktionsnedsättning

97 823

90 713

90 307

Utvecklingsanställning

5 098

6 258

8 051

783

1 115

1 606

22

23

18

4 804

6 081

7 944

18 100

24 227

29 874

1 275

1 498

1 774

9

7

15

Funktionsnedsättning

17 892

24 082

29 792

Särskilt anställningsstöd

10 376

7 720

9 910

241

717

1 391

37

43

30

JOB (Job- och utv. Garantin)

18 049

28 591

39 479

Sysselsättningsfasen (Fas 3)

297

2 938

6 205

Lönebidrag
Därav ungdomar

* Sökande kan förekomma i flera däravposter

Nyanlända
Inflöde
Antal Nyinskrivna

600 568

533 715

497 753

Därav ungdomar

207 159

193 927

184 081

Nyanlända

23 517

26 696

29 272

Funktionsnedsättning

18 271

19 348

19 985

Därav ungdomar
Nyanlända
Funktionsnedsättning

Arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter inom Garantierna

Trygghetsanställning

Nystartsjobb

Därav ungdomar

52 469

89 030

118 375

Därav ungdomar

5 145

12 262

13 916

Nyanlända

4 702

7 429

9 425

Funktionsnedsättning

Nyanlända

11 757

16 426

20 088

Instegsjobb

8 127

9 305

9 675

Därav ungdomar

Därav ungdomar

1 661

1 834

1 878

Nyanlända

Nyanlända

7 108

8 175

8 822

Funktionsnedsättning
Starta eget
Därav ungdomar
Nyanlända

237

121

58

8 808

15 306

11 712

136

534

554

Funktionsnedsättning

2 826

1 840

2 068

Offentligt skyddat arbete

9 991

10 240

10 050

394

455

497

11

7

6

Därav ungdomar
Nyanlända

9 425

9 892

9 766

Intern jobbcoachning

Funktionsnedsättning

39 015

57 709

29 070

Därav ungdomar

15 393

22 752

8 112

130

186

210

1 129

1 429

1 568

Praktik

89 234

147 165

84 415

Därav ungdomar

17 201

30 166

26 203

Nyanlända
Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Nyanlända

8 481

12 964

10 709

21 211

30 906

18 940

Lyft

14

20 175

4 705

Därav ungdomar

12

7 256

1 672

822

131

3 596

768

Funktionsnedsättning

Nyanlända
Funktionsnedsättning

1

956

2 505

1 361

3 690

6 894

4 731

416 408

560 027

698 093

Nyanmälda plaster
Antal nyanmälda platser
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Antal unika individer i respektive grupp. Observera att en person dock kan ha deltagit i flera olika program.
2009

2010

2011

Till Arbete
Sökande som fått arbete
Därav ungdomar
Nyanlända
Funktionsnedsättning

A-utbildning

Därav ungdomar

Nyanlända

1 461

1 705

2 338

12 037

Funktionsnedsättning

4 295

5 625

7 474

41 777

47 456

53 378

Förberedande utbildn.

22 622

41 278

48 627

3 794

8 150

11 713

Därav ungdomar

Därav ungdomar
390 853

343 042

324 808

Funktionsnedsättning

14 788

15 594

15 821

Nyanlända

2 619

4 731

10 596

Funktionsnedsättning

6 486

13 162

14 069

63 681

59 721

59 101

2 896

3 365

4 024

66

56

52

Funktionsnedsättning

61 653

58 526

58 461

Utvecklingsanställning

4 135

5 164

6 784

665

935

1 370

19

21

18

3 896

5 017

6 687

12 915

17 102

21 074

858

1 031

1 234

7

5

10

12 763

16 991

21 009

9 497

6 996

8 796

220

638

1 218

34

39

28

Lönebidrag
Därav ungdomar
Nyanlända

Antal individer vi arbetat med under perioden
1 030 228

1 114 490

1 074 399

242 237

266 101

254 380

34 500

39 823

44 325

173 590

190 064

207 030

Därav ungdomar
Nyanlända
Funktionsnedsättning

Arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter inom Garantierna

Trygghetsanställning

Nystartsjobb

37 097

63 261

80 660

Därav ungdomar

Därav ungdomar

4 299

9 782

11 059

Nyanlända

Nyanlända

3 658

5 548

6 839

Funktionsnedsättning

8 055

10 713

12 944

Instegsjobb

6 328

7 064

7 532

Därav ungdomar

Därav ungdomar

1 339

1 412

1 501

Nyanlända

Nyanlända

5 525

6 180

6 817

181

89

44

8 227

14 488

11 002

Därav ungdomar

133

502

522

Nyanlända

126

181

203

1 037

1 315

1 422

Praktik

70 606

111 751

71 573

Därav ungdomar

15 661

27 655

24 289

5 949

8 734

7 622

Nyanlända
Funktionsnedsättning

15 923

21 231

14 495

Lyft

14

18 818

4 637

Därav ungdomar

12

6 949

1 653

748

128

3 249

739

Nyanlända
Funktionsnedsättning

15 463

98 835

23 347

Funktionsnedsättning

11 520

10 456

21 147

Starta eget

5 732

106 008

18 327

Funktionsnedsättning

42 601

9 105

Nyanlända

Funktionsnedsättning

37 636

81 647

116 681

Nyanlända

24 861

404 639

119 295

Därav ungdomar

2011

429 212

130 890

Totalt antal individer

2010

345 062

Inflöde
Antal Nyinskrivna

2009

1

Funktionsnedsättning
Särskilt anställningsstöd

Funktionsnedsättning

2 594

1 670

1 831

Offentligt skyddat arbete

5 712

5 761

5 843

221

246

288

9

4

4

Därav ungdomar
Nyanlända

5 369

5 538

5 669

Intern jobbcoachning

Funktionsnedsättning

36 878

54 798

28 130

Därav ungdomar

14 658

21 923

7 993

Nyanlända
Funktionsnedsättning

897

2 408

1 301

3 479

6 401

4 533
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Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att
effektivt sammanföra dem som söker arbetskraft med dem som söker arbete.
Strukturomvandlingen och den konjunkturella utvecklingen leder till obalanser mellan
efterfrågan och utbud av arbetskraft både i och mellan olika regioner och yrken. Hur varaktiga
dessa obalanser blir på arbetsmarknaden kommer att speglas i hur lång tid en arbetslös kommer att vara kvar i arbetslöshet och hur lång tid det tar för arbetsgivarna att tillsätta en ledig
plats med en lämplig arbetssökande. På en väl fungerande arbetsmarknad är dessa tider korta.
Arbetslöshetstider och rekryteringstider är följaktligen centrala indikatorer på arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingens matchningsinsatser syftar till att minska dessa tider.

Effektiv matchning
Matchningens förutsättningar
En huvuduppgift för Arbetsförmedlingen är att
skapa förutsättningar för att förbättra matchningen
av arbetssökande med de lediga platser som finns
på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kan inte
direkt påverka tillgången till lediga jobb. Däremot
kan Arbetsförmedlingen påverka hur snabbt och
effektivt sökande kopplas samman med de arbetsgivare som efterfrågar arbetskraft. Arbetsförmedlingen kan också, i viss utsträckning och framförallt
på lite längre sikt, påverka tillgången till arbetskraft
med olika kompetenser, både genom egna utbildningsinsatser och genom vägledningsinsatser.
Förutsättningarna för att matcha arbetslösa mot
lediga jobb bestäms av hur relationen mellan arbetsutbudet och efterfrågan på arbetskraft utvecklas.
Denna varierar konjunkturellt. Antalet nyanmälda
platser till Arbetsförmedlingen uppgick till 690 511
år 2011, en ökning med 140 000 jämfört med 2010.
Det totala antalet inskrivna arbetslösa inklusive
personer i program med aktivitetsstöd uppgick till
377 382 i årsgenomsnitt 2011.
Tabell 4: Antal hos Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga
platser med varaktighet mer än tio dagar, samt totalt inskrivna
arbetslösa (årsgenomsnitt). Källa: Datalagret
2008

2009

2010

2011

Lediga platser

609 641

409 090

550 659

690 511

Arbetslösa och i
program

221 180

357 499

410 834

377 382

Arbetsförmedlingens ”marknadsandel” när det gäller
de lediga platserna var 38 procent till och med tredje
kvartalet 2011. För 2009 och 2010 var resultatet för
samma period 27 respektive 31 procent.

När konjunkturen vänder uppåt och konkurrensen
om arbetskraft ökar använder arbetsgivaren fler
kanaler för att söka lämpliga personer och vänder sig
då i större utsträckning till Arbetsförmedlingen för
att rekrytera. När konjunkturen vänder nedåt gäller i
stället det omvända beteendet.
Hur matchningseffektiviteten har förändrats
visas bland annat av att arbetsgivarna är nöjda med
Arbetsförmedlingens hantering av platstillsättningen och anser sig ha fått tillräckligt med lämpliga
sökande till de lediga platserna. I Arbetsförmedlingens kundundersökning för 2011 anger 90
procent av arbetsgivarna som anmält en ledig plats
till Arbetsförmedlingen att man varit nöjda med
Arbetsförmedlingens hantering av deras ärende.
Utfallet är något högre än 2010. I samma undersökning anger 81 procent att man fått tillräckligt
med lämpliga sökande för att kunna anställa vilket
var något lägre än för 2010 då motsvarande andel
var 86 procent. Detta hänger troligtvis samman
med konjunkturläget som inneburit fler rekryteringar och ökade svårigheter att få tag på efterfrågad kompetens.
Den ökade tillgången till lediga platser innebär
att förutsättningarna för matchning ur den arbetssökandes perspektiv blivit gynnsammare. Överensstämmelsen mellan kompetenskraven för de lediga
jobben och tillgången till arbetskraft är emellertid
inte perfekt, även om det inte förekommer några
generella svårigheter att tillsätta de lediga jobben.
I takt med att efterfrågan ökat och de lediga resurserna minskat har rekryteringsproblem tilltagit
inom vissa branscher och yrken. Andelen arbetsställen inom näringslivet som upplevt arbetskraft-
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Figur 3: Antal totalt inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och
övriga totalt inskrivna arbetslösa Förgymnasialt utbildade,
äldre 55–64 år, utomeuropeiskt födda och Funktionsnedsättning. Källa: Arbetsförmedlingen
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brist i samband med rekrytering uppgick hösten
2011 till 26 procent, att jämföra med 20 procent
hösten 2010. Inom vissa branscher närmar sig
andelen arbetsgivare som upplevt arbetskraftbrist
40 procent.6 Samtidigt utgörs gruppen arbetslösa i
allt större utsträckning av individer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Det tyder på att det finns
strukturella inslag i den nuvarande arbetslösheten.
Figur 3 redovisar utvecklingen av antalet inskrivna arbetslösa (inklusive personer i program
med aktivitetsstöd) i utsatta7 grupper jämfört med
dem som är att betrakta som ej utsatta. Antalet
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (utsatta grupper) uppgick till cirka 220 000 personer
(i genomsnitt) år 2011, vilket motsvarar närmare
60 procent av totala antalet inskrivna arbetslösa.
Obalanserna på arbetsmarknaden förstärks av att
många av de sökande som skrivits in på Arbetsförmedlingen under senare år hör till grupper som
erfarenhetsmässigt har svårare att få jobb än andra.
Det handlar bland annat om personer med svag utbildningsbakgrund, med funktionsnedsättning och
nyanlända invandrare. De reformer som genomförts inom sjukförsäkringen har också bidragit till
ett ökat inflöde av arbetssökande som står förhållandevis långt från arbetsmarknaden.
De ovan beskrivna obalanserna kan inte lösas
enbart genom traditionella matchningsinsatser eller
med de instrument som i övrigt står till Arbetsförmedlingens förfogande. Det krävs bland annat också
kompetenshöjande satsningar som måste göras
inom ramen för det reguljära utbildningsväsendet.
Arbetsförmedlingens bidrag till att lösa upp
obalanserna och förbättra matchningen på arbetsmarknaden handlar bland annat om
• Att säkerställa en effektiv kontroll av att arbetslöshetsförsäkringens regelverk efterlevs i syfte

•

•

•

att upprätthålla de arbetssökandes sökintensitet
och bidra till att de vidgar sitt sökområde, både i
geografiskt och yrkesmässigt hänseende.
Att tillhandahålla effektiva informationskanaler
som sammanför arbetssökande och arbetsgivare
som söker arbetskraft. Här fyller de internetbaserade tjänsterna en mycket viktig funktion. Det
handlar bland annat om platsbanken, CV-databasen, Yrkeskompassen och virtuella rekryteringsträffar. Under 2011 har bland annat tillgängligheten ökat i form av utökade öppettider, ökad
närvaro inom sociala medier, större tillgänglighet
via chatt, kundtjänst på olika språk (arabiska,
persiska, somaliska, ryska och tigrinja) har etablerats. Platsbanken med översättningsfunktion, har
lanserats som applikation till smarta telefoner och
ett stort antal åtgärder har gjorts för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Ett stort antal jobb- och rekryteringsmässor
har genomförts för att koppla ihop arbetsgivare
och arbetssökande. De platsanvisningar och
platsförslag som arbetsförmedlarna lämnar till de
sökande bidrar också till att den sökande får kännedom om lediga jobb med lämplig inriktning.
Att säkerställa att Arbetsförmedlingen har goda
kontakter med arbetsgivarna och goda kunskaper
om deras rekryteringsbehov för att kunna föreslå
rätt sökande till rätt jobb och att inrikta yrkesutbildningarna mot rätt yrken. I Arbetsförmedlingens
utvecklingsstrategi ingår en förstärkning av arbetsgivarekontakterna som ett centralt utvecklingsområde sedan flera år tillbaka. Kontakter mellan
Arbetsförmedlingen och arbetsgivare med specifika
rekryteringsbehov sker såväl på lokal som på central nivå. Aktivt arbete med arbetsgivarkontakter
från Arbetsförmedlingens sida ökar chanserna för
sökande med en svagare ställning på arbetsmarknaden, till exempel unga, nyanlända och personer
med funktionsnedsättning, att få arbete.
Att ge vägledningsinsatser till dem som behöver
byta yrke och eventuellt skaffa sig en ny kompetens genom det reguljära utbildningsväsendet.
Arbetsförmedlingen erbjuder därför en rad olika
former av tjänster och vägledningsstöd – både
som självservice via internet och som mer personligt levererad service.
Att fokusera de kompetenshöjande insatserna
på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Under 2011 har en ökande andel av arbetsmarknadsutbildningen riktats mot dem som finns inom
de så kallade garantiprogrammen8 och som har
en längre tids arbetslöshet bakom sig. Andelen
har ökat från 53 procent vid årets början till 58

Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011.
Med utsatta grupper menas förgymnasiealt utbildade, äldre 55–64 år, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning.
8
Jobb och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar.
6

7
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procent vid årets slut. För arbetssökande som
är väl rustade att ta lediga jobb har fokus legat
på coachningsinsatser och att de sökande själva
ska vara aktiva och använda sitt eget kontaktnät.
Under 2011 har sammantaget drygt 85 000 öppet
arbetslösa tagit del av coachningstjänster i
extern regi och drygt 28 000 i intern regi.
• Att satsa på arbetspraktik och praktisk
kompetensutveckling för de nyarbetslösa
som står relativt nära arbetsmarknaden,
men som riskerar att tappa mycket i
konkurrenskraft om tiden i arbetslöshet blir för lång. Cirka 72 000 sökande, varav merparten öppet arbetslösa,
har haft en praktikplats någon gång
under året.

Arbetsförmedlingens arbete för att
korta rekryterings- och arbetslöshetstiderna
Ur ett arbetsgivarperspektiv är målet
med matchning en så kort rekryteringstid som möjligt. Arbetsförmedlingen
kan påverka rekryteringstiden genom
platsförmedling, men även genom andra aktiviteter som ökar arbetsgivarens
möjligheter att nå arbetssökande med
rätt kompetens. En ledig plats kan anmälas till Arbetsförmedlingen på olika
sätt, antingen genom direkt kontakt
med en arbetsförmedlare eller genom
självserviceverktyg på arbetsformedlingen.se där arbetsgivaren själv lägger
in sin annons på Platsbanken. När den
lediga platsen kommit in gör Arbetsförmedlingen en bedömning av vilka
insatser som krävs för att platsen ska kunna tillsättas så snabbt som möjligt. Detta dokumenteras i en
överenskommelse om ett aktivt förmedlingsarbete
mellan arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen,
något som visat sig kunna bidra till kortare rekryteringstider. Under 2011 har Arbetsförmedlingen ökat
sin närvaro på sociala medier.9
Arbetsförmedlingens matchningsarbete har under
2011 i hög utsträckning haft som fokus att söka upp
platser där arbetsgivaren har ett behov av att anställa men där platsen ännu ej annonserats ut. Med
hjälp av rikstäckande Jobbjakter har Arbetsförmedlingen arbetat för att synliggöra dessa lediga platser.
Många rekryteringsträffar har också anordnats
med syftet att skapa mötesplatser mellan arbetssökande och arbetsgivare. Under 2011 genomfördes
informationskampanjen ”Se kraften”. Med hjälp av

9

tv, tidningar, webb, radio och en frukostseminarieturné, uppmärksammade Arbetsförmedlingen alla
arbetsgivare att se kraften och kompetensen hos alla
arbetssökande, främst de med någon typ av funktionsnedsättning.
Arbetsförmedlingen har under året fortsatt att stärka och förbättra företagsrelationerna. Nationell matchning som
bedrivits under året är ett exempel på
detta arbete. Nationell matchning syftar
till att utveckla och anpassa Arbetsförmedlingens metoder för att bättre
tillvarata och matcha den kompetens
som finns hos bland annat utlandsfödda med de behov som finns på
arbetsmarknaden, i synnerhet
på orter och regioner där
arbetsgivare har svårt att
rekrytera eller behålla
kvalificerad arbetskraft.
Kärnan i arbetet är omfattande arbetsgivarkontakter
och att proaktivt identifiera företag, regioner och organisationer
som har behov av arbetskraft. Drygt
2 800 riktade rekryteringsträffar har genomförts i form av jobbmässor nischade mot
områden i behov av arbetskraft, till exempel
järnvägsbranschen, Folktandvården i flera regioner samt vårdcentraler och sjukhus på flera
orter i Sverige. Nationell matchning har även
arrangerat bussresor med nyanlända arbetssökande till fysiska möten och intervjuer på bland
annat Volvo Personvagnar, ABB i Ludvika och
Swedbank i Malmö.
Under året har också kontakter knutits och
överenskommelser gjorts med flera stora och nationella arbetsgivare, bland annat ICA, Mekonomen
AB, Max Hamburgerrestauranger, Apoteket AB,
Swedbank, lokala Sparbankskontor, LKAB, Svensk
travsport och Försvarsmarsmakten. Utöver dessa
har samarbeten initierats med bland annat Swedavia, Clarion Hotel, H&M och Boverket med flera.
Arbetsförmedlingens goda kontakter med stora
nationella arbetsgivare skapar möjligheter för
arbetssökande och ökar volymen för arbetsgivarnas
anställningserbjudanden.

Branschråd
Den fortsatta etableringen av Arbetsförmedlingens
branschråd och särskilda branschutbildningsdagar
för arbetsförmedlarna är ett sätt att arbeta för ökade
möjligheter till en mer träffsäker och därmed mer

 ociala medier kan beskrivas som aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll till exempel chattfunktioner,
S
bloggar och diskussionsforum Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, Youtube med flera. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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effektiv matchning av arbetssökande till lediga arbeten. Under 2011 var tio nationella och 34 regionala
branschråd igång. Under året har ett 80-tal branschutbildningsdagar hållits, detta inom de flesta branscher. Det har även varit yrkesträffar och medverkan
i utbildningsråd, kompetensråd samt i andra nationella, regionala och lokala branschnätverk.

Globaliseringsfonden
För att korta tiden i arbetslöshet fick Arbetsförmedlingen i oktober 2009 ett uppdrag från regeringen att tillsammans med Skolverket ansvara för
ett projekt inom Europeiska Globaliseringsfonden
till följd av genomgripande strukturförändringar
i världshandeln. Målgruppen var de drygt 5 700
personer som varslades från Volvo Cars AB och dess
underleverantörer. Insatserna ska komplettera den
reguljära arbetsmarknadspolitiken. Projektet avslutades juni 2011 och utvärderingen ska redovisas i
juni 2012. Projektet har bestått av insatser för 1 775
varslade personer från Volvo Cars och dess underleverantörer. Ansökan till EGF rörande insatser
för varslade från AstraZeneca i Lund inlämnades i
december 2011.

Nationell beredskapsorganisation
Den nationella beredskapsorganisationen som
inrättades 2008 i samband med finanskrisen återaktiverades med anledning av SAAB-konkursen.
För att de anställda vid SAAB så snabbt som möjligt
skulle kunna få ut den statliga lönegarantin vidtog
Arbetsförmedlingen tillsammans med Länsstyrelsen nödvändiga åtgärder.
Arbetsförmedlingen omallokerade sina resurser
och inrättade ett kontor i syfte att stödja de anställda som blev uppsagda vid SAAB:s konkurs.
Under hela processen har Arbetsförmedlingen
varit närvarande på företaget och informerat samtliga anställda som berördes om förutsättningar och
möjligheter till ett nytt arbete. Arbetsförmedlingen
har kontinuerligt haft kontakt med SAAB:s ledning,
Länsstyrelsen och kommunföreträdare i Trollhättan.

Sökaktiviteten
För en effektiv matchning mellan arbetssökande och
lediga platser gäller det att sökaktiviteten generellt
är hög bland de arbetssökande. Förmedlingsverksamheten bygger på att den arbetssökande aktivt
söker efter ett nytt lämpligt arbete. Det är först när
de egna insatserna i arbetssökandet inte är tillräckliga för att få arbete som det är särskilt viktigt att
Arbetsförmedlingen erbjuder kompletterande insatser för att skapa bättre förutsättningar till arbete.
Dessutom är Arbetsförmedlingen enligt lag skyldig
att bevaka sökaktiviteten hos personer som uppbär
eller ansöker om arbetslöshetsersättning. Samtidigt
är det viktigt att arbetsgivaren i största möjliga mån

Figur 4: Genomsnittlig sökaktivitet för arbetslösa och programdeltagare per kvartal, 2005–2011.
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endast får ansökningar från arbetssökande med rätt
kompetens då rekryteringsprocessen därmed kan effektiviseras. Både rekryteringstid och tid i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd kan bli onödigt
långa om den arbetssökande söker arbeten utan att
inneha efterfrågad kompetens. Arbetsförmedlingen
mäter sökaktiviteten på två sätt, hur mycket tid
den arbetssökande lagt ner på att leta efter lediga
arbeten samt hur många arbeten som sökts. Måt�ten avser personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller som deltagare i ett
program med aktivitetsstöd. I figur 4 visas resultaten
från Arbetsförmedlingens sökandeundersökning.
Antalet sökta jobb per månad har ökat under 2011
jämfört med 2010, vilket sannolikt hänger samman
med att det funnits fler jobb att söka.

Individuell handlingsplan
I förordningen om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten (SFS 2000:628) framgår att alla
arbetslösa, heltids- och deltidsarbetslösa, ska ha en
handlingsplan. Detta inbegriper personer i program
och gäller även om den arbetssökande inte ansöker
om arbetslöshetsersättning. För personer som inte
omfattas av arbetslöshetsförsäkringen finns inget
sanktionssystem. En handlingsplan är en planering
som klargör vad som ska göras för att den arbetssökande ska få ett arbete. Handlingsplanen ska
säkerställa att den arbetssökande följer en effektiv
sökstrategi och att den arbetssökande får ta del av
tjänster som är anpassade till individens behov.
Att den sökande medverkar till att en handlingsplan upprättas är ett av grundvillkoren för att
uppbära arbetslöshetsersättning. Handlingsplanen
ska upprättas senast 30 dagar efter att den arbetssökande har skrivits in på Arbetsförmedlingen men
för dem som inte fyllt 25 år bör handlingsplanen
upprättas tidigare. Handlingsplanen spelar också
en central roll i uppföljningen av den arbetssökandes sökaktivitet.
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Tabell 5: Andel nyinskrivna sökande, med och utan ersättning,
som fått handlingsplan upprättad inom 30 dagar 2008–2011.
Procent

2008

2009

2010

2011

Alla

48

42

51

57

Med ersättning

54

48

57

61

Utan ersättning

46

40

50

56

Under 25 år

49

44

54

59

Med ersättning

53

48

59

63

Utan ersättning

48

43

53

59

25 år eller äldre

48

42

50

56

Med ersättning

54

48

57

61

Utan ersättning

44

38

47

54

Resultatet av hur många som får en handlingsplan
upprättad inom 30 dagar uppgick till 57 procent
2011.10 Resultatet har förbättrats de två senaste åren.
Enligt uppdrag från generaldirektören kommer arbetet med handlingsplanerna att intensifieras under
2012. Tabell 5 visar att 59 procent av de arbetssökande yngre än 25 år som skrevs in på Arbetsförmedlingen 2011 fick en handlingsplan upprättad inom 30
dagar, jämfört med 56 procent bland de som är 25
år eller äldre. Handlingsplanen ska uppdateras varje
gång den arbetssökandes förutsättningar att söka
arbete förändras eller minst en gång varje sexmånadersperiod som den arbetssökande är inskriven på
Arbetsförmedlingen. Andelen som fått sin handlingsplan uppdaterad under de senaste sex månaderna
uppgick i genomsnitt till 72 procent under 2011.11

Handlingsplanens kvalitet ur de arbetssökandes
synvinkel kan avläsas i Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. För 2011 tycker cirka 81 procent
av de tillfrågade arbetssökande att handlingsplanen
är ett bra eller ett ganska bra stöd vilket är i nivå
med föregående års resultat.
Majoriteten av dem som är missnöjda med handlingsplanen anser inte att de har något behov av en
handlingsplan eller så är de inte överens om handlingsplanens utformning. Andra skäl till missnöje
är att den innehåller fel aktiviteter, för få aktiviteter
eller att uppföljningen av handlingsplanen är dålig.

Studie- och yrkesvägledning
Vägledning är en viktig del av Arbetsförmedlingens
uppdrag för att öka träffsäkerheten i matchningsarbetet. Den snabba strukturomvandlingen på arbetsmarknaden, med nya kompetenskrav och nytt
arbetsinnehåll i många yrken, gör också att allt fler
behöver hjälp med vägledning och kompetensutveckling. Genom Arbetsförmedlingens studie- och
yrkesvägledning kan vi underlätta den enskildes
studie- och yrkesval och undvika felaktiga val som
kan leda till onödiga kostnader för såväl individen
som för samhället.
Inom ramen för Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete pågår också ständiga anpassningar och
moderniseringar av vägledningsverktygen. Under
2011 påbörjades bland annat ett försök med att
erbjuda korta coachande vägledningssamtal via
telefon. Detta utvecklas ytterligare under 2012.

FA K TA R U TA
• Arbetsformedlingen.se lockar cirka 3 till 4 miljoner besökare per månad. Platsbanken är den applikation som lockar flest kunder och har cirka 8 till 9 miljoner besökare per månad.
• Applikationen ”Ny på arbetsförmedlingen” ger arbetssökande basinformation på webben och hade
cirka 50 000 unika besökare under 2011.
• Applikationen Jobbsökarguiden har cirka 100 000 besökare per månad, Yrkeskompassen cirka
50 000 och Intressetestet cirka 40 000.
• Arbetsförmedlingens centrala Facebooksida har cirka 5 000 aktiva användare.
Kampanjen ”Se kraften” är ett av de mest visade inläggen.
• I oktober 2011 lanserades Platsbankens app, med översättningsfunktion. Appen hade 103 000
nedladdningar och 1 038 000 besök vid slutet av året. Vid lanseringen hade appen topplacering
bland nedladdade appar och nominerades till Guldmobilen.
• I slutet av 2011 fanns 180 yrkesfilmer, jobbsökarfilmer, kampanjfilmer med mera på YouTube.
Det totala antalet visningar är cirka 250 000.
• LinkedIn hade i slutet av 2011 närmare 1 000 personer som följer Arbetsförmedlingen och 1 000
anställda har lagt in sin profil där. Där finns möjlighet att annonsera om lediga jobb, starta grupper,
nätverka och marknadsföra Arbetsförmedlingens verksamhet.
Avgränsningen gäller följande sökandekategorier: öppet arbetslösa ,deltidsarbetslösa, timanställda, sökande med tillfälligt arbete, samt sökande i
program med aktivitetsstöd, i överensstämmelse med AMSFS 2004:11.
11
Avgränsningen gäller följande sökandekategorier: öppet arbetslösa ,deltidsarbetslösa, timanställda, sökande med tillfälligt arbete, samt sökande i
program med aktivitetsstöd.
10 
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Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att
prioritera dem som står längst från arbetsmarknaden. Det sker genom att Arbetsförmedlingen
arbetar aktivt och målmedvetet med att förbättra dessa arbetssökandes förutsättningar att
få ett arbete.

Bryta utanförskapet
Prioriteringar under 2011
De arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden
speglas av hur länge de varit inskrivna utan arbete
på Arbetsförmedlingen. Den mest relevanta tiden
för att bedöma en arbetssökandes ställning och
behov av extra stöd är därför den sammanhängande
tiden som han eller hon varit öppet arbetslös eller
deltagit i ett program med aktivitetsstöd. Dessa mått
används genomgående i detta avsnitt. Särskild fokus
ägnas åt arbetssökande som varit inskrivna utan
arbete hos Arbetsförmedlingen i över 24 månader,
vilket är den grupp som bedöms ha det svårast på
arbetsmarknaden.

Arbetssökande med längre tid i arbetslöshet12
Under 2011 har antalet arbetssökande som varit
utan arbete i mer än 12 månader minskat med
närmare 5 300 eller cirka 4 procent. Gruppen utgör
cirka 34 procent av samtliga öppet arbetslösa och
deltagare i program med aktivitetsstöd.
Antalet arbetssökande utan arbete i mer än 24
månader uppgick i slutet av 2011 till drygt 69 000
personer. Det är en ökning med cirka 10 000 personer eller knappt 17 procent under året. 36 000 var
män och 33 000 kvinnor. Gruppen utgör cirka 18
procent av samtliga öppet arbetslösa och deltagare
i program med aktivitetsstöd, vilket är en ökning
med 3 procentenheter jämfört med 2010.
I figur 5 redovisas sammansättningen av de
arbetssökande med olika tider utan arbete hos
Arbetsförmedlingen. Här kan man ana en viss för-

12

Figur 5: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd grupperade efter tid utan arbete, respektive grupps
andel. 2011-01—2011-10.
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skjutning mot längre tider framför allt för arbetssökande som varit arbetslösa eller deltagit program
i mer än 24 månader.
Beskrivning av arbetssökande som ett genomsnitt under 2011 redovisas i tabell 6. Resultatet
visar att andelen sökande utan arbete över 24
månader är särskilt hög bland de äldsta åldersgrupperna samt bland arbetssökande med funktionsnedsättning. Vidare är andelen utan arbete
över 24 månader högre än genomsnittet bland
utrikes födda samt bland arbetssökande med högst
förgymnasial utbildning. Andelen kvinnor som
varit utan arbete över 24 månader är något lägre än
andelen män.

Från och med den 30 september 2011 redovisar Arbetsförmedlingen antalet arbetssökande som varit öppet arbetslösa eller som deltar i program
med aktivitetsstöd och som sammanhängande varit utan arbete i 6, 12 eller 24 månader.
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Tabell 6: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd grupperat på tid utan arbete fördelat efter egenskaper.
Antal och andel. Månadsgenomsnitt. Källa: ”Ledning & Styrning”, beräkningar av månadsdata (16-64 år).
0–6 månader
Egenskap

6–12 månader

12–24 månader

24– månader

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

168 600

44,7

73 668

19,5

69 703

18,5

65 411

17,3

16-24 år

52 580

59,4

18 503

20,9

12 700

14,3

4 763

5,4

25-54 år

98 799

42,9

45 347

19,7

44 308

19,2

41 989

18,2

55-59 år

9 471

31,1

5 039

16,6

6 397

21,0

9 527

31,3

60-64 år

7 749

27,7

4 779

17,1

6 298

22,5

9 132

32,7

Förgymnasial utbildning

43 061

39,9

21 426

19,8

21 837

20,2

21 629

20,0

Gymnasium

85 219

46,8

35 164

19,3

32 303

17,7

29 381

16,1

Eftergymnasial utbildning

40 320

46,2

17 079

19,5

15 562

17,8

14 401

16,5

Män

88 135

44,9

37 602

19,1

35 633

18,1

34 999

17,8

Kvinnor

80 465

44,5

36 067

19,9

34 070

18,8

30 412

16,8

Utlandsfödda

52 882

40,5

27 181

20,8

26 181

20,0

24 398

18,7

Funktionsnedsättning

16 418

24,2

12 266

18,2

16 545

24,5

22 324

33,0

Totalt
Fördelat utifrån ålder

Fördelat utifrån utbildningsnivå

Fördelat på könstillhörighet

Del av totalen

Insatser och program för dem som har svårast att få jobb
Andelen som fått arbete utan stöd minskar ju
längre tid den arbetssökande varit arbetslös eller
deltagit i ett program. Det gäller både för män och
för kvinnor. För dem som fått arbete med stöd
och nystartsjobb gäller motsatsen – andelen ökar
med tiden utan arbete. Resultaten pekar på att
Arbetsförmedlingens insatser spelar störst roll för
de arbetssökande som har svårast att få jobb och
därmed i viss mån kompenserar för skillnaden i
möjligheten att få ett arbete utan stöd.
Arbetssökande som fått arbete delas upp i de
som fått subventionerat arbete genom Arbetsförmedlingen, fått arbete utan stöd och som fått
nystartsjobb.
En viktig del i prioriteringen av dem som varit
inskrivna länge är att Arbetsförmedlingen har täta
kontakter med dem och stimulerar ett fortsatt
aktivt arbetssökande. De två mått i Arbetsförmedlingens sökandeundersökning som speglar
sökaktiviteten, det vill säga nedlagd tid på att söka
arbete och antalet sökta jobb, har här brutits ner
på inskrivna över respektive under 24 månader.
Måtten indikerar ökad sökaktivitet under 2011 för
arbetssökande med lång inskrivningstid, liksom för
övriga arbetssökande.
Skillnaden i antalet sökta jobb har tidigare ökat,
men under senare tid har gapet åter minskats. En
genomgående bild är att de som varit inskrivna
under längre tid lägger ner mer tid på att söka ar-

bete men söker färre jobb än de som varit inskrivna
kortare tid. Den rimliga tolkningen av detta är att
sökaktiviteten upprätthålls väl även bland dem
som blir inskrivna länge men att de har svårare att
hitta arbeten som passar deras kompetens. I figur
6 illustreras förhållandet mellan arbetssökande inskrivna över respektive under 24 månader med ett
index för dels antal sökta jobb, dels nedlagd söktid.
En kurva under indexlinjen indikerar att inskrivna
över 24 månader söker färre jobb och om kurvan är
över indexlinjen indikerar det att inskrivna över 24
månader söker fler arbeten.

Figur 6: Index för inskrivna över 24 månader i förhållande till
arbetssökande som är inskrivna kortare tid, dels nedlagd tid på
arbetssökande, dels antal sökta arbeten.
Källa: Sökandeundersökningen, specialredovisning
■ Index för antal sökta jobb ■ Index för söktid
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Figur 7: Antalet kontakter med Arbetsförmedlingen den
senaste månaden. Kvartalsgenomsnitt 2011-11.
Källa: Sökandeundersökningen, specialredovisning.
■ Totalt ■ Inskrivna > 24 månader ■ Inskrivna < 24 månader
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I sökandeundersökningen tillfrågas de arbetssökande om hur många gånger de har haft kontakt med
Arbetsförmedlingen – genom personligt besök, per
telefon eller via e-post – under den senaste månaden. Arbetssökande med inskrivningstider över 24
månader har genomgående fler kontakter än övriga
arbetssökande. Från och med utgången av 2009
har dock antalet kontakter för arbetssökande med
längre inskrivningstider närmat sig de nivåer som
gäller arbetssökande med kortare inskrivningstider.
Under 2011 var antalet kontakter fler för arbetssökande med långa inskrivningstider än för övriga
sökande som framgår av figur 7.

Som redovisats tidigare har den grupp som har
svårast att få jobb ökat med cirka 10 000 personer.
Gruppen har ofta svårt att konkurrera om de lediga
jobben. Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden är att
kompensera och undanröja de hinder som orsakar
svårigheterna att få arbete. Arbetsförmedlingen ska
även stödja och förstärka den enskildes egna aktiviteter. De primära insatserna består av fortsatta och
intensifierade förmedlings- och vägledningsinsatser, men också av coachning och andra stödjande
insatser som utförs av förmedlingspersonal eller
kompletterande aktörer. Dessa insatser kompletteras med program med aktivitetsstöd i form av kompetensutvecklande insatser såsom arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning, praktik eller
anställningar med stöd utifrån de arbetssökandes
förutsättningar och arbetsmarknadens krav.
Under 2011 har antalet deltagare i program
med aktivitetsstöd minskat både inom och utom
garantierna. Inom garantierna har deltagarna i
jobb- och utvecklingsgarantin blivit fler medan
antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar har
minskat. Antalet anställningar med stöd har ökat.
De har främst utgjorts av insatser och program
som är särskilt reserverade för arbetssökande med
funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, bland annat trygghetsanställningar.

Prioritering till programmen
Arbetssökande som varit utan arbete länge är väl
representerade i programmen. Andelen stiger
markant i samband med att tiden ökar. Av samtliga
öppet arbetslösa och deltagare i program under
2011 deltog i genomsnitt 45 procent i program.
Bland dem med en tid utan arbete mellan 12 och
24 månader deltog 59 procent i program och bland
dem utan arbete över 24 månader var motsvarande
andel knappt 82 procent.
Även om de som varit utan arbete länge ska
prioriteras genom programinsatser är det också
angeläget att kunna förebygga långa tider genom
att sätta in tidiga insatser.
Under 2011 genomfördes den första etappen av
arbetet med att utveckla ett verktyg för bedömningsstöd i Arbetsförmedlingens verksamhet. Verktyget syftar till att identifiera sökande som riskerar
att bli långtidsarbetslösa så att Arbetsförmedlingen
kan göra tidiga insatser. Insatserna ska bestå av individanpassade stöd i form av förmedlingsinsatser
och programinsatser. Bedömningen ska bidra till
enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet i kombination med handlingsplanen och de beslutade

insatserna. Modellen bygger på statistiska metoder
för att skatta risken för långtidsarbetslöshet som
utvecklats av Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU). Bedömningsverktyget
används när arbetssökande skrivs in från och med
januari 2012.

Figur 8: Andelen i program med aktivitetsstöd av summan av
öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd,
grupperade efter tid utan arbete. 2008-2011.
Källa: Statistikenheten
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Jobb- och utvecklingsgarantin
Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är det program
som har störst omfattning av samtliga arbetsmarknadspolitiska program. Under 2011 deltog i genomsnitt per månad cirka 91 000 personer eller 24 procent av de öppet arbetslösa eller deltagare i program
med aktivitetsstöd i programmet. Programmet är
indelat i tre faser och under året har en fortsatt
förskjutning skett mot att en allt större andel av
deltagarna varit i programmet mer än 450 ersättningsdagar, då sysselsättningsfasen påbörjas.
Deltagarna i programmet är en heterogen grupp
som ofta varit borta från arbetsmarknaden länge.
Fördelningen mellan könen är 46 procent kvinnor
och 54 procent män. Andelen deltagare över 55 år
och deltagare med funktionsnedsättning är överrepresenterande i programmet. En grupp som ökat sin
andel kraftigt under 2011 är de som tidigare deltagit
i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader och gått
över till jobb- och utvecklingsgarantin. Av totalt
53 300 nya deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin
har 16 600 tidigare varit i jobbgarantin för ungdomar, vilket motsvarar 31 procent av nyinflödet till
jobb- och utvecklingsgarantin.

Deltagarundersökning
Arbetsförmedlingen genomförde deltagarundersökningar via telefonintervjuer under maj och
juni 2011. Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins13 fas 1 och 2 uppgav 40 procent att de
var mycket eller ganska nöjda med programmet.
Av deltagare som deltagit i aktiviteter svarade 60
procent att de upplevt att aktiviteterna varit mycket
eller ganska väl anpassade efter det egna behovet.
Närmare hälften av deltagarna svarade att tiden i
jobb- och utvecklingsgarantin inneburit att deras
chanser att hitta arbete ökat. Samtidigt uppgav
Figur 9: Antal deltagare i JOB fördelat på fas 1–2 och sysselsättningsfasen månadsvis (kurvor), och andel i JOB (totalt) av öppet
arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Januari
2010 till december 2011.
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36 procent att de saknade aktivitet den senaste
veckan. Det finns flera förklaringar till detta, bland
annat arbetar en del deltagare helt eller delvis. Men
det är även så att deltagarna saknar aktiviteter vissa
perioder. Deltagarna efterfrågar också bättre stöd
från sin arbetsförmedlare.
Enligt intervjuer med deltagare i sysselsättningsfasen ansåg två av tre att uppgifterna varit mycket
eller ganska väl anpassade efter deltagarens behov
och åtta av tio ansåg att uppgifterna varit meningsfulla. Tre av fyra deltagare var helt eller delvis
nöjda med platsen i sysselsättningsfasen. Deltagarna ansåg dock att de hade behövt mer stöd från
Arbetsförmedlingen i sitt arbetssökande.
Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande
som är i sysselsättningsfasen kommer att intensifieras under 2012 genom bland annat ökade matchningsinsatser, arbetsplatsförlagd kartläggning,
arbetsmarknadsutbildning och tätare kontakter
med Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla
programmet
Förutsättningarna för att deltagarna i programmet
ska få arbete varierar, vilket medför att omfattningen och inriktningen på Arbetsförmedlingens insatser
skiljer sig åt beroende av deltagarnas behov. Arbetsförmedlingens arbete att utveckla programmet
har inriktats på att förbättra matchningsarbetet
och öka andelen som får del av arbetsplatsförlagda
aktiviteter.
Aktiviteterna inom programmet kan delas upp
utifrån vilka aktiviteter som är respektive inte är
arbetsplatsförlagda. Arbetsplatsförlagda aktiviteter är arbetspraktik, arbetsträning, förstärkt
arbetsträning, förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, start av näringsverksamhet,
arbetslivsinriktad rehabilitering, projekt, praktisk
kompetensutveckling och programmet Lyft.14
Jobbsökaraktiviteter med coachning utgör huvudaktiviteten för de flesta av deltagarna under den
inledande tiden i programmet. Aktiviteten omfattar
olika former av gruppaktiviteter, men även mer
individuella delar som stöd i jobbsökandet utifrån
respektive deltagares behov.
Under våren 2011 infördes också möjligheten för
deltagare i sysselsättningsfasen att ta del av arbetsmarknadsutbildning om det kan leda till anställning. Möjligheten har hittills tillämpats i begränsad
omfattning men har stor betydelse för att förstärka
syftet med sysselsättningsfasen som en övergång
till anställning med eller utan subvention. Sedan 17

Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser som i huvudsak innehåller följande aktiviteter:
Fas 1, Kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser.
Fas 2, Arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning.
Fas 3, Sysselsättning hos anordnare.
14
Lyft upphörde 1 januari 2011 och inga nya beslut fattades därefter.
13
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Jobbgaranti för ungdomar
Jämfört med 2010 är det en genomsnittlig volymminskning med 17 procent. Att programmet minskat
volymmässigt förklaras dels av att arbetsmarknadsläget för ungdomar förbättrats och dels av att

Arbetsförmedlingens arbete med att höja kvaliteten
på insatserna inom programmet bidragit till att
förbättra resultaten. En annan orsak till volymminskningen är att många deltagare (16 600) har
gått över till JOB, vilket de gör efter totalt 15 månaders programtid i UGA. Andelen som lämnar UGA
innan jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) över tid
är cirka 70 procent.16 Antalet övergångar till JOB
har ökat under 2011, medan andelen övergångar
över tid successivt minskat.
Jobbgaranti för ungdomar (UGA) är det mest
omfattande arbetsmarknadspolitiska programmet
för ungdomar. Under 2011 har i genomsnitt per
månad 38 800 ungdomar, eller 44 procent av de
ungdomar som varit arbetslösa eller deltagit i program med aktivitetsstöd, tagit del av programmet.
Av deltagarna i programmet 2011 var 45 procent
kvinnor och 55 procent män. Andelen utrikesfödda
var 15 procent och andelen med en funktionsnedsättning var 6 procent. Totalt har 105 955 enskilda
ungdomar17 deltagit i programmet under 2011.
Att motverka den höga ungdomsarbetslösheten
och att korta ungdomars tid i arbetslöshet är en
viktig del av Arbetsförmedlingens arbete. En stor
del av detta arbete bedrivs inom ramen för UGA.
Från och med januari 2011 har en förändring införts som inneburit att det blivit möjligt att arbeta
eller ha andra avbrott i arbetslösheten upp till en
månad inom en fyra månaders period och ändå
kunna få tillgång till jobbgarantin för ungdomar.
Förändringen genomfördes för att underlätta för
ungdomar att ta tillfälliga jobb utan att de riskerar
att inte längre omfattas av målgruppen för UGA.
Aktiviteterna inom UGA består dels av aktiviteter som innebär att deltagarna får ett intensifierat
stöd i jobbsökandet. Det sker framförallt i form av
fördjupad kartläggning och jobbsökaraktiviteter
med utökat stöd, exempelvis jobbsökaraktiviteter
med coachning. Det sker också i form av aktiviteter
Figur 10: Antal deltagare i jobbgaranti för ungdomar månadsvis, och andel i programmet av ungdomar som var arbetslösa
eller i program med aktivitetsstöd.
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maj 2011 har 889 personer i sysselsättningsfasen
påbörjat någon form av arbetsmarknadsutbildning
eller förberedande utbildning och av dessa är 50
procent eller 448 personer fortsatt kvar i utbildningen i slutet av året. De vanligaste yrkesinriktningarna för de 671 personer som beviljats arbetsmarknadsutbildning är transport (117), kontor (93),
kundservice (93) och maskin (82).
Av de 889 personerna är det 218 personer som
hittills enbart påbörjat en förberedande utbildning.
Denna utbildning är tänkt att vara en del i en kedja
där den förberedande utbildningen ska följas av en
arbetsmarknadsutbildning.
Av de 671 personer som påbörjat en arbetsmarknadsutbildning har 42 procent eller 279 deltagare
hunnit avsluta utbildningen i slutet av 2011. Det är
för tidigt att se effekterna, men av de 224 personer
som avslutade utbildningen så pass lång tid innan
årsskiftet att det varit möjligt att följa upp resultatet har 30 personer eller 13 procent gått till någon
form av arbete 30 dagar efter avslutad utbildning.
Resultat och resursfördelning inom jobb- och
utvecklingsgarantin har ägnats stort utrymme i
Arbetsförmedlingens uppföljning på olika nivåer
i organisationen. Arbetsförmedlingen har under
året ökat handläggartätheten i garantierna men på
grund av att antalet deltagare ökat i snabbare takt
än vad som förväntades har det önskade resultatet
inte kunnat uppnås fullt ut. Samtidigt har också en
stor del av resurserna fått vägas mot andra prioriterade grupper och särskilda uppgifter. Under 2012
kommer Arbetsförmedlingen att ha tätare kontakter med arbetssökande.
Under året har ett stort antal deltagare i jobboch utvecklingsgarantin gått in i sysselsättningsfasen, som december 2011 omfattade knappt 29 000
deltagare. Arbetsförmedlingen har under året haft
fokus på att säkerställa kvaliteten på anordnare15
och sysselsättningsplatser och under våren 2011
följdes mer än 6 600 anordnare upp. Uppföljningen
har i första hand inriktats på att överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och anordnaren
följs, kvaliteten i handledningen och genomgången
av arbetsmiljöansvaret. Uppföljningen bedöms ha
stort värde även framöver och medföra bättre kontakt med deltagarna och förbättrad samverkan med
anordnarna. Uppföljningsarbetet fortsatte under
hösten 2011.

20
1
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Anordnare kan vara privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer.
Beräknat på de som påbörjat UGA fram till och med juni 2010. Avser unika individer som deltagit någon gång.
17
Avser unika individer som deltagit någon gång.
15
16
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som innehållsmässigt motsvarar andra arbetsmarknadspolitiska program som arbetspraktik, praktisk
kompetensutveckling, utbildning, arbetslivsinriktad
rehabilitering och stöd vid start av näringsverksamhet. Redovisningsmässigt delar Arbetsförmedlingen
upp dessa aktiviteter utifrån om de är arbetsplatsförlagda eller inte.

Deltagarundersökning
Arbetsförmedlingen genomförde deltagarundersökningar via telefonintervjuer under maj och juni
2011. Av deltagarna i UGA uppgav drygt hälften att
de var mycket eller ganska nöjda med programmet,
medan 13 procent inte var nöjda. Vidare framgick
att drygt 53 procent tyckte att de blivit bättre på att
söka arbete genom Arbetsförmedlingens aktiviteter. Av deltagare som haft aktiviteter svarade 53
procent att aktiviteterna varit mycket eller ganska
väl anpassade till deras behov, medan 17 procent
ansåg att aktiviteterna varit mycket eller ganska dåligt behovsanpassade. Samtidigt uppger 43 procent
att de inte har någon aktivitet eller inte är aktiva
i tillräcklig utsträckning. Fler arbetsplatsförlagda
aktiviteter med bättre kvalitet inom garantierna är
ett prioriterat område under 2012.

Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla
programmet
Jämfört med 2010 har en större andel av deltagarna fått arbetspraktik respektive utbildning,
förändringen är störst vad gäller utbildning. Under
2011 har 1 563 ungdomar som var i UGA deltagit
i folkhögskolesatsningen. Med en kombination av
Arbetsförmedlingens aktiviteter (inklusive folkhögskolesatsningen) och det förhöjda studiebidraget
kan fler motiveras att gå klart gymnasiet eller att
gå en yrkesutbildning genom Arbetsförmedlingen.
Detta förbättrar deras möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden.
Under 2011 har omsättningen till arbete och
utbildning ökat i procent jämfört med 2010 och
antalet övergångar till arbete eller reguljär utbildning under 2011 var cirka 48 000. Arbetsförmedlingens arbete att utveckla programmet under 2011
har inriktats på samma sätt som för JOB och också
på att i högre grad individanpassa aktiviteterna.
Förutsättningarna för arbetslösa ungdomar att få
en förankring på arbetsmarknaden varierar, vilket
innebär att omfattning och inriktning av Arbetsförmedlingens stöd inom programmet skiljer sig åt
utifrån deltagarnas olika behov.
Att ha matchningen i fokus är viktigt för att nå

resultat inom programmet. I detta arbete ingår
bland annat att erbjuda ungdomarna rekryteringsträffar, information om de kontakter och
rekryteringsuppdrag som Arbetsförmedlingen fått
in genom sina arbetsgivarkontakter. Att bidra till
att skapa fler möten med arbetsgivare samt att
synliggöra Arbetsförmedlingens möjligheter att
subventionera olika former av anställningar är av
stor betydelse för ungdomar som många gånger
inte varit ute på arbetsmarknaden.
För de ungdomar som står närmare arbetsmarknaden och som främst behöver stöd i jobbsökandet
har Arbetsförmedlingens insatser först och främst
koncentrerats till Jobbsökaraktiviteter med coachning. Många av deltagarna har dock otillräcklig
grundutbildning som innebär svårigheter att
komma in och etablera sig på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen arbetar aktivt för att vägleda
de ungdomar som behöver återuppta utbildning
inom det reguljära utbildningsväsendet. Arbetsförmedlingen kan också erbjuda ungdomar individanpassade arbetsmarknadsutbildningar för att möta
arbetsgivarnas behov.
För att förbättra kvaliteten och säkerställa
rättssäker och enhetlig tillämpning inom UGA har
resultat och resursfördelning ägnats stort utrymme
i Arbetsförmedlingens uppföljning på olika nivåer i
organisationen.

Insatser och program för personer med
funktionsnedsättning
Redogörelsen av insatser och program som är
särskilt reserverade för personer med funktionsnedsättning är uppdelad i två delavsnitt:
1. L
 önebidrag och andra subventionerade anställningar för personer med funktionsnedsättning;
här ingår också Samhall AB.
2. A
 ndra insatser, det vill säga arbetshjälpmedel,
personligt biträde med mera.

Lönebidrag och andra subventionerade anställningar för personer med funktionsnedsättning
Under 2011 ökade det totala antalet subventionerade anställningar jämfört med 2010 för personer
med funktionsnedsättning. Den totala genomsnittliga ökningen var 3 707 personer eller 5,5 procent.
Antalet personer i lönebidrag har minskat medan
antalet i trygghetsanställning har ökat med 3 500
personer eller cirka 25 procent. En förklaring till
ökningen är att om behov av lönestöd kvarstår efter
fyra år med lönebidrag så övergår lönestödet från
lönebidrag till en trygghetsanställning.

| 31

32 |

a r b e t s f ö r m e d l i n g e n s å r s r e d o v i s n i n g 2 01 1

Tabell 7: Genomsnittligt antal anställningar, summa nya under året samt genomsnittlig andel övergångar till arbete med och utan
stöd per månad. År 2007-2011.
Genomsnittligt antal anställda

2007

2008

2009

2010

2011

59 525

57 125

50 580

46 725

45 936

Offentligt skyddat arbete

4 944

4 735

4 449

4 446

4 334

Utvecklingsanställning

2 490

2 524

1 908

2 463

3 280

Lönebidrag

Trygghetsanställning

2 498

6 019

9 914

13 902

17 694

69 456

70 403

66 851

67 537

71 244

21 001

19 858

16 537

19 680

20 782

Offentligt skyddat arbete

2 263

1 918

1 716

1 839

1 907

Utvecklingsanställning

3 866

2 818

2 493

3 653

4 403

Trygghetsanställning

3 925

4 967

6 187

6 683

6 950

31 055

29 561

26 933

31 855

34 042

2 029 (4,4)

Totalt
Nya anställda
Lönebidrag

Totalt
Övergång till arbete utan stöd (procent)
Lönebidrag

3 383 (5,7)

3 182 (5,6)

2 419 (4,8)

1 942 (4,2)

Offentligt skyddat arbete

133 (2,7)

105 (2,2)

55 (1,2)

60 (1,3)

68 (1,6)

Utvecklingsanställning

185 (7,4)

424 (16,8)

128 (6,7)

84 (3,4)

158 (4,8)

1 878 (3,2)

2 540 (4,4)

3 691 (7,3)

3 427 (7,3)

3 106 (6,8)

473 (9,6)

441 (9,3)

315 (7,1)

311 (7,0)

437 (10,1)

733 (29,4)

1 511 (59,9)

184 (62,1)

198 (48,6)

783 (54,4)

Övergång till arbete med stöd (procent)
Lönebidrag
Offentligt skyddat arbete
Utvecklingsanställning

Den genomsnittliga bidragsnivån för anställningar
med lönebidrag under 2011 var 64 procent, vilket är
1,5 procentenheter högre jämfört med föregående
år och en procentenhet högre än den maxinivå på
63 procent som angivits i regleringsbrevet för 2011.
Konkurrensen från andra insatser, däribland nystartsjobb, innebär att det blivit svårare att motivera
arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning om inte bidragsandelen är tillräckligt
hög. Ett tak på 16 700 kronor kombinerat med en
låg bidragsandel är en försvårande omständighet
vid förhandlingen med arbetsgivare. Många av dem
som kommit till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan och i samband med anställning beviljats
lönebidrag har en komplex sjukdomshistorik och
långa tider utan arbete. För att möjliggöra en nyetablering på arbetsmarknaden samt för att undvika
arbetslöshet för personer med svårare funktionsnedsättning har Arbetsförmedlingen under 2011
tagit 28 769 beslut över de 63 procent som angivits i
regleringsbrevet. Vid de omprövningar av beslut om
lönebidrag som skett under året har bidragsnivån
sänkts med en procentenhet.
Bidragsnivån för offentligt skyddad anställning
(OSA) var 74,3 procent, för utvecklingsanställningar
76,9 procent och för trygghetsanställningar 67,4
procent. Detta är i stort sett oförändrat jämfört
med föregående år.
Genomgående präglas anställningarna med
stöd för personer med funktionsnedsättning av en
ojämn könsfördelning. Fördelningen är omkring
18

60 procent män och 40 procent kvinnor både avseende de olika anställningarna sammantaget och
den dominerande anställningen; anställning med
lönebidrag. Allra mest ojämn är fördelningen när
det gäller offentligt skyddad anställning (OSA), där
mindre än 30 procent är kvinnor.
En förklaring till att män är överrepresenterade är
att män med funktionsnedsättning överlag har sämre förutsättningar att få arbete utan lönestöd. Männen som deltar i subventionerade anställningar har
jämfört med kvinnorna i markant högre utsträckning förgymnasial utbildning, en något större andel
i åldersgruppen 55 år och äldre (skillnaden är större
inom lönebidrag och offentligt skyddat arbete) och
är i något större utsträckning utlandsfödda.
Arbetsförmedlingen har, bland annat genom
internutbildning för alla medarbetare om den
könsuppdelade arbetsmarknaden, gjort ansträngningar för att uppmärksamma medarbetare på detta
förhållande. Men när det gäller könsfördelningen på
det särskilda anslaget för personer med funktionsnedsättning så är bindningarna i beslut långa varför
snabba och stora förändringar inte är realistiska.
Det har inte skett några större förändringar av
andelen övergångar till arbete för personer med funktionsnedsättning under 2011 jämfört med 2010.18
Kravet att andelen övergångar från lönebidrag till
osubventionerat arbete ska öka har således inte uppfyllts under året. Kraven på arbetsmarknaden har ökat
successivt under de senaste åren varför det i många
fall inte är möjligt att helt ta bort en lönesubvention.

Med övergång till arbete avses andelen i genomsnitt per månad av samtliga med insatsen.
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Tabell 8: Antal arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som avaktualiserats till Samhall; antal ombytessökande från Samhall samt
andel ombytessökande som har övergått till arbete utan stöd. Källa: Datalagret
2007

2008

2009

2010

2011

Antal avaktualiserade till Samhall
Män

620

728

786

562

1 012

Kvinnor

475

645

611

446

712

1 095

1 373

1 397

1 008

1 724

1 277

1 206

1 364

1 401

1 605

977

950

1 096

1 121

1 288

2 254

2 156

2 460

2 522

2 893

Totalt
Antal ombytessökande Samhall
Män
Kvinnor
Totalt

Övergångar från Samhall till arbete utan stöd (procent)
Män

333 (1,94)

139 (0,89)

143 (0,81)

155 (0,86)

184 (0,88)

Kvinnor

227 (1,75)

133 (1,09)

154 (1,10)

124 (0,86)

142 (0,86)

Totalt

560 (1,86)

272 (0,97)

297 (0,94)

279 (0,86)

326 (0,87)

Samhall AB
Arbetsförmedlingen svarar för anvisningar till en
skyddad anställning inom Samhall AB. Vid slutet
av 2011 var 18 614 personer med funktionsnedsättning anställda i Samhalls kärnuppdrag, vilket var
en ökning med 227 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor uppgick till 47 procent
och andelen män till 53 procent. Regeringens krav
är att minst 40 procent av dem som anställs hos
Samhall ska komma från de prioriterade grupper som Arbetsförmedlingen och Samhall har
enats om. Dessa grupper är personer med psykisk
funktionsnedsättning, generella inlärningssvårigheter, neuropsykologisk funktionsnedsättning samt
personer med mer än en funktionsnedsättning som
tillsammans medför omfattande nedsättningar av
arbetsförmågan. Kravet är uppfyllt, då 40 procent
av de nyanställda kom från dessa prioriterade grupper under 2011.
Antalet personer vid Arbetsförmedlingen som var
ombytessökande hos Samhall AB har ökat med 371
personer under 2011 jämfört med de närmast föregående åren – andelen bland dem som övergick till
en osubventionerad anställning var i stort oförändrad jämfört med 2010.

Andra insatser för personer med funktionsnedsättning
Som ett komplement eller ett alternativ till ett lönestöd vid en anställning kan Arbetsförmedlingen ge
stöd till arbetshjälpmedel på arbetsplatsen (SHA),
stöd till personligt biträde (SPB), särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) eller särskilt
stöd vid start av näringsverksamhet (SSN).
Störst ökning av insatser är stöd till personligt
biträde som har ökat med drygt 35 procent sedan
föregående år. Därefter kommer SIUS19 som har en
ökning på 31 procent.
19

Stöd till arbetshjälpmedel på arbetsplatsen avser
både individuella arbetshjälpmedel som beviljats
personer med funktionsnedsättning och särskilda
anordningar på arbetsplatsen som beviljats arbetsgivaren.
Under 2011 berördes närmare 6 400 personer av
sådant stöd, vilket motsvarar en ökning på cirka 15
procent sedan föregående år.
I samband med den tekniska utvecklingen har
möjligheter att kompensera konsekvenserna vid
funktionsnedsättning av kognitiv karaktär blivit
större, vilket kan ha bidragit till ökningen. Ytterligare en anledning är ett ökat fokus på frågan i
samband med informationskampanjen Se kraften!
Arbetsförmedlingen har också anställt fler arbetsterapeuter/sjukgymnaster under de senaste åren.
Tabell 9: Antal personer som har fått stöd för arbetshjälpmedel,
personligt biträde och vissa andra insatser för personer med
funktionsnedsättning.
2007

2008

2009

2010

2011

Arbetshjälpmedel
Män

1 819

1 797

1 772

2 109

2 507

Kvinnor

2 520

2 611

2 758

3 432

3 890

Totalt

4 339

4 408

4 530

5 541

6 397

Personligt biträde
Män

3 269

3 397

4 037

5 104

6 717

Kvinnor

1 816

2 034

2 541

3 371

4 783

Totalt

5 085

5 431

6 578

8 475

11 500

SIUS
Män

1 728

1 742

1 817

2 746

3 502

Kvinnor

1 227

1 294

1 387

1 942

2 652

Totalt

2 955

3 036

3 204

4 688

6 154

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet
Män

174

206

232

294

277

Kvinnor

232

268

288

366

392

Totalt

406

474

520

660

669

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd - SIUS, är ett individuellt stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
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Vid stöd av personligt biträde får arbetsgivaren
kompensation för merkostnader till följd av att
arbetsplatsen avdelar personal för stöd till en person med funktionsnedsättning. Insatsen kan också
lämnas till bland annat den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och till studerande som
deltar i skolans arbetslivsorientering.
Stöd till personligt biträde omfattade 11 500 personer under 2011, vilket är en ökning med 3 025 personer sedan föregående år. En ökad marknadsföring
gentemot skolor har bidragit till att omfattningen av
stödet har vuxit då en särskilt stor ökning av insatsen kan ses för gruppen ungdomar under 30 år.

Supported Employment
Arbetsförmedlingen är Europas största enskilda
arbetsgivare när det gäller Supported Employment.
I slutet av 2011 fanns det 629 SIUS-konsulenter
anställda på Arbetsförmedlingen varav vissa var

avsatta att arbeta specifikt inom området syn/döv/
hörsel. Det är en utökning av antalet SIUS med 129
personer under 2011.
Vid särskilt introduktions- och uppföljningsstöd
medverkar en SIUS-konsulent inför och under första
året av anställningen. Det särskilda stödet ges såväl
till arbetssökande som till arbetsplatsen av en SIUSkonsulent som har särskild kompetens i arbetsanalys
och introduktionsmetodik (Supported Employment).
Antalet arbetssökande som fått ta del av SIUS
har ökat kraftigt det senaste året. Under året har
6 154 personer tagit del av ett individuellt stöd av
en SIUS-konsulent, vilket innebär en ökning med
1 470 personer. Vidare har 2 412 haft ett uppföljningsstöd via SIUS efter det att de blivit anställda, i
syfte att utveckla och behålla sitt arbete.
Antalet ungdomar under 30 år som fått SIUSstöd har på fyra år fördubblats och var 3 093 vid
utgången av 2011.

Ungdomssatsningar
Unga med aktivitetsersättning
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick i
2011 års regleringsbrev ett gemensamt uppdrag att
inom ramen för Finansiella samordningsförbundens verksamhet (Finsam) prioritera och utveckla
stödet till unga med aktivitetsersättning för att
underlätta deras återgång i arbete. Försäkringskassan har, som ett led i detta arbete, kartlagt samtliga
unga med aktivitetsersättning. Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan har gemensamt genomfört
en enkätundersökning av samordningsförbundens
insatser för den aktuella gruppen. Kartläggningen
av de unga med aktivitetsersättning har legat till
grund för bland annat utbildningsinsatser för
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans
medarbetare. Syftet med utbildningarna har varit
att ungdomarna ska kunna ges stöd i insatser som
finansierats av Finsam. För att öka antalet insatser
har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
också ställt sig bakom en gemensam avsiktsförklaring riktad till statens ledamöter i samordningsförbund. En särskild återrapport lämnades till
regeringen den 22 februari 2012.

Folkhögskolesatsningen
Regeringen har under 2011 avsatt medel för i
genomsnitt 1 000 utbildningsplatser per månad
vid folkhögskolor. Målgruppen är ungdomar under
25 år med ofullständiga betyg från grund- eller
gymnasieskolan. En förändring under året är att
ungdomar som är inskrivna som arbetssökande
kan anvisas till insatsen oavsett om de är inskrivna
i Arbetsförmedlingens program eller inte. Under

2011 har totalt 2 252 ungdomar, varav 1 297 män
och 955 kvinnor, tagit del av insatsen.
Insatsen som startade i januari 2010 bygger på
ett samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen och
Folkbildningsrådet. Ungdomarna anvisas en tre
månader lång studiemotiverande utbildning som
ska underlätta för den enskilde att påbörja eller
återgå till reguljär utbildning. Folkhögskolesatsningen intensifieras ytterligare under 2012.

Unga in
På Fryshuset i Stockholm driver Arbetsförmedlingen metodutvecklingsprojektet Unga in, detta görs
i samarbete med Fryshuset, Stockholm stad och
Friends. Projektet medfinansieras av Stockholom
stad och Europeiska Socialfonden (ESF). Unga In
vänder sig till unga i åldern 16-24 år som inte studerar, arbetar eller har någon annan känd sysselsättning och heller inte har kontakt med Arbetsförmedlingen eller kommunen. Syftet med Unga in är
att skapa metoder för att dels hitta målgruppen och
dels arbetssätt för att de unga ska närma sig arbetsmarknaden. Fram till och med sista december 2011
har 155 ungdomar deltagit i Unga in. Av de 121 deltagare som avslutats har 32 avslutats till arbete, 18
till studier och 24 till annan känd planering. Totalt
har projektet varit i kontakt med närmare 400 ungdomar. En geografisk utökning och implementering
av projektet kommer att ske på fler orter (Göteborg,
Malmö, Gävle och Skellefteå) under 2012. Bedömning av sökandes behov kommer att ske med hjälp
av bedömningsstödet och det kartläggningsmaterial
som projektet arbetat fram.
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Sociala insatsgrupper

Rätt jobb-projektet

Regeringen har under året gett Rikspolisstyrelsen i
uppdrag att tillsammans med ett antal kommuner
initiera pilotverksamhet med sociala insatsgrupper
för unga som riskerar att bli kriminella. De sociala
insatsgrupperna samordnas under ledning av Socialtjänsten. Flera myndigheter är aktiva i pilotverksamheten, däribland Arbetsförmedlingen, Skolverket,
Kriminalvården, Kronofogden, Statens institutionsstyrelse och Sveriges Kommuner och Landsting.
Tolv arbetsförmedlingar kommer till en början att
delta i de sociala insatsgrupperna. En central uppgift för insatsgrupperna är att identifiera ungdomar
som är i riskzonen att bli föremål för rekrytering av
kriminella nätverk. I första hand ska insatserna inriktas mot ungdomar i åldern 15-25 år som avtjänar
straff eller som är brottsaktiva.

Arbetsförmedlingen driver, på nationell nivå sedan
april 2011, projektet Rätt jobb som genom tidiga
gruppinsatser avser att få fler arbetssökande att
fortare komma ut i arbete. Syftet med projektet är
att bryta utanförskap och passivitet genom att ge de
arbetssökande en meningsfull daglig sysselsättning.
Målgruppen är i första hand ungdomar i åldern 1624 år men projektet riktar sig även till vuxna som
riskerar långtidsarbetslöshet. Projektet avser att
motverka inflöde i UGA eller JOB.
Arbetsförmedlingen gör, i samarbete med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU),
utvärderingen och styr projektet för maximal effektivitet.

Unga Jobb

Under våren 2011 fördes diskussioner inom Arbetsförmedlingen att Arbetsförmedlingen, som arbetsgivare, måste ta sin del av ansvaret för att minska
den höga ungdomsarbetslösheten.
Ambitionen var att ge ungdomar en inblick i arbetslivets villkor och en erfarenhet att referera till i framtiden. Detta samverkades med de fackliga parterna.

Arbetsförmedlingen, Swedbank och Sparbankerna
har under 2011 fortsatt samarbetet med Unga Jobb,
vilket är ett gemensamt projekt för att varaktigt öka
sysselsättningen bland ungdomar. Syftet är att fler
arbetssökande ungdomar i åldern 18-24 år ska få
möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och
erbjudas kontaktytor och arbetslivserfarenheter som
är värdefulla för framtiden. Arbetet syftar till att
mobilisera det lokala näringslivet genom att erbjuda
ungdomar praktikplatser. Samarbetet har efter det
första året lett till 2 000 nya praktikplatser.

Temagruppen Unga i arbetslivet
En annan satsning för att få unga att etablera sig på
arbetsmarknaden är Temagruppen Unga i arbetslivet. Arbetsförmedlingen deltar i partnerskap med
Ungdomsstyrelsen och satsningen finansieras av
Europeiska Socialfonden. Ytterligare fem myndigheter och organisationer samarbetar i Temagruppen
Unga i arbetslivet; Skolverket, Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Ungdomsorganisationen Communicare och Försäkringskassan.
Syftet med temagruppen är att belysa ungdomars
utanförskap i samhället och genom ett tvärsektoriellt samarbete skapa synergier och få strategisk
påverkan för att förbättra ungdomars situation.

Arbetsförmedlingen som arbetsgivare för
ungdomar

Inför sommaren togs ett koncept fram innebärande:
• erbjudande om ungdomsjobb
• förenklad process för annonsering/rekrytering
• visstidsantsällningar (normalt) maximalt fyra
veckor
• fast timlön, enligt trappstegsmodell, ökande med
ålder
• målgrupp; ungdomar 16-24 år.
I början av juni 2011 beslutade Generaldirektören
att alla Arbetsförmedlingens chefer skulle bidra
till satsningen. Målet var att erbjuda ungdomar
korta feriejobb, med hög genomströmning för att
nå så många individer som möjligt. Antalet sattes
till 2 000 ungdomar i arbete innan årsskiftet. Vid
utgången av 2011 hade 1 200 ungdomar haft visstidsanställning inom Arbetsförmedlingen.
Utöver de positiva effekterna för de enskilda
ungdomarna har Arbetsförmedlingen fått ett antal
goda ambassadörer.
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Arbetsförmedlingens viktigaste bidrag till att varaktigt höja sysselsättningen är att skapa
goda förutsättningar för arbetssökande att få ett arbete och att arbetsgivare får den arbetskraft de efterfrågar samt bidra till att bryta utanförskapet. För dessa bidrag redogjordes i de
två föregående avsnitten. I detta avsnitt redovisas ytterligare uppgifter som har bäring på
Arbetsförmedlingens mål att varaktigt höja sysselsättningen.

Varaktigt öka
sysselsättningen
Sysselsättningens utveckling
Antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år uppgick
till 4 522 300 personer under 2011, enligt SCB:s
arbetskraftsundersökningar. Det är 92 900 fler
jämfört med 2010.
Några huvuddrag i sysselsättningsutvecklingen
de senaste fyra åren redovisas i tabell 10. I tabellen
redovisas andelen sysselsatta i olika åldersgrupper,
bland kvinnor och män samt efter anställningsförhållande. Sysselsättningen totalt sett (16-64 år)
är högre år 2011 jämfört med de två senaste åren
och är i princip på samma nivå som under 2008.
År 2008 övergick snabbt från högkonjunktur
till finanskris. Lågkonjunkturen fick därefter ett
mycket snabbt och djupt förlopp under år 2009
och effekterna blev tydliga på såväl sysselsättning
som arbetslöshet. Den negativa trenden vad gäller
antalet sysselsatta bröts dock i slutet av 2009 för
att i stället vända uppåt. Den positiva utvecklingen
på arbetsmarknaden höll i sig under 2010. Syssel-

sättningsgraden (16-64 år) har under 2011 ökat till
75,3 procent, vilket kan jämföras med 74,0 procent
föregående år. För den mest aktiva åldersgruppen
det vill säga 20-64 år uppgick sysselsättningsgraden
till 80,3 procent under 2011. Detta placerar Sverige
på toppnivå utifrån ett europeiskt perspektiv. Det
är bara Schweiz och Island som har högre sysselsättningsgrad för denna åldersgrupp.
Andelen med tidsbegränsad anställning har ökat
jämfört med de tidigare tre åren och andelen med
tillsvidareanställning har fallit. Vid ekonomisk
osäkerhet är arbetsgivare vanligtvis försiktiga med
att genomföra tillsvidareanställningar och föredrar
i sådana omständigheter tillfälliga anställningar.
Sysselsättningsgraden har förbättrats för merparten av åldersgrupperna. Utmärkande är att sysselsättningsgraden har ökat något mer för de lägre
åldersgrupperna.

Arbetet för ökad sysselsättning
Inriktningen av arbetet ska ses som långsiktig och
tar fasta på Arbetsförmedlingens uppgifter under
såväl låg- som högkonjunktur. Under en lågkonjunktur är det av största vikt att samtliga lediga
platser blir tillsatta, oavsett var i landet det finns
en efterfrågan på arbetskraft. Utbildnings- och
andra kompetensutvecklande insatser syftar till
att utveckla och stärka de arbetslösa inför perioder
med stigande efterfrågan på arbetskraft eller för att
bättre motsvara den kompetens som efterfrågas.
Arbetsförmedlingen bidrar till varaktigt ökad
sysselsättning genom att minska struktur- och

friktionsarbetslösheten och/eller öka arbetskraftsdeltagandet. Det är ett arbete som i första hand sker
genom följande verksamheter:
• matchningen
• rörlighetsfrämjande insatser
• bedömning av arbetsmarknadens behov av kompetens
• kompetensutvecklande och kompetensbevarande
insatser
• insatser för ökad mångfald och minskad könsuppdelning på arbetsmarknaden
• stöd vid start av egen näringsverksamhet.
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Tabell 10: Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (SCB, AKU) andel i procent efter kön, ålder, anställningsförhållande. Procent.
2007

2008

2009

2010

2011

Ålder

23,4

23,1

20,1

20,2

20,3

15–19 år

23,4

23,1

20,1

20,2

20,3

20–24 år

63,1

62,9

57,3

57,1

59,3

25–34 år

83,5

84,0

81,0

80,8

81,9

35–44 år

88,2

88,9

87,1

87,6

88,4

45–54 år

86,1

86,2

84,8

86,3

87,4

55–64 år

70,1

70,3

70,1

70,6

72,5

65–74 år

11,1

12,1

12,5

11,9

11,8

totalt 15–74 år

66,7

66,8

64,7

64,7

65,6

totalt 16–64 år

75,6

75,7

73,5

74,0

75,3

Män (16–64 år)

78,0

78,1

75,5

76,4

77,6

Kvinnor (16–64 år)

73,2

73,2

71,0

71,5

73,0

Fast anställda

74,8

76,3

76,9

76,3

76,8

Tidsbegränsat anställda

15,4

14,2

13,3

13,7

17,2

9,7

9,5

9,8

10,0

6,0

Kön

Anställningsförhållande (andel av sysselsatta)

Eget företag

Rörlighetsstödjande insatser och bedömning
av arbetsmarknadens behov av kompetens
Arbetsförmedlingens rörlighetsstödjande insatser
bidrar till att motverka strukturarbetslöshet. Det
krävs en flexibel arbetsmarknad för att matchningen ska anpassas till strukturförändringarna.
Därför är det viktigt att Arbetsförmedlingens
verksamhet är heltäckande och har ett nationellt
perspektiv. Med heltäckande verksamhet menas att
Arbetsförmedlingens tjänster erbjuds utan några
gränser beträffande region, yrken, branscher eller
utbildningsinriktning. Det nationella perspektivet
innebär att Arbetsförmedlingen betraktar hela
landet som en arbetsmarknad.
Goda kunskaper om arbetsmarknadens funktion, utveckling och struktur är av stor betydelse för
Arbetsförmedlingens förmåga att anpassa verksamheten och stödja rörlighetsfrämjande insatser som
förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt. Goda
resultat förutsätter ett bra analysarbete. Arbetsförmedlingens nationella och regionala prognoser är
ett betydelsefullt underlag för den interna verksamhetsplaneringen och inriktningen på insatserna.
Dessutom fyller prognoserna en viktig funktion med
information om olika yrken och om förutsättningarna på arbetsmarknaden till arbetsgivare, arbetssökande och andra aktörer på arbetsmarknaden.
Prognoserna har utvecklats med tjänsten Yrkeskompassen som ger information om framtidsutsikter och utbildningsvägar för ett stort antal yrken. I
Yrkeskompassen finns även regionala bedömningar.
Bland andra faktorer som har betydelse för rör-

20

ligheten på arbetsmarknaden finns arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring samt
ekonomiskt stöd för sökanderesor20, pendling samt
stöd för bohagstransporter. Av tabell 11 framgår
antal beslut om respenning fördelat på restyp. Det
syns genomgående en nedgång i antalet beslut jämfört med 2010, sannolikt kopplat till att det totala
antalet inskrivna arbetslösa minskat. Minskningen
i antalet programresor kan förklaras med att antalet sökande i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling var högre under 2010 jämfört med
2011. Då dessa program inte alltid finns tillgängliga
på hemorten blir antalet resor högre ju fler som
deltar i dessa program.
Sedan den 1 februari 2011 har Arbetsförmedlingen haft möjlighet att bevilja respenning för resor
och flyttningar som är arbetsmarknadspolitiskt
motiverade till andra länder inom EU. Dessa resor
till annat land har inte varit av någon större omfattning under året.

Tabell 11: Antal beslut om respenning år 2008-2011 fördelat
på restyp.
2009
Dagpendling

2010

2011

749

1 247

1 258

1 785

4 431

2 269

887

1 161

1 074

Intervjuresa

23 654

30 148

27 445

Programresa

44 249

64 039

49 987

4 064

4 886

4 514

Veckopendling
Bohagstransport

Utredningsresa

Sökanderesor är ett ekonomiskt bidrag som består av tre typer av stöd; intervjuresor, bohagstransporter och pendlingsstöd.
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Start av egen näringsverksamhet

Omfattningen av de kompetensutvecklande
insatserna, har minskat under 2011 jämfört med
2010. Den viktigaste förklaringen är att på grund
av den goda utvecklingen på arbetsmarknaden
minskade omfattningen av antalet praktikplatser
för nyarbetslösa, jämfört med tidigare år.
Antalet sökande som tagit del av kompetensutvecklande insatser såsom utbildning och anställningsstöd ökade däremot. Under 2011 deltog drygt
35 200 i arbetsmarknadsutbildning. Jämfört med
2010 är det en ökning med 1 845 personer. I detta
har även medtagits arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsutbildning inom ramen för programmen jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin
för ungdomar. Dessa svarar för knappt 19 200, vilket
är en ökning med cirka 5 800 jämfört med 2010.
I tabell 12 redovisas mixen av yrkesinriktning
inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen.
Bland kvinnor som genomgår arbetsmarknadsutbildning dominerar utbildningar till yrken inom
vård och omsorg, kundservice, kontor och lager
samt restaurang. Motsvarande fördelning bland
män är tillverkning och hantverk, transport samt
maskin- och processoperatörsarbete.

Arbetsförmedlingen arbetar också aktivt för att
underlätta nytt entreprenörskap. Detta sker bland
annat genom en förberedande utbildning som finns
för dem som vill öka sina möjligheter att driva
företag framgångsrikt. Starta eget-information, en
del av detta, är en metod som finns för att stödja
sökande som vill pröva en affärsidé. I syfte att göra
det enklare att starta företag finns också en samverkansgrupp där Arbetsförmedlingen deltar via
webbplatsen ”verksamt.se”. Under 2011 har Arbetsförmedlingen också anordnat inspirationsdagar för
företagande för att öka intresset för företagande
och visa på lyckade exempel och initiativ för att
starta och driva företag.

Kompetensutvecklande insatser
Arbetsförmedlingens åtgärder utgörs av kompetensutvecklande insatser i form av praktik, utbildning och arbete med stöd som alla ger värdefull
arbetslivserfarenhet och kontakter med arbetslivet. Insatserna har både en tillväxtpolitisk och en
fördelningspolitisk funktion – om än i varierande
utsträckning – och bidrar i båda fallen till att motverka strukturarbetslösheten.

Tabell 12: Arbetsmarknadsutbildning fördelat på yrkesinriktning, inom och utom garantierna. Årsmedeltal 2009-2011. Procent.
2007

2008

2009

2010

2011

män

Datateknik

Yrkesinriktning

1,2

1,1

0,8

0,5

0,9

1,2

kvinnor
0,3

Teknik och naturvetenskap

1,4

1,4

1,8

3,0

2,8

2,5

3,2

Kultur och media

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,3

Ekonomi, försäljning och samhällsvetenskap

4,3

2,9

1,7

1,6

2,9

2,3

3,9

Pedagogik
Vård och omsorg

2,6

0,7

0,1

0,1

0,1

0,0

0,2

19,2

13,0

10,3

10,4

9,2

3,6

18,2

Kontor och lager

2,6

3,9

3,1

5,4

7,0

2,7

13,9

Kundservice

3,5

1,8

1,6

11,0

15,5

8,0

27,5
10,5

5,4

6,2

7,6

6,8

7,0

4,9

Bygg och anläggning

Restaurang

10,5

10,6

7,9

6,0

5,0

7,6

0,8

Tillverkning, hantverk

19,8

24,1

27,4

21,7

18,8

27,7

4,7

Maskin- och processoperatörsarbete

15,1

17,1

17,6

12,7

12,2

15,9

6,4

Transport

10,4

16,1

19,0

16,8

14,6

20,5

5,2

Övriga yrkesutbildningar
Totalt

3,7

1,1

1,0

3,7

3,8

3,1

5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100,0

100,0
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Tabell 13: Antal och andel i arbete 90 dagar efter avslutat program/insats.			
2011
Lämnat
antal
totalt
Anställningsstöd totalt
förstärkt anst.stöd 2-årsinksrivna
särskilt anst.stöd inom Jobb- och utvecklingsgarantin
plusjobb
instegsjobb
anställningsstöd för långtidssjukskrivna
Start av näringsverksamhet
Arbetspraktik
Prova på platser

Lämnat
totalt
procent

2009    2010

Lämnat till
arbete utan
stöd procent

Lämnat till
arbete med
stöd procent

Lämnat till
Nystartsjobb
procent

Lämnat
totalt
procent

Lämnat
totalt
procent

4 540

48,8

8,9

1,7

38,2

41,9

48,4

–

–

–

–

–

–

–

1 906

47,1

7,1

3,7

36,3

39,6

46,4

–

–

–

–

–

27,1

–

2 634

50,1

10,2

0,2

39,6

46,5

50,3

–

–

–

–

–

–

–

7 423

86,8

85,8

0,1

0,9

84,2

85,6

14 273

41,1

19,2

9,7

12,2

42,1

42,5

1 149

35,4

13,0

13,1

9,3

38,3

33,2

Praktisk kompetensutveckling

2 060

44,1

22,8

8,5

12,8

38,6

44,2

Lyft

1 289

26,1

18,3

2,5

5,3

–

30,5

Arbetslivsinriktad rehabilitering

10 535

31,0

7,2

20,6

3,2

36,0

29,6

Aktiv. inom vägledn o platsförm

912

12,5

5,1

4,8

2,5

10,6

10,7

Projekt med arb.markninr

237

23,7

17,2

3,4

3,1

12,6

21,0

Fördjupad kartläggning och vägledning

916

7,1

3,8

2,6

0,8

5,1

6,7

8 078

38,2

25,3

2,3

10,5

30,1

37,9

Arbetsmarknadsutbildning inkl garantierna

3 569

12,5

7,8

2,4

2,3

11,0

13,3

Jobb och utvecklingsgarantin exkl AUB & FUB

Förberedande utbildning, inkl garantierna

36 410

57,5

28,6

11,0

17,9

52,5

43,4

Jobb och utvecklingsgarantin, Fas 3, exkl AUB

5 285

51,3

43,9

1,5

5,9

53,7

48,3

36 571

48,6

41,6

1,4

5,6

44,7

51,7

1 871

8,7

4,3

5,8

0,9

–

10,2

135 118

40,3

24,0

7,2

9,1

39,8

38,5

Jobb och utvecklingsgarantin för ungd, exkl
AUB & FUB
Arbetslivsintroduktion
Totalt

I tabell 13 presenteras antal och andel i arbete 90
dagar efter avslutat program/insats. Antalet personer som hade ett arbete 90 dagar efter avslutat program uppgick till drygt 135 000 under 2011, vilket
är en ökning med knappt 11 200 jämfört med 2010.
Liksom tidigare varierar antalet i arbete mellan de
olika programmen. En programinsats med svagare
resultat under ett år kan också ha betydelse för ett
positivt resultat på längre sikt. Antal i arbete från
jobb- och utvecklingsgarantin, utvecklingsgarantin
för ungdomar och arbetspraktik uppgick under
2011 till drygt 92 500, varav cirka 57 800 hade
arbete utan stöd. Antalet i arbete 90 dagar efter
insatsen ger endast en begränsad bild av hur sysselsättningen påverkas. Sysselsättningen påverkas
naturligtvis också av rekryteringar som sker utan
Arbetsförmedlingens inblandning.

21

Arbetsmarknadsrapport 2011, sidan 79.

Stöd vid start av näringsverksamhet har den bästa
sysselsättningseffekten. Andelen i arbete 90 dagar
efter avslutad insats uppgår till 87,4 procent.
Arbetsförmedlingen har dessutom analyserat
de långsiktiga sysselsättningseffekterna av tre
huvudgrupperingar av programinsatser. Det gäller
anställningsstöd, arbetsmarknadsutbildning och
praktik. Den generella slutsatsen är att anställningsstöd är den insats som på längre sikt har de
bästa effekterna på de arbetssökandes chanser att
få ett arbete.21 Därefter har arbetsmarknadsutbildningar haft bäst effekter, bortsett ifrån vissa år med
svag konjunkturutveckling. Även praktikplatser har
haft positiv effekt på de arbetssökandes chanser att
få en anställning.
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Arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor
Arbete med antidiskrimineringsfrågor
Arbetsförmedlingen har under året arbetat med
jämställdhets- och mångfaldsfrågor både utifrån
diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder men
även utifrån minoritetslagstiftningen samt normkritik. Arbetet har bland annat mynnat ut i ett projektdirektiv för ett nationellt projekt kring mänskliga rättigheter, det så kallade LIKA-projektet. Målet
är en webbaserad utbildning om lika rättigheter
och möjligheter i arbetslivet för samtliga anställda
på Arbetsförmedlingen, med syfte att förebygga och
motverka diskriminering.

LIKA-projektet
I linje med Arbetsförmedlingens interna instruktioner kring likabehandling och lika rättigheter
och möjligheter i arbetslivet, har det upprättats ett
projekt med målet att samordna och tydliggöra det
fortsatta arbetet mot diskriminering. Det kommer
att ske utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder
(kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder) och gälla både det interna och
det externa arbetet.

Jämnt arbetsför
Arbetsförmedlingen har, under 2011, fortsatt arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv
i uppdraget för rehabiliteringssamverkan tillsammans med Försäkringskassan. Jämnt arbetsför
började 2009 och avslutades 2011. Målsättningen
var att lika stor andel kvinnor som män skulle ha

ett arbete eller ha påbörjat utbildning senast 12
månader efter påbörjad insats. Kvinnor har generellt haft sämre resultat och längre inskrivningstid
i rehabilteringssamverkan. Ännu har inga konkreta
resultat kunnat utläsas.

Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden
Sedan den 3 oktober 2011, fram till den 30 september 2012, är Arbetsförmedlingen projektägare till
det Stockholmsbaserade ESF-projektet (Europeiska
socialfonden) ”Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden”. Projektets syfte är att utbilda minst 300
arbetsgivare och anställda om romernas historia,
kultur, identitet, den diskriminering romer kan bli
utsatta för på arbetsmarknaden och vad som kan
göras för att eliminera den. Detta ska ske genom en
webbaserad utbildning som följs upp av ett anknytande seminarium.
Arbetsförmedlingen deltar genom att vara med i
projektets styrgrupp samt att 200 deltagare genomgår utbildningen.

Stockholm Pride 2011
Arbetsförmedlingen var Stolt Partner på Pridefestivalen 1-6 augusti 2011. Det innebar att Arbetsförmedlingen hade ett eget tält i Kungsträdgården tillsammans med andra myndigheter, organisationer
och företag. Årets Pridetema var öppenhet. Syftet
med Arbetsförmedlingens deltagande på Stockholm Pride var att visa att myndigheten tydligt tar
ställning och bejakar att alla ska bli bemötta med
öppenhet.
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Arbetsförmedlingen har i uppdrag att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som
en omställningsförsäkring. För att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning ska den arbetssökande bland annat uppfylla vissa villkor. Om den arbetssökande enligt Arbetsförmedlingens uppfattning inte anses uppfylla grundvillkoren ska Arbetsförmedlingen på olika sätt vidta
åtgärder enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetslöshetsförsäkringen
en omställningsförsäkring
Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Ersättningen betalas ut som dagpenning i form av antingen
grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning, beroende av vilken del av försäkringen som är tillämplig.
För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska
den arbetssökande ha varit medlem i en arbetslöshetskassa så länge att han eller hon uppfyller ett
medlemsvillkor. Den som inte är medlem i en
arbetslöshetskassa eller inte har varit medlem tillräckligt länge, men som i övrigt uppfyller villkoren
för arbetslöshetsersättning, kan få ersättning enligt
grundförsäkringen. Arbetslöshetsersättning får
betalas ut till arbetssökande som är helt eller delvis
arbetslösa.
Andelen heltidsarbetslösa med ersättning har
minskat från cirka 70 procent i januari 2006 till
cirka 36 procent i november 2011.
I den analys Arbetsförmedlingen och IAF gemensamt presenterade 200922 pekas tre faktorer ut som
förklaringar till att andelen av de arbetssökande
som har arbetslöshetsersättning sjunker.
›› En förändrad sammansättning av de arbetssökande som har gjort att grupper som har en lägre

ersättningsgrad har kommit att utgöra en ökande
andel av de inskrivna, till exempel ungdomar och
arbetssökande som är utrikesfödda.
›› Möjligheterna att erbjuda arbetsmarknadspolitiska program till dem som saknar arbetslöshetsersättning har minskat. Det har bidragit till att de öppet
arbetslösa till allt större del består av arbetssökande
som inte får arbetslöshetsersättning.
›› Det har skett flera regelförändringar inom
arbetslöshetsförsäkringen som över tid sannolikt
påverkar möjligheten att få ersättning. Möjligheten
att förlänga en ersättningsperiod från 300 till 600
ersättningsdagar upphörde i juli 2007. Det medför
att arbetssökande förbrukar sin ersättningsperiod
snabbare och därmed också anvisas till Jobb- och
utvecklingsgarantin snabbare. Avskaffandet av det
så kallade studerandevillkoret medverkar till att
andelen arbetssökande ungdomar som får arbetslöshetsersättning minskar.
De ovanstående faktorerna påverkar också varandra och frågan om andelen arbetssökande som får
arbetslöshetsersättning är mycket komplex. Det är
svårt att slå fast i vilken utsträckning olika faktorer
förklarar orsaken till nedgången.

Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen
Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. I uppdraget ingår också att motverka
felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.
Arbetsförmedlingen ger de arbetssökande information om arbetslöshetsförsäkringens allmänna
22

Arbetssökande med och utan ersättning, IAF 2009:7.

villkor och kontrollerar om den som begär ersättning uppfyller dessa. Arbetsförmedlingen stödjer
också den arbetssökande att själv vara aktiv i sitt
arbetssökande. På så sätt ska Arbetsförmedlingen
säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar
som en omställningsförsäkring.
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Figur 11: Andelen arbetslösa, deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda som får arbetslöshetsersättning
(grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning). Källa: Arbetsförmedlingen och IAF (A-stat).
■ Helt arbetslösa ■ Andel deltidsarbetslösa ■ Andel tillfälligt timanställda
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Arbetsförmedlingen ska också lämna information till berörd arbetslöshetskassa om bland annat
datum för den arbetssökandes anmälan, avanmälan
och om förhållanden som kan påverka hans eller
hennes rätt till arbetslöshetsersättning. På så sätt
motverkar Arbetsförmedlingen bidragsbrott och
felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning.
I det dagliga arbetet med att matcha arbetssökande mot lediga arbeten, får Arbetsförmedlingen
underlag för att både stödja den arbetssökande och
kontrollera att han eller hon uppfyller de allmänna
villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Genom
regelbundna kontakter och genom uppföljning av
de anvisningar till lämpligt arbete som den arbetssökande har fått, får Arbetsförmedlingen värdefull
information om sökaktiviteten.

Information till arbetssökande
I Arbetsförmedlingens generella metodstöd för
inskrivning av arbetssökande ingår information om
de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen
och konsekvenserna av att inte uppfylla dem.
Arbetsförmedlingen har även formulerat ett mål
som en del av myndighetens styrkort. Målet är att
andelen arbetssökande som anger att de vet vilka
krav som ställs för att få arbetslöshetsersättning
ska uppgå till minst 90 procent. Figur 12 visar att
under tredje kvartalet 2011 är det 79 procent av de
arbetssökande som får arbetslöshetsersättning som
anser sig veta vilka krav som ställs. Motsvarande
siffra 2010 var 81 procent.

Utvecklingsarbete inom internt stöd
och information
Arbetsförmedlingens informationsuppdrag förutsätter att medarbetarna har kännedom om myndighetens uppdrag och kunskap om försäkringen.
Under 2011 har Arbetsförmedlingen kontinuerligt
arrangerat utbildningar och förmedlat information
om uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen till

2010

2011

det nätverk av resurspersoner med underrättelseansvar som finns på varje lokalt arbetsförmedlingskontor (ca 500 medarbetare). Arbetsförmedlingen
har också deltagit vid regionala sammankomster
när det funnits behov av dialog eller kompetensutveckling kring frågor som handlat om arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsförmedlingen har fastställt nya handläggarstöd som rör de olika delarna av uppdraget inom
arbetslöshetsförsäkringen. Handläggarstöden är
publicerade på Arbetsförmedlingens intranät Vis.
Det pågår ett arbete med att arbeta om den interna
webbutbildningen om arbetslöshetsförsäkringen,
som ingår i en arbetsförmedlares basutbildning,
för att den ska bli mer tydlig. Det pågår också ett
arbete med att ta fram ett nationellt informationsmaterial för de lokala arbetsförmedlingarna. Informationsmaterialet ska på ett enhetligt sätt stödja
arbetsförmedlarna när de informerar arbetssökande om arbetslöshetsförsäkringen. Ytterligare ett
syfte med ett enhetligt informationsmaterial är att
Arbetsförmedlingen får möjlighet att tillsammans
med den arbetssökande gå igenom vad det innebär
att vara aktivt arbetssökande, vilket medverkar till
att skapa förutsebarhet i arbetslöshetsförsäkringen
för den arbetssökande.
I Arbetsförmedlingens interna styrande och vägledande dokument finns angivet vad informationen
om arbetslöshetsförsäkringen till den arbetssökande ska innehålla för att informationskravet ska vara
uppfyllt. För att utveckla arbetet med information
på de lokala arbetsförmedlingarna har Arbetsförmedlingen genomfört en kartläggning riktad till
arbetsförmedlingskontorens medarbetare som har
underrättelseansvar.
Resultatet av kartläggningen kommer att ligga
till grund för vidare diskussion om vilka ytterligare
insatser som krävs för att säkerställa att den arbetssökande får den information om arbetslöshetsförsäkringen som Arbetsförmedlingen ska lämna.
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Underrättelser till arbetslöshetskassorna
När Arbetsförmedlingen får kännedom om förhållanden som kan påverka en arbetssökandes rätt till
arbetslöshetsersättning, ska Arbetsförmedlingen
underrätta berörd arbetslöshetskassa. Antalet
underrättelser per 1 000 ersättningstagare uppgick
i genomsnitt till 2,4 per månad under 2011. Under
2010 var motsvarande siffra 1,9.
Under 2011 lämnade Arbetsförmedlingen 4 010
underrättelser till arbetslöshetskassorna, vilket var
en ökning med 287 underrättelser jämfört med
2010. Den vanligaste orsaken till att underrättelser
lämnades var att Arbetsförmedlingen bedömt att
den arbetssökande inte hade sökt arbete aktivt, den
näst vanligaste att den arbetssökande inte hade sökt
anvisat arbete.24 Det finns flera faktorer som påverkar antalet underrättelser som Arbetsförmedlingen
lämnar, bland annat antalet arbetslösa och lediga
platser. Underrättelser är i sig inte ett optimalt mått
på hur Arbetsförmedlingen arbetar med uppdraget
inom arbetslöshetsförsäkringen, men de ger dock en
bild av variationen över tid.
Underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnar
innehåller information som ingår i arbetslöshetskassornas underlag för deras beslut om den arbetssökandes fortsatta rätt till arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna kan besluta om en sanktion eller
medge fortsatt rätt till ersättning. Arbetslöshetskassorna kan också lämna underrättelsen utan åtgärd
om personen inte ansöker om, eller av andra skäl inte
uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning
för den tid som underrättelsen avser. Arbetslöshetskassorna redovisar sina beslut till Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Arbetsförmedlingen
redovisar sanktionsgraden25 i årsredovisningen efter-

Figur 12: Andelen av samtliga i sökandeundersökningen23 2009
– september 2011 som svarar ja på frågan: Vet du vilka krav som
ställs för att du ska få arbetslöshetsersättning?
■ Med ersättning ■ Utan ersättning
100

som andelen arbetssökande som får en sanktion med
anledning av en underrättelse är relevant för att få
en indikation om kvalitén och Arbetsförmedlingens
bedömning av regelverket. Sanktionsgraden under
det första kvartalet 2011 uppgick till 79 procent. Motsvarande kvartal 2010 och 2009 var sanktionsgraden
84 respektive 88 procent.26

Kontrollfunktionen och kompletterande aktörer
När arbetssökande är i aktivitet hos kompletterande
aktör kvarstår ansvaret för Arbetsförmedlingen att
säkerställa att omständigheterna är sådana att Arbetsförmedlingens kontrollfunktion kan upprätthållas. Den kompletterande aktören ska i en så kallad
avvikelserapport informera Arbetsförmedlingen om
omständigheter och händelser som kan påverka den
arbetssökandes rätt till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen har ett särskilt webbstöd där den
kompletterande aktören ska skicka avvikelserapporter till Arbetsförmedlingen. Avvikelserapporten
utgör endast information och Arbetsförmedlingen
ska ta ställning till om det med anledning av informationen finns skäl att vidta någon åtgärd enligt
gällande regelverk.
IAF genomförde under 2010 en granskning av
hur Arbetsförmedlingens kontrollfunktion säkerställs i samarbete med kompletterande aktörer.27
I granskningen konstaterade IAF att Arbetsförmedlingens riktlinjer för hur myndigheten i samarbete
med kompletterande aktörer ska säkerställa kontrollfunktionen i huvudsak är tydliga och lättillgängliga. För att tydliggöra och förbättra Arbetsförmedlingens arbete med kontrollfunktionen när
arbetssökande är i aktivitet hos kompletterande
aktörer har Arbetsförmedlingen vidtagit flera åtgär-

Figur 13: Antal lämnade underrättelser per år.
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Sökandeundersökningen genomförs varje månad och omfattar ca 2500 personer per månad som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen de senaste tre
månaderna.
24
Flera skäl kan anges som orsak till en underrättelse. Av den anledningen kan summan av skälen till underrättelserna vara fler än summan av samtliga
underrättelser.
25
Andelen beslut om sanktion i de behandlade och beslutade underrättelserna.
26
IAF:s underrättelsedatabas. Endast första kvartalet redovisas då det finns en eftersläpning i statistiken.
27
IAF:s rapport 2010:23, Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer.
23
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Figur 14: Antal anvisningar till lämpligt arbete för personer som
är anmälda hos en arbetslöshetskassa
Totalt

Kvinnor

Män

70 000
60 000

mer korrekt tillämpning av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen är svårt att avgöra. Andelen
lämnade underrättelser är fortfarande liten i förhållande till anvisade arbeten där en arbetssökande
inte sökt arbetet.28

50 000

Kontroll i uppföljningen av anvisningar

40 000

Arbetsförmedlingen genomför uppföljningar av anvisningar där den arbetssökande själv uppger att han
eller hon har sökt det anvisade arbetet. Uppföljningen sker genom stickprovskontroller och har pågått
sedan september 2009. Arbetsförmedlingen kontaktar arbetsgivaren och kontrollerar vilka anvisade
arbetssökande som har sökt den aktuella platsen.
Totalt har cirka 20 000 kontroller genomförts
och resultaten har varit förhållandevis stabila över
tid. Kontrollerna visar att av de arbetssökande som
har uppgett till Arbetsförmedlingen att de har sökt
det anvisade arbetet, är det cirka sju procent som
enligt arbetsgivarna inte har gjort det.
Den som får arbetslöshetsersättning har ett krav
på sig att söka anvisat lämpligt arbete, om det inte
föreligger giltiga skäl för att inte göra det. Det är en
komplicerad uppgift för Arbetsförmedlingen att utifrån IAF:s föreskrift om lämpligt arbete29 bedöma
vad som kan godtas som giltiga skäl. Bedömningen
får betydelse när det gäller lämnade underrättelser
till arbetslöshetskassorna och vid uppföljningen av
anvisningar.
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der; genomfört informationsinsatser, reviderat informationsmaterial och instruktioner och fastställt
handläggarstöd för arbetet med kontrollfunktionen
när arbetssökande får stöd av kompletterande aktör.

Uppföljning av anvisningar
En viktig del i Arbetsförmedlingens arbete med att
säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar
som en omställningsförsäkring, är att följa upp att
de arbetssökande söker de arbeten som Arbetsförmedlingen anvisar till. Om så inte sker ska Arbetsförmedlingen vidta de åtgärder som regelverket
kräver.
Antal anvisningar till lämpligt arbete riktade till
personer som får arbetslöshetsersättning uppgick
under andra kvartalet 2009 till 58 027. Se figur 14.
Under motsvarande period 2010 sjönk antalet till
39 741 för att under 2011 öka till 57 946. Under
samma tid har antalet arbetssökande som får arbetslöshetsersättning minskat. Uppgången i antalet
anvisningar talar för att Arbetsförmedlingen intensifierat sitt arbete med matchning.
Under andra kvartalet 2011 var det 7 811 anvisningar till arbete där den arbetssökande inte hade
sökt arbetet. I dessa lämnade Arbetsförmedlingen
en underrättelse till aktuell arbetslöshetskassa i
364 ärenden (4,7 procent). Samma period 2010
var motsvarande siffror 4 820 anvisningar och 165
underrättelser (3,4 procent).
Om ökningen av andelen underrättelser från
2010 till 2011, drygt 1 procentenhet, beror på en

28
29

Regelefterlevnad vid uppföljning av anvisningar
Arbetsförmedlingen har genomfört två ärendegranskningar för att säkerställa att handläggarna
följer reglerna om underrättelser till arbetslöshetskassorna då dessa är tillämpliga. Den första granskningen genomfördes under perioden februari –
mars 2011, den andra under perioden oktober –
november 2011.
Arbetsförmedlingen kommer att analysera och
redovisa ett samlat resultat från granskningarna
under 2012. I samband med det kommer också en
översyn att göras av det stödmaterial som Arbetsförmedlingen använder i sin uppföljning och i
resultatdialog med cheferna för de lokala arbetsförmedlingarna.

 älla för statistik: Statistikpaketet, Arbetsförmedlingen.
K
IAFFS 2004:3 om tillämpningen av 11 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
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Mål och måluppfyllelse gällande arbetslöshetsförsäkringen
Arbetsförmedlingen har uppdraget att informera
om de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen har formulerat ett eget
mål för att säkerställa att de arbetssökande får den

informationen. Resultatet analyseras i det inledande
avsnittet om information till arbetssökande. Måluppfyllelsen blev i genomsnitt 80 procent för år 2011
(81 procent 201030).

Arbetsförmedlingen, arbetslöshetsförsäkringen och EU/EES
Utöver de nationella uppdragen i förhållande till arbetslöshetsförsäkringen, är Arbetsförmedlingen även
en viktig aktör i det arbete som följer av EU:s regler
om samordning av de sociala trygghetssystemen.
Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift i att
lämna information om den svenska arbetslöshetsförsäkringen till personer som kommer till Sverige
för att arbeta eller söka arbete. Arbetsförmedlingen ska också informera om hur EU:s regler om
samordning av den sociala tryggheten påverkar
arbetslöshetsersättningen för svenska medborgare
som tänker söka arbete eller arbeta i ett annat land
inom EU/EES eller Schweiz.
Under senare delen av 2010 tog Arbetsförmedlingen över delar av IAF:s arbete som gäller EU:s
regler om samordning av den sociala tryggheten.
Främst rör det hanteringen av intyg och ekonomiadministration för personer som kommer till

Sverige med bibehållen arbetslöshetsersättning
från ett annat land inom EU, EES eller Schweiz.
Arbetsförmedlingen tog även över hanteringen
av kvarvarande ärenden i den ekonomiska administrationen av ärenden där personer har rest
från Sverige för att söka arbete i annat land med
bibehållen arbetslöshetsersättning från Sverige.
Arbetsförmedlingen har etablerat och utvecklat en
centraliserad funktion som har till uppgift att hantera dessa ärenden, vara ett stöd till och samarbeta
med de lokala arbetsförmedlingarna.
Under 2011 har 677 personer med bibehållen
arbetslöshetsersättning från annat land inom EU,
EES eller Schweiz anmält sig som arbetssökande
på Arbetsförmedlingen. Av dessa var 576 personer
inresande med intyg U231 och 101 inresande med
intyg E 303.32 Av det totala antalet var 51 procent
kvinnor och 49 procent män.

Faktaruta om arbetslös h etsförs ä kringen
För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska den arbetssökande bland annat uppfylla de krav som
framgår av Allmänna villkor för rätt till ersättning.33 Om Arbetsförmedlingen bedömer att en arbetssökande inte uppfyller de grundläggande kraven ska Arbetsförmedlingen på olika sätt vidta åtgärder.34
Det är sedan den arbetssökandes arbetslöshetskassa som utreder och fattar beslut om rätten till
arbetslöshetsersättning för den arbetssökande.
I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår också att tillhandahålla allmän information till den arbetssökande om Arbetsförmedlingens verksamhet. Det regleras mer i detalj genom Arbetsförmedlingens
administrativa föreskrifter.35 Där framgår att Arbetsförmedlingen ska informera om möjligheten att
ansöka om arbetslöshetsersättning och om de allmänna villkor som ska vara uppfyllda för att en person ska ha rätt till arbetslöshetsersättning. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), ansvarar
för tillsyn över Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen.

Förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen.
enligt förordning (EG) nr 883/2004.
32 
enligt förordning (EG) nr 1408/71.
33 
§ 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
34
Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
35
Arbetsförmedlingens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden.

30

31 
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Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag vars tjänster upphandlats av
Arbetsförmedlingen och som erbjuder sökanden en kompletterande arbetsförmedlingstjänst.

Kompletterande aktörer
De kompletterande aktörerna utgör ett betydelsefullt resurstillskott till Arbetsförmedlingens matchningsarbete och är idag en naturlig del i arbetsmarknadspolitiken. Under 2011 har cirka 140 000 av
Arbetsförmedlingens sökande tagit del av de upphandlande tjänsterna hos en kompletterande aktör.
Arbetsförmedlingen har det yttersta ansvaret
för alla tjänster som tillhandahålls, oavsett om de
levereras av Arbetsförmedlingen eller av kompletterande aktörer. Det innebär att Arbetsförmedlingen
definierar vilka insatser som ska ingå i tjänsten,
preciserar kraven på leverantören samt genomför
upphandling och kvalitetssäkring av tjänsten.
Kompletterande aktörer ska erbjuda individuellt
anpassade tjänster som innefattar personlig handledning och stöd utifrån varje deltagares behov.
De kompletterande aktörernas förmåga att pröva
nya angreppssätt och nya sätt att tillgodose individens behov ska öka den arbetssökandes möjligheter
att få ett arbete.

De kompletterande aktörernas roll
Kompletterande aktörer infördes på uppdrag av
regeringen, som ett komplement till Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Avsikten var bland annat
att låta arbetssökande ta del av andra aktörers kunskap och erfarenhet och få möjlighet till individuellt
anpassade tjänster.
Arbetsförmedlingens samarbete avseende kompletterande arbetsförmedlingstjänster omfattade
under år 2011:
• deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin
• ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar
• nyanlända flyktingar och invandrare
• sjukskrivna som ska återgå till arbete
• ny- och korttidsarbetslösa
• personer med funktionsnedsättning.
Totalt har 958 aktörer levererat kompletterande
36
37

förmedlingstjänster till arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under 2011 till en kostnad av cirka
1,3 miljarder kronor.
Samtliga tjänster finns, med enstaka undantag,
tillgängliga i samtliga arbetsmarknadsområden.

Valfrihetssystem
Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen möjlighet
att tillhandahålla tjänster i enlighet med lagen
(2008:962) om valfrihetssystem. Ett valfrihetssystem innebär att den arbetssökande själv väljer
vilket företag som ska utföra tjänsten bland de
företag som ansökt och blivit godkända av Arbetsförmedlingen.
I december 2010 tillhandahölls Arbetsförmedlingens första tjänst enligt valfrihetssystemet,
etableringslots. Även de nya tjänsterna coacher
över tröskeln och jobbcoachning, båda inrättade i
december 2011, är tillhandahållna i enlighet med
valfrihetssystemet. Dessa båda tjänster kommer att
börja användas under 2012.
Tabell 14 visar antalet kompletterande aktörer
som har haft deltagare hos sig och kostnader per
tjänst under 2011. Under 2011 var personlig jobbcoachning den enskilt största tjänsten som tillhandahölls av Arbetsförmedlingen.
Tabell 14: Antal aktörer och kostnader per tjänst under 2011.
Källa: Arbetsförmedlingen
Tjänst

Antal aktörer

Utbetalat per
tjänst (Mkr)

Jobb- och utvecklingsgarantin

45

353

Utvecklingsgarantin för ungdomar

45

285

801

562

37

19

14

26

Personlig jobbcoachning
Rehabilitering
Nyanlända
Etableringslots36

191

39

Totalt37

958

1 284

Antal leverantörer inom tjänsten etableringslots avser hur många som var sökbara i Arbetsförmedlingens system per den 31 december 2011.
Ett antal kompletterande aktörer tillhandahåller flera tjänster. Summan 958 är det totala unika antalet leverantörer av tjänster. Det innebär att en
kompletterande aktör som tillhandahåller flera olika tjänster endast räknas en gång i totalsumman.
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De upphandlade tjänsterna
Personlig jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa
Arbetsförmedlingen har under 2009-2011 tillhandahållit tjänsten personlig jobbcoachning för nyoch korttidsarbetslösa hos kompletterande aktörer.
Syftet var att erbjuda dem ett individanpassat
effektivt stöd för att snabbt komma tillbaka till
arbete. Målgruppen är personer som nyligen blivit
eller riskerar att bli arbetslösa.
Avtalet sträckte sig till och med december 2011
och tjänsten har successivt fasats ut under hösten
2011. Sedan tjänstens start i augusti 2009 har
närmare 180 000 deltagare tagit del av personlig
jobbcoachning via kompletterande aktör. Sammanlagt har 38 procent av deltagarna varit i arbete 90
dagar efter avslutad aktivitet.
Många leverantörer är små eller medelstora företag. Närmare 47 procent av de arbetssökande som
fick stöd av en personlig jobbcoach under 2011 har
varit hos företag med färre än tio anställda.
Arbetsförmedlingen har kontinuerligt genomfört enkätundersökningar, riktade till deltagarna i
tjänsten. Dessa har visat att en övervägande del av
de arbetssökande har varit nöjda med tjänsten.
En ny jobbcoachningstjänst kommer att inrättas
av Arbetsförmedlingen från och med årsskiftet 2011/
2012. Den nya tjänsten tillhandahålls i ett valfrihetssystem och ger de arbetssökande en större möjlighet
att välja en jobbcoach som passar deras behov.

Kompletterande aktörer inom garantierna
Arbetsförmedlingen ska göra en bedömning av den
arbetssökandes behov av insatser för att stärka sin
ställning på arbetsmarknaden och om behoven
bäst kan tillgodoses genom insatser hos Arbetsförmedlingen eller hos en kompletterande aktör.
Bedömningen ska utgå från den arbetssökandes
individuella handlingsplan samt bygga på en arbetsmarknadspolitisk bedömning.
Kompletterande aktörer inom garantierna arbetade under 2011 med tjänsterna jobbgarantin för
ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin samt med
tjänsten aktiviteter JOB/UGA 2010 specialistkompetens.
Tjänsten kan användas för arbetssökande med
funktionsnedsättning, som är inskrivna i JOB eller
UGA och som är i behov av insatser där specialistkompetens finns att tillgå.

38

Av regleringsbrevet för 2011 framgår att: ”En tredjedel av deltagarna i jobbgarantin för ungdomar samt
i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin
bör erbjudas upphandlade tjänster eller tjänster som
kompletterande aktörer på annat sätt varit ansvariga
för eller delaktiga i.” I genomsnitt per månad har
38 859 personer, som varit inskrivna i jobbgarantin
för ungdomar eller i faserna ett eller två av jobb- och
utvecklingsgarantin under 2011, deltagit i aktiviteter
hos en kompletterande aktör under de senaste 24
månaderna.
Detta innebär att drygt 29 procent av denna målgrupp har deltagit i aktiviteter hos kompletterande
aktör under de senaste två åren.38
I slutet av 2010 gick ett flertal avtal ut mellan
Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer
inom garantierna. Avtalen skulle ersättas av nya
avtal för tillgång till tillräcklig volym av kompletterande tjänster inom garantierna. Arbetsförmedlingen gick 25 januari 2011 ut med ett tilldelningsmeddelande. Upphandlingarna har därefter överprövats
ett flertal gånger. Under överprövningarna har inga
kontrakt kunnat ingås utifrån dessa avtal.
Arbetsförmedlingen har därför färre platser än
planerat till sitt förfogande, vilket gör att andelen
i garantierna som vistats hos en kompletterande
aktör minskat under året.

Coacher över tröskeln
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra ett försök
med tjänsten coacher över tröskeln. Tjänsten är en
försöksverksamhet som ska genomföras under åren
2011-2013, med start 1 december 2011, i Göteborg,
Östersund och Örnsköldsvik. Under 2012 ska försöket omfatta 1 300 platser. Utvärdering av försöksverksamheten ska ske under 2013.
Coacher över tröskeln kan beskrivas som ett stöd
till både arbetssökande och arbetsgivare vid introduktionen på en arbets- eller praktikplats, med
särskilt fokus på den psykosociala arbetsmiljön.
Tjänsten tillhandahålls enligt lagen om valfrihetssystem.

Sättet att beräkna att en tredjedel av deltagarna i jobbgarantin för ungdomar samt i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin erbjuds upphandlade tjänster hos kompletterande aktör har förändrats jämfört med tidigare årsredovisning. Enligt den nya beräkningen beaktar man deltagandet
under de senaste två åren. Två år anses vara en lämplig tidshorisont, ur beräkningssynpunkt, med hänsyn till att den längsta möjliga programtiden i
Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar är 450 ersättningsdagar respektive 15 månader.
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Kompletterande tjänster inom rehabilitering
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan 2009 också ett särskilt uppdrag att ge personer
med psykisk funktionsnedsättning rehabilitering,
sysselsättning och arbete genom upphandlade
sysselsättningsplatser hos företag inom den sociala
ekonomin. Enligt nuvarande regeringsbeslut ska
uppdraget bedrivas till och med år 2014.
Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen utökat
omfattningen av tjänster som genomförs av externa
aktörer för att på så sätt säkerställa regeringens
uppdrag att komplettera Arbetsförmedlingen tjänsteutbud. De upphandlade tjänsterna är tillgängliga
för personer som tillhör följande målgrupper och
som har behov av förberedande insatser vid Arbetsförmedlingen:
• arbetssökande där ersättning från sjukförsäkringen upphör.
• deltagare i rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
• arbetssökande vid Arbetsförmedlingen med olika
former av funktionsnedsättning.
Under 2011 deltog totalt 660 personer i aktiviteter i
kompletterande tjänster inom rehabilitering.

Kompletterande tjänster för nyanlända
Målgruppen för kompletterande tjänster för nyanlända invandrade arbetssökande, som har introduktionsersättning alternativt försörjningsstöd från
kommunen, behöver samordnade aktiviteter från
kommunen och Arbetsförmedlingen.
Endast sökande som har en, mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, gemensam planering
kan komma i fråga för deltagande. Den sista avtalsoptionen om aktiviteter för Nyanlända är förlängd
till halvårsskiftet 2012.
Aktiviteter hos kompletterande aktör ska kunna
förenas med SFI-undervisning eller andra grundläggande studier i svenska.

Under året har satsningar gjorts för att ta ett helhetsgrepp om utbildningar och insatser för nyanlända och en informationsplan har satts igång för
att etableringshandläggarna ska kunna använda
upphandlade tjänster optimalt.
Under våren beslöt Arbetsförmedlingen att ersätta kommuner för kostnader avseende platser för
utbildning i svenska för invandrare (SFI) enligt 22
kapitlet skollagen i fall där en nyanländ boende på
något anläggningsboende med rätt till etableringsplan, inte erbjuds SFI av kommunen. Hittills har
tretton avtal tecknats mellan kommuner och lokala
arbetsförmedlingar.

Deltagarna hos de kompletterande aktörerna
Tabell 15 visar antalet unika personer för respektive tjänst hos de kompletterande aktörerna under
2011. Deltagarantalet har minskat inom de flesta
tjänsterna jämfört med 2010 vilket framgår av tabell 16. Den främsta anledningen till minskningen
är det förbättrade konjunkturläget på arbetsmarknaden under första halvåret 2011. Minskningarna
hos de kompletterande tjänsterna inom jobb- och
utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar påverkades också av att det inte fanns platser
att tillgå på befintliga avtal. Nya upphandlingar har
överprövats i domstol och tillgången till nya platser
har därför inte varit tillräckligt för att tillgodose behoven. Domsluten har varit till Arbetsförmedlingens fördel och nya avtal kan användas under 2012,
vilket innebär god tillgång till avtalade platser.
Avvikelserna i könsfördelningen för de sökande
som får respektive tjänst levererad av kompletterande aktör, jämfört med de sökande som får
motsvarande tjänst levererad av Arbetsförmedlingen, är små.

Tabell 15: Antal unika39 arbetssökande som har befunnit sig hos kompletterande aktör under 2011 samt könsfördelningen.
Källa: Arbetsförmedlingen
TJÄNST

Antal unika personer,
som befunnit sig hos en
kompletterande aktör
under 2011

Andel kvinnor hos
kompletterande aktör
enhet: procent

Andel män hos
kompletterande aktör
enhet: procent

Jobb- och utvecklings garantin

24 697

43

57

Jobbgarantin för ungdomar

25 372

43

57

Personlig jobbcoachning

84 948

53

47

660

62

38

2 107

45

55

7 954

48

52

140 117

49

51

Rehabilitering
Nyanlända
Etableringslots
Totalt

39

 id jämförelse mellan totalsumman som återfinns på nedersta raden i tabellen och en summering av antal unika individer per tjänst är siffran som uppV
kommer då man summerar de enskilda tjänsterna större. Det beror på att vissa deltagare har deltagit i flera olika tjänster.

a r b e t s f ö r m e d l i n g e n s å r s r e d o v i s n i n g 2 01 1

Resultat för deltagare hos kompletterande aktörer
Genom att dra nytta av både Arbetsförmedlingens
och andra aktörers kunskaper och erfarenheter,
kan den arbetssökande få individuellt anpassade
tjänster och därigenom minska tiden i arbetslöshet.
Målsättningen med samtliga tjänster är att deltagarna ska erhålla arbete eller påbörja en reguljär
utbildning. Beroende på vilken målgrupp tjänsten
vänder sig till, varierar innehållet i tjänsten, allt
från matchning och jobbsökaraktiviteter till arbetsträning och arbetsprövning.
En jämförelse mellan 2011 och 2010 års resultat
till arbete 90 dagar efter avslutad aktivitet hos kompletterande aktör, visar att andelen deltagare som
har fått arbete har ökat, se tabell 16. Genom att

dra nytta av både Arbetsförmedlingens och andra
aktörers kunskaper och erfarenheter, kan den arbetssökande få individuellt anpassade tjänster och
därigenom minska tiden i arbetslöshet. Resultaten
mellan tjänsterna kan inte jämföras med varandra
eftersom målgrupperna som har tillgång till respektive tjänst står olika långt ifrån arbetsmarknaden.
I tabell 16 nedan framgår vidare att antalet deltagare
som har avslutat sina aktiviteter hos kompletterande aktör inom rehabilitering till arbete har halverats
i förhållande till föregående år. Anledningen är att
två tjänster fasades ut i början av 2011. Dessa ersattes av upphandlade tjänster för målgruppen inom
ramen för förberedande utbildning.

Tabell 16: Resultat för deltagare hos kompletterande aktör 90 dagar efter avslutad aktivitet. Siffrorna inom parentes anger motsvarande siffra för 2010. Källa: Arbetsförmedlingen
Tjänst 2011 (2010)
Jobb- och utvecklingsgarantin

Totalt antal

Andel i arbete

Antal i arbete

Andel i reguljär
utbildning

Antal i reguljär
utbildning

19 763 (24 131)

24 (17)

4 692 (4 194)

4 (4)

724 (848)

Jobbgarantin för ungdomar

19 859 (16 879)

33 (32)

6 592 (5 355)

11 (12)

2 263 (1 982)

Personlig jobbcoachning

83 971 (68 537)

38 (38)

32 198 (26 022)

4 (4)

3 401 (2 443)

1 899 (2 807)

15 (16)

291 (461)

7 (5)

139 (148)

435 (1 363)

17 (19)

72 (253)

3 (1)

14 (20)

125 927 (113 717)

35 (32)

43 845 (36 285)

5 (5)

6 541 (5 441)

Nyanlända
Rehabilitering
Totalt

Information om uppföljning och kvalitetssäkring av upphandlade tjänster
Alla förfrågningsunderlag innehåller numera krav
på leverantören att säkerställa kvaliteten i sin
verksamhet dels genom att de måste ha ett system
för kvalitetsstyrning av sin verksamhet och dels
genom att varje specifik tjänst måste vara kvalitetssäkrad utifrån de specifika krav som framgår
av respektive förfrågningsunderlag. Avdelningen
Kompletterande arbetsförmedlingstjänster har
under året etablerat ett antal verktyg för uppföljning av de upphandlade tjänsterna; avtalskontroll,

leverantörsdialoger, kvalitetskontroller och kvalitetsinspektioner. De två senare kan genomföras
enligt plan alternativt på förekommen anledning.
Dessutom har ett ärendehanteringssystem börjat
användas och det möjliggör att myndigheten kan
ta emot alla klagomål elektroniskt och följa upp
dessa på ett mer enhetligt och standardiserat sätt.
Kundnöjdhetsenkäter genomförs regelbundet och
berör både deltagare och leverantörer.
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Övriga uppdrag och särskilda
ansvarsområden
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetsförmedlingens delmål utifrån en ny strategi för funktionshinderspolitiken 2011–2016
Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. Målet för funktionshinderspolitiken är att skapa full delaktighet och jämlikhet för
alla med funktionsnedsättning. Den 16 juni 2011
fastställde regeringen en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under
2011–2016. Syftet med strategin är att presentera
politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp
under de kommande fem åren. Inriktningsmålen
för arbetsmarknadspolitiken 2011-2016 är:
• Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka.
•M
 atchningen mellan arbetssökande personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv.
Inom ramen för denna strategi har Arbetsförmedlingen haft i uppdrag att formulera delmål, vilket
har resulterat i följande fyra delmål:
•A
 ndelen personer med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga som får en
anställning eller utbildning ska årligen öka under
perioden.
 ndelen ungdomar, under 30 år, med en funk•A
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska
årligen öka under perioden.
• Arbetsförmedlingen ska, med säkerställd kvalitet
i arbetet, förkorta tiden från att en arbetssökande
blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-

förmåga är identifierad och registrerad.
• Vid Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadspolitisk verksamhet ska krav på
tillgänglighet alltid ställas i förfrågningsunderlag
och finnas med i avtal.
Under 2011 har samtliga marknadsområden och
avdelningar beskrivit vilka aktiviteter de ska
genomföra under 2011 för att nå delmålen. Under
avsnittet Bryta utanförskapet (sid 25) finns uppgifter som beskriver resultaten för personer med
funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen ska på
uppdrag av Socialdepartementet lämna en särskild
återrapport till Handisam den 15 mars 2012.

Arbetsförmedlingens tillgänglighetsuppdrag
inom ramen för funktionshinderspolitiken
Arbetsförmedlingen har under 2011 fortsatt sitt
arbete att sträva efter att verksamhet, information
och lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. Detta gäller för såväl arbetssökande,
arbetsgivare och allmänhet som för medarbetare.
Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Handisam, framhåller i 2011 års myndighetsjämförelse Arbetsförmedlingen som en av de enskilda myndigheter som har gjort stora framsteg inom området.

Informationskampanjen Se kraften!
Informationskampanjen ”Se kraften!” har som helhet fått mycket positiv respons från såväl arbetsgivare som allmänheten och har haft ett stort och
positivt genomslag i både etermedia och lokalpress med hundratals medieinslag. En kvantitativ
undersökning har genomförts bland arbetsgivare
i december 2011. Av de tillfrågade arbetsgivarna
kände 70 procent till kampanjen. Cirka 80 procent
av dessa uppgav dessutom att de kan tänka sig att
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anställa en person med funktionsnedsättning förutsatt att denne har rätt kompetens.
Regeringen har under 2011 gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att genomföra en informationskampanj med syfte att uppmärksamma arbetsgivare, personer med funktionsnedsättning och andra
berörda på vilka insatser som finns för anställning
av personer med funktionsnedsättning. Det långsiktiga målet med kampanjen är att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska få jobb.
Kampanjen har bestått av många delar och inslag
i media, i form av annonser, webb- och tv-filmer,
radioinslag och ett magasin. Under den relativt
korta kampanjen, 25 september – 31 december, har

den synts i form av helsidesannonser i affärspress,
nationell och regional morgonpress. Ett viktigt
inslag har även varit ett antal återkommande filmer
i reklamfinansierad och reklamfri tv. Kampanjen
har även förts på stora webbportaler och i kommersiell radio. Som stödmaterial har ett magasin med
samma namn som kampanjen producerats. Lokala
kampanjdagar har genomförts runt om i landet för
att uppmärksamma kampanjens budskap på så
många platser som möjligt.
Under senhösten fick cirka 130 000 företagare ett
brev från Arbetsförmedlingen. I brevet uppmanar Arbetsförmedlingens generaldirektör arbetsgivarna att
anställa fler personer med en funktionsnedsättning.

Webbportal för personer som har en funktionsnedsättning
Regeringen gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att
under 2011 utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam webbportal. Syftet med en sådan
portal skulle vara att samla all relevant information om den hjälp och det stöd som personer som
har en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga kan erbjudas på marknaden utifrån
olika aktörers uppdrag.

Förstudien kom fram till att en webbportal med
samlad information skulle kunna ge fler personer möjligheter att lättare utföra sina ärenden, ta
kontakt med rätt personer på myndigheter och att
ta del av information som underlättar insteget till
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Arbetet kommer att slutföras under 2012.

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för unga med funktionsnedsättning
Ungdomar under 30 år med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Arbetsförmedlingen har, för genomförandet av
funktionshinderspolitiken för perioden 2011-2016,
ett särskilt delmål riktat till ungdomar under 30 år.

”Andelen ungdomar, under 30 år, med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska
årligen öka under perioden.”

Tabell 17: Särskilda insatser för sökande under 30 år med funktionsnedsättning. Genomsnittligt antal anställningar, summa nya under
året samt genomsnittlig andel övergångar till arbete med och utan stöd per månad. 2007-2011
Genomsnittligt antal anställda

2007

2008

2009

2010

2011

Lönebidrag

5 280

4 901

4 367

4 528

5 196

Offentligt skyddat arbete (OSA)

384

376

331

358

365

Utvecklingsanställning

569

566

487

662

966

Trygghetsanställning

474

977

1 358

1 700

2 071

6 707

6 820

6 543

7 247

8 597

4 261

Totalt
Nya anställda
Lönebidrag

3 023

2 976

2 826

3 643

Offentligt skyddat arbete (OSA)

396

341

234

300

326

Utvecklingsanställning

926

725

669

1 032

1 412

Trygghetsanställning

753

807

883

989

1 165

5 098

4 849

4 612

5 964

7 164

Lönebidrag

9,0

7,4

5,4

6,0

6,0

Offentligt skyddat arbete (OSA)

6,0

8,8

2,4

2,8

3,3

Utvecklingsanställning

8,6

14,8

4,7

3,2

5,1

5,1

5,3

7,3

5,7

5,1

Offentligt skyddat arbete (OSA)

11,5

12,5

8,5

7,5

11,2

Utvecklingsanställning

23,2

59,9

57,3

46,1

47,8

Totalt
Övergång till arbete utan stöd

74,2

Övergång till arbete med stöd
Lönebidrag

9,4

a r b e t s f ö r m e d l i n g e n s å r s r e d o v i s n i n g 2 01 1

Tabell 18: Antal personer under 30 år med funktionsnedsättning i särskilda program.
2007

2008

2009

2010

2011

Män

238

259

276

411

536

Kvinnor

200

226

295

418

514

Totalt

438

485

571

829

1 050

1 137

1 250

1 418

1 997

2 759

555

607

700

963

1 425

1 692

1 857

2 118

2 960

4 184

Män

706

805

805

1 553

1 982

Kvinnor

357

447

447

870

1 111

1 063

1 252

1 252

2 423

3 093

Arbetshjälpmedel

Personligt biträde
Män
Kvinnor
Totalt
SIUS

Totalt
Särskilt stöd vid start av näring
Män

9

20

26

39

43

Kvinnor

13

20

22

38

56

Totalt

22

40

48

77

99

Resultat visar att fler unga med funktionsnedsättning har fått ett arbete 2011 jämfört med 2010.
Arbetsförmedlingens insatser för unga under 30
år med funktionsnedsättning har även resulterat i
en positiv utveckling av arbetshjälpmedel, personligt biträde samt särskilt introduktions- och
uppföljningsstöd (SIUS).

Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetsförmedlingens uppdrag förutsätter samverkan med organisationer, myndigheter, kommuner
och parterna på arbetsmarknaden. Särskilt viktiga
frågor för samverkan är arbetslivets kompetensförsörjning, integration och rehabilitering. Inom Arbetsförmedlingen finns därför Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering (RAR). Rådet är rådgivande
och ska särskilt stödja utvecklingen av insatser som
främjar anställning av personer med funktionsnedsättning, verka för en samordning av olika aktörers
insatser för att ta tillvara arbetsförmågan hos
personer med funktionsnedsättning, sprida information om personer med funktionsnedsättning och
deras förutsättningar på arbetsmarknaden. Rådet
består av ordförande och 18 ledamöter. Under året
har rådet haft fem sammanträden.
Rådet har bland annat fungerat som referensgrupp vad gäller den nya strategin inom funktionshinderspolitiken samt även varit engagerat
i informationskampanjen Se kraften! Rådet har
också bidragit med värdefulla synpunkter på budgetframställningen inför 2013-2015.

Brukarråd för döva och personer med hörselskada, synskada eller dövblindhet
Brukarrådet för döva samt för personer med hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet är
ett rådgivande forum för ömsesidigt informations-

och erfarenhetsutbyte och omfattar representanter
på nationell nivå för intresseorganisationerna och
deras ungdomsorganisationer samt representanter
från Arbetsförmedlingen. Rådet har under året haft
två möten, ett vår- respektive höstmöte.

Utvecklingsplatser
Ett antal projekt har genomförts under året. ”Utvecklingsarbetsplatser” är särskilda projekt som syftar till att utveckla och informera om ny teknik och
datorbaserade hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Oftast handlar det om komplicerade arbetsplatsanpassningar som behöver kartläggas i en förstudie med hjälp av Arbetsförmedlingens
specialister och externa konsulter. Resultaten
används sedan i upphandling av exempelvis datorbaserade arbetshjälpmedel, programmerare och
konsulter. Nya utvecklade hjälpmedel marknadsförs internt och externt genom facktidningar för
att säkerställa att produkten och anpassningen kan
erbjudas andra personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen har under 2011 i samarbete
med specialister och externa konsulter påbörjat en
teknikupphandling (GPS-teknik) för att anpassa
anläggningsmaskiner i ett företag inom gruvindustrin. Anpassningen av maskinparken syftar till att
säkerställa att en arbetstagare med grav hörselnedsättning och generella inlärningssvårigheter ska,
på ett säkert och korrekt sätt, kunna transportera
stenmaterial till olika grusupplag. Systemet ska underlätta för arbetsgivare, arbetskamrater och den
anställda att påkalla uppmärksamhet, signalera
varningar, undvika felleveranser och ge generellt
ökat stöd för minneshantering. Systemet ska även
kunna användas i ett socialt kommunikativt perspektiv. Tekniken ska utprovas under 2012.
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Samverkan inom rehabilitering till arbete
Försäkringskassan

Kriminalvården

De personer som har ersättning från sjukförsäkringen och är i behov av insatser för att kunna ta
tillvara sin arbetsförmåga har erbjudits arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Under 2011
har 12 804 personer deltagit i aktiva insatser varav
68 procent har fått ett arbete eller kommit närmare
arbetsmarknaden. Av dessa har 3 493 fått arbete
eller utbildning, 3 870 har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program och 1 329 är fortsatt aktuella
på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande.
Därutöver har 18 880 personer fått del av aktiva
insatser inom programmet arbetslivsintroduktion
under 2011. Av de deltagare som avslutat programmet arbetslivsintroduktion under 2011, har
drygt 55 procent gått vidare till arbete, utbildning,
inskrivning i nytt arbetsmarknadspolitiskt program
eller som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har
under året presenterat en ny modell för samarbete
med syftet att fler personer ska finna hållbara
lösningar för att återfå sin arbetsförmåga och ta
tillvara sina förutsättningar till egen försörjning.
Den nya modellen för samarbete kommer successivt att implementeras under 2012.

Under 2011 har Arbetsförmedlingen avsatt medel
för 49 årsarbetare, 30 för arbetsförmedlare på
anstalterna och 19 till arbetsförmedlare på Krami.40
Under 2011 avsattes 80 miljoner kronor för arbetsmarknadsutbildning på landets kriminalvårdsanstalter. Under året har 34 utbildningar bedrivits
på 29 anstalter. Uppskattningsvis har 700-800
intagna deltagit i utbildningarna. Utbildning har
genomförts på fyra av landets sex kvinnoanstalter.
Under 2011 har det funnits 19 Krami. 47 personer
från Krami i hela landet har under året deltagit i en
skräddarsydd svensk basutbildning för Kramipersonal. Det är den första svenska Kramiutbildningen
som ägt rum.

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam)
Arbetsförmedlingen medverkar genom sitt deltagande i Finsam till att personer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser från flera aktörer får stöd i
att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Antalet kommuner som deltar i Finsam i slutet
av 2011 var 213 och samtliga län utom Gävleborgslän har kommuner som ingår i Finsam.
De vanligaste insatserna som Finsam finansierar
är aktiverande och coachande stöd till arbete.

40

Socialt företagande
I syfte att bredda arbetsmarknaden för personer
med funktionsnedsättning pågår ett samarbete på
nationell nivå mellan Tillväxtverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och
Landsting samt representanter för sociala företag.
Arbetet leds av Tillväxtverket.
Regeringen lade fram en Handlingsplan för fler
och växande sociala företag den 22 april 2010.
I planen ingick uppdrag till bland annat Tillväxtverket att tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen svara på frågor kring de arbetsintegrerande sociala företagen. Uppdraget slutfördes den
30 mars 2011 och överlämnades till Näringsdepartementet.
Arbetsförmedlingen har 100 utsedda kontaktpersoner för sociala företag inom samtliga arbetsmarknadsområden. Arbetsförmedlingen har under året
inbjudit till träffar för kontaktpersonerna för att
utveckla kunnandet om socialt företagande samt
stimulera till lokala nätverk med syfte att få till
stånd sociala företag i kommunerna.

Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och berörd kommun.
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Nyanlända invandrare
Antalet nyanlända som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har ökat under 2011. En delförklaring
till det ökade antalet inskrivna nyanlända är genomförandet av etableringsreformen vilket innebär
ett tidigare möte med Arbetsförmedlingen.
Under 2011 har Arbetsförmedlingen fortsatt sitt
arbete för att fler nyanlända invandrare ska komma
i arbete eller påbörja en reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen erbjuder tidigare insatser med fokus
på arbete. Vid en jämförelse med föregående år
har fler nyanlända under 2011 gått till arbete eller
utbildning. Individen kan erbjudas olika aktiviteter
som praktik, arbetsmarknadsutbildningar, förberedande utbildningar med mera. Antalet nyanlända
som deltar i förberedande utbildningar är tre
gånger så högt som året innan.
Arbetsförmedlingen kan bland annat erbjuda
olika arbetsmarknadsutbildningar inom ramen för
den så kallade Korta vägen för nyanlända akademiker. Utbildningarna syftar till att underlätta de
sökandes etablering i deras tidigare yrkesområden.
Kunskaper i svenska är av stor betydelse för en
lyckad etablering på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens insatser erbjuds parallellt med
undervisning i svenska för invandrare.

I mars öppnade Arbetsförmedlingen kundtjänst
Södertälje som ska stödja nyanlända. Syftet är
att ge stöd och service till målgruppen på språken
arabiska, persiska och somaliska. I slutet av 2011
tillfördes språken ryska och tigrinja.
Samverkan mellan inblandade aktörer har utvecklats och är av stor vikt för att korta inträde på
arbetsmarknaden.

Nyanländas etablering
Under 2011 har Arbetsförmedlingens arbete med
att genomföra det uppdrag som initierades genom
lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare haft stort fokus. Förberedelsearbetet från 2010 har gått över i drift parallellt
med fortsatt utvecklingsarbete.
För att etableringsprocessen ska fungera så
bra som möjligt i alla led har Arbetsförmedlingen
under året fortsatt sitt täta samarbete med Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting.
Tillsammans har aktörerna under den inledande
implementeringen av uppdraget kunnat identifiera
problem som påverkar etableringen. Aktörerna
arbetar nu gemensamt för att tydliggöra och föreslå
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åtgärder. På lokalnivå är kommunerna oftast den
viktigaste samarbetspartnern.
Arbetsförmedlingen har sedan den 1 december
2010 tagit emot 7 954 personer med anledning av
etableringsuppdraget. Det genomsnittliga inflödet
per månad har varit lägre än vad som inledningsvis
prognostiserats och var vid utgången av 2011 ungefär 600 personer.

Etableringsinsatser
Arbetsförmedlingen möter idag målgruppen för
etableringsuppdraget betydligt tidigare än före
uppdraget. Målet är att de nyanlända inom två månader ska få en etableringsplan upprättad och tidigt
få ta del av nödvändiga insatser. Vid utgången av
2011 hade 6 895 personer en etableringsplan och
798 personer medverkade till att upprätta en sådan. Försäkringskassan utbetalar etableringsersättning till nyanlända som medverkar till att upprätta
eller deltar i en etableringsplan.
Nästan 95 procent av de som har en etableringsplan hade vid utgången av 2011 deltagit i någon
form av arbetsmarknadspolitiskt program eller
arbetsförberedande insats. Andelen nyanlända som
fått ta del av svenska för invandrare var 79 procent
och för samhällsorientering var andelen 39 procent.
Arbetsförmedlingen har under 2011 löpande arbetat med att förbättra, anpassa och utöka tillgängliga
insatser till nyanlända invandrare, inom såväl som
utanför etableringsuppdraget. Tillgången till de
insatser som kommunerna ska tillhandahålla, det
vill säga svenska för invandrare och samhällsorientering, har lyfts och diskuteras inom ramen för
samverkan.

Etableringslotsar
Nyanlända som deltar i etableringsuppdraget har
vid sidan av Arbetsförmedlingens insatser erbjudits
professionellt stöd av så kallade etableringslotsar.
Arbetsförmedlingen upphandlar denna tjänst enligt
lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Antalet
tillgängliga etableringslotsar på marknaden har
stigit under hela 2011 och utgjorde vid utgången
av året 191 företag på 941 verksamhetsadresser.
Andelen nyanlända som har en etableringslots har
också ökat löpande och utgjorde vid årets utgång
72 procent av alla med en etableringsplan.

Bosättning
I och med etableringsreformens genomförande
tog Arbetsförmedlingen över bosättningsansvaret från Migrationsverket när det gäller sökande
som omfattas av etableringsuppdraget samt deras
familjemedlemmar. Detta innebär i praktiken att
Arbetsförmedlingen ska stödja nyanlända som anmäler att de har behov av hjälp att hitta en lämplig
bostadsort utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.
Vid utgången av 2011 hade Arbetsförmedlingen
tagit emot anmälan om behov av sådan hjälp från
totalt 5 750 personer. Det antal personer som Arbetsförmedlingen ansvarar för att bosätta är högre
än det som Migrationsverket hade innan etableringsreformen trädde ikraft.
Arbetsförmedlingen har anvisat 2 647 av dessa
personer en plats för bosättning och 1 366 av dem
har flyttat till de orter som föreslagits. För att en
nyanländ ska kunna anvisas plats för bosättning
krävs att denne först presenterats för en kommun
och att kommunen sedan tackar ja till att ta emot
personen ifråga.
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Internationell verksamhet
Arbetsförmedlingens internationella samarbete
syftar huvudsakligen till att bidra till utvecklingen
av metoder och tjänster och till att stärka matchningsarbetet i Sverige och Europa, så att kundnyttan optimeras. Det internationella perspektivet får
ett allt tydligare genomslag i myndighetens arbete.
Arbetsförmedlingen är en mycket aktiv partner
i EU-samarbetet och arbetar i nätverk och arbetsgrupper för arbetsmarknadsfrågor som EU-kommissionen satt samman. Av särskild vikt 2011 var
den högnivågrupp som arbetar med att klargöra
hur de offentliga arbetsförmedlingarna bäst ska
bidra till EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020-strategin. I denna grupp deltar
Arbetsförmedlingens generaldirektör.
EURES-nätverket, som syftar till att underlätta
rörligheten på arbetsmarknaden i Europa, är av
avgörande betydelse för matchningsarbetet inom
EU. I Europa finns cirka 850 arbetsförmedlare som
arbetar med europeisk matchning.
EU-fonderna spelar en viktig roll för att utveckla
Arbetsförmedlingens kärnverksamhet genom
nyskapande projekt som utvecklar metoder och
tjänster, med särskilt fokus på utsatta grupper på
arbetsmarknaden. Under 2011 bedrev Arbetsför-

medlingen i egen regi 24 projekt som finansierades
av Europeiska socialfonden. Totalt medfinansierade
myndigheten cirka 25o ESF-projekt och har också
bedrivit verksamhet inom Europeiska globaliseringsfonden, Regionalfonden, Leonardo da Vinci-programmet och Solidfonderna. Projekten har framför allt
fokuserat på arbetslösa ungdomar, utrikesfödda,
långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning. Ett exempel är Work In Europe, som har
drivits tillsammans med Eures för att skapa nya
vägar för att öka ungdomars rörlighet på arbetsmarknaden.
De nordiska länderna samarbetar speciellt i frågor
kring matchning i gränsområden, arbetslöshetsförsäkringens tillämpning och i den gemensamma
tidskriften Arbetsliv i Norden.
Arbetsförmedlingen är också engagerad i flera
världsomfattande nätverk och arbetsgrupper.
Särskilt inom WAPES (World Association of Public
Employment Services) men även inom OECD/
Local Employment and Economic Development,
och inom ISSA (International Social Security Association). Arbetsförmedlingens generaldirektör är ledamot i WAPES styrelse, och myndigheten stödjer
också arbetet inom WAPES med medarbetare vid
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WAPES sekretariat i Bryssel. Under 2011 var Sverige värd för en internationell WAPES-konferens
som belyste strategier för att välja och kombinera
olika servicevägar för att kommunicera med och
stödja arbetsgivare och arbetstagare.
Som en del av den svenska biståndspolitiken
och av EU:s stöd till länder utanför unionen bidrar
också Arbetsförmedlingen till utvecklingen av
arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsmarknad i
andra länder. 2011 kom nya samarbetsprojekt till
stånd i bland annat Tunisien och Serbien, samtidigt
som projekt fortlöpte i bland annat i Moldavien,
Vitryssland och Algeriet, Marocko och Tunisien.
Ett utbildningsprogram med Botswana, Kenya,
Mocambique, Namibia, Sydafrika och Tanzania
pågick också. Ett 50-tal medarbetare inom Arbetsförmedlingen är aktiva i genomförandet av myndighetens utvecklingssamarbete som komplement

till sitt ordinarie arbete.
Antalet förfrågningar och studiebesök till
Arbetsförmedlingen från ministerier och systermyndigheter i andra länder var fortsatt högt 2011.
Sammanlagt kom cirka 40 besökare med utländska
erfarenheter. Inom ramen för projektet Gröna kedjan arbetar Arbetsförmedlingen tillsammans med
systermyndigheten Pôle-Emploi i Frankrike för att
ta fram effektiva metoder för arbetsgivare att hitta
sökande med den kompetens som behövs när arbetena blir mer miljövänliga och för arbetssökande att
få denna kompetens. I Sverige har en särskild grön
modul tagits fram för arbetsmarknadsutbildningar.
Arbetsförmedlingen har under 2011 också stärkt
möjligheterna för medarbetarna att få internationell erfarenhet. Dessutom har en policy tagits fram
för att underlätta för anställda att få expertuppdrag
för EU-kommissionen.

Eures
Arbetsförmedlingen är sedan 1994 en del av det
europeiska nätverket för platsförmedling och rekrytering inom EU/EES och Schweiz. I Sverige finns
Eures-rådgivare inom samtliga marknadsområden
och dessa har under året haft kontakt med cirka
40 000 svenska och utländska arbetssökande samt
cirka 10 000 arbetsgivare. Kontakterna avser både
svenska arbetsgivare som vill rekrytera från EU/
EES eller Schweiz och utländska arbetsgivare som
vill rekrytera arbetskraft från Sverige. Där ingår
rådgivning till arbetssökande och företag samt
matchning.
Flera aktiviteter med inriktning mot ungdomar
har arrangerats. En branschspecifik mässa, European Job Days Culture, som inriktade sig mot kulturarbetare med Europa som arbetsfält har anordnats. Dessa aktiviteter genomfördes under hösten

på olika platser i Sverige och cirka 7 500 personer
besökte aktiviteterna. Ett antal riktade rekryteringsaktiviteter mot norska företag har genomförts
samt kontinuerliga seminarier om ”Att arbeta och
bo i Norge” för arbetssökande. För att tillgodose det
ökande behovet av ingenjörer i Sverige har Eures
Sverige anordnat olika rekryteringsaktiviteter med
stora svenska företag runt om i Europa.
På jobbmässor i Europa har rådgivarna mött närmare 8 000 arbetssökande med intresse för arbete
på den svenska arbetsmarknaden. I samband med
detta har också seminarier om att leva och arbeta
i Sverige hållits för över cirka 2 700 utländska
arbetssökande. Direkta matchningsaktiviteter har
genomförts med drygt 10 800 arbetssökande och
cirka 280 arbetsgivare. Under året fick över 2 000
personer en anställning via Eures Sverige.
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Avgiftsfinansierad
verksamhet
Tjänsteexport
En viktig del av Arbetsförmedlingens internationella arbete är att stödja utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsmarknad i andra
länder. Utvecklingssamarbetet är en del av den
svenska biståndspolitiken och av EU:s stöd till
länder i gränsområden.
Under 2011 har Arbetsförmedlingen bedrivit externt finansierat utvecklingssamarbete i Albanien,
Algeriet, Botswana, Marocko, Mocambique, Moldavien, Namibia, Sydafrika, Tunisien och Vitryssland.
Under året avslutades ett samarbetsprojekt med
Kina och andra fasen av ett regionalt projekt med
Botswana, Mocambique, Namibia och Sydafrika.

Arbetsförmedlingen har också genomfört prospekteringar, framför allt i Kenya, Serbien och Turkiet,
varav arbetet i Serbien resultaterat i att myndigheten tillsammans med vår franska systermyndighet
Pôle-Emploi ska genomföra ett EU-finansierat
utvecklingsprojekt med start 2012. I Moldavien
bedrivs sedan februari 2009 ett treårigt EU-projekt
med fokus på migration med en beräknad budget
på 30 miljoner kronor.
Arbetsförmedlingens tjänsteexport har finansierats av Sida och EU. Under 2011 har pågående och
under året avslutade projekt genererat ett resultat på
1,5 miljoner kronor. Se tabell 19. Det ackumulerade
överskottet uppgår därefter till 6,7 miljoner kronor.

Tabell 19: Resultat (tkr) årsvis 2009-2011, pågående och avslutade projekt.

Sida
EU
Årsresultat avseende projektverksamheten*
* Ingår i balansräkning och har periodiserats

2009

2010

2011

3 694

1 630

1 041

-236

-53

458

3 458

1 576

1 500
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Servicesamverkan med
andra myndigheter
För att kostnadseffektivt erbjuda ökad service till
kunderna träffade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket 2007 en överenskommelse om samverkan. Samarbetet innebär att
verksamhet, som myndigheterna gemensamt driver
i så kallade servicekontor, finns inrymd i Arbetsförmedlingens lokaler. Detta gäller cirka hälften av de
drygt 100 servicekontor som finns i landet. Arbetsförmedlingens ambition är att vara pådrivande i
utvecklingen av en gemensam myndighetsservice.
Sedan 2010 ingår även Pensionsmyndigheten i
samarbetet och Arbetsförmedlingen har tillhanda-

hållit enklare service för dessa myndigheters kunder på drygt 100 arbetsförmedlingskontor i landet,
så kallade serviceplatser. Kunder som efterfrågar
dessa tjänster har kraftigt minskat i antal då medborgarna i större utsträckning väljer att använda
motsvarande tjänster via Internet och telefonkundtjänster, men också för att de efterfrågar en djupare
service som Arbetsförmedlingen inte kan leverera
för andra myndigheters räkning. Därför avvecklas de serviceplatser som haft låg efterfrågan vid
årsskiftet och cirka 60 serviceplatser planeras att
finnas kvar under 2012.
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Arbetsförmedlingens
kostnadseffektivitet
och prestationer
Förutsättningar
För att medverka till att arbetsgivare hittar rätt arbetskraft och att arbetssökande får arbete genomför
Arbetsförmedlingen ett stort antal möten och kontakter med kunder. Kundkontakter får därför anses vara
en av Arbetsförmedlingens väsentligaste uppgifter.
En viktig del i arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten är därför att effektivisera stöd och
ledning av den operativa verksamheten för att kunna
lägga så stor del som möjligt av tillgängliga personalresurser på kundkontakter. Samtidigt är fokus
att genomföra så många kundkontakter som möjligt
under den tid som finns till förfogande. Kundkontakter ska, oaktat i vilken form de genomförs, bidra till
att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
För att förbättra kostnadseffektivteten, öka
tid för kundkontakter och förbättra kvalitet och
tillgänglighet har Arbetsförmedlingen kontinuerligt arbetat med att anpassa organisationen. Detta

arbete har fortsatt under 2011. Syftet är att kontinuerligt söka förbättringar och effektiviseringar.
Under 2011 har antalet arbetsmarknadsområden
minskats och en större översyn av organisationen
på huvudkontoret och chefsstrukturen har inletts.

Effektivare styrning och administration
En effektiv ekonomistyrning bidrar likaså till att förverkliga verksamhetens mål på ett kostnadseffektivt
sätt. I syfte att identifiera vad som krävs för att ytterligare förbättra effektiviteten, genomförs en översyn
av ekonomistyrning, principer för hur ekonomiska
resurser fördelas inom myndigheten och hur de följs
upp. En genomlysning av de myndighetsgemensamma kostnaderna har genomförts under året. Syftet
är att härleda kostnader dit där de är påverkbara och
att därigenom öka kostnadsmedvetenheten. Som ett
led i detta har till exempel bilkostnaderna förts ut på
de kontor som nyttjar bilarna.
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Medelsfördelningen har inför 2012 omarbetats och
förtydligats genom att precisera hur resurserna fördelas mellan kontakter med olika sökandegrupper
och arbetsgivare. Kalkyl- och kostnadsfördelningsmodeller för förvaltningskostnader har tydliggjorts.
Arbetsförmedlingens utfall på förvaltningsanslaget för 2011 blev ett positivt resultat på 192 miljoner
kronor i vilket ingår ett positivt resultat från föregående år på 36 miljoner kronor. Året 2011 inleddes
med besparingar inom framför allt tre marknadsområden där tilldelade medel understeg resursbehovet.
Anpassning av organisationen pågick fram tills
budgetpropositionen presenterades då det framkom
att myndigheten fick väsentligt utökade ramar på förvaltningsanslaget. Därefter har arbetet fokuserats på
att stora rekryteringar ska ske i inledningen av 2012.
Kostnader för lönekompensation av facklig tid
har under 2011 uppgått till cirka 30 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för resor
och logi. Ambitionen är att genom effektivisering
av samverkansformer minska dessa kostnader till
förmån för mer tid för kontakter med arbetsförmedlingens kunder.
För att effektivisera utbetalning av arbetsgivarstöd
har elektronisk rekvirering delvis implementerats
och idag webbrekvireras cirka 40 procent av alla
arbetsgivarstöd. Från och med mars 2012 kommer
scanning av resterande pappersrekvisitioner att
ske. Syftet är att minska pappershanteringen för att
åstadkomma en effektivare hantering och därmed
kortare ledtider för utbetalning av arbetsgivarstöd.
Uträkningen av utbetalningsbelopp när det gäller
bidrag till enskilda sker nu helt systemmässigt och
antalet uppgifter som manuellt registreras är nu
färre än tidigare. Risken för felaktiga utbetalningar
har därmed reducerats. En särskild tidmätning
har genomförts hos förmedlingskontoren och på
Ekonomiavdelningen före och efter införande av de
nya rutinerna som visar att genomsnittstiden för ett
ärende med att hantera rekvisitioner har minskat
från 20-25 minuter till under 5 minuter.

Effektivisering av kundernas samspel med
Arbetsförmedlingen
Att effektivisera kundernas samspel med Arbetsförmedlingen är en del i Arbetsförmedlingens utvecklingsstrategi. Vad Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete ska leda till för kunderna beskrivs från
och med 2011 i en grundläggande servicenivå. Den
handlar om vad Arbetsförmedlingen gemensamt
ska göra för att, steg för steg, trygga att Arbetsförmedlingens kunder får rätt och jämn service.
Den grundläggande servicenivån för 2011 innebär att Arbetsförmedlingen:
• alltid har kunden i centrum genom att bland annat hitta sätt att arbeta utifrån varje individs och
arbetsgivares förutsättningar

• förstärker arbetsgivarrelationerna bland annat
genom uppsökande verksamhet och genom att
utse kundansvariga arbetsförmedlare
• erbjuder bransch- och yrkeskunnande inom de
vanligaste branscherna
• erbjuder effektiv och likvärdig kvalitet i tjänsteleveranser genom att använda kvalitetssäkrade metoder
• ökar tillgängligheten bland annat genom snabb
återkoppling på mail och telefonsamtal, utökade
öppettider och tillgång till information, kommunikation och lokaler oavsett funktionsförmåga
och språklig bakgrund
• vidareutvecklar direktservice på de lokala arbetsförmedlingarna så att kunder alltid kan skrivas
in på Arbetsförmedlingen och få gå igenom sin
situation med en arbetsförmedlare vid sitt första
besök på Arbetsförmedlingen.
Utöver det som anges i den grundläggande servicenivån har under 2011 ett antal ytterligare initiativ
tagits för att höja servicenivån. Till exempel jobbförslag vid varje besök och upprättande av handlingsplan inom fem dagar för arbetssökande som
bedöms ha behov av extra resurser.

Effektiv kundintegritet
I samband med Arbetsförmedlingens förändrade
uppdrag inom rehabiliteringskedjan samt etableringen av nyanlända har det uppkommit behov av
förändring i personuppgiftslagstiftningen. Riksrevisionen och Datainspektionen har i sina granskningsrapporter rekommenderat myndigheten att
genomföra förbättringar i skyddet av kundernas
integritet. Dessa två förhållanden är grunden till att
regeringen har villkorat lagändringar som får til�lämpas först när Arbetsförmedlingen har förbättrat
rutinerna avseende hantering av personuppgifter.
Regeringens krav är specificerade dels i budgetpropositionen, dels i regleringsbrevet för 2011 där det
anges att förändringarna ska vara genomförda den
sista juni 2013.
Regeringens krav på stärkt efterlevnad, i kombination med Arbetsförmedlingens strategiska
inriktning mot ökad kundnytta, formar grunden för
förändringsprogrammet. Dessutom ska ett ärendehanteringssystem göra det möjligt att gå över till
digitala akter istället för nuvarande pappersakter.
Programmets övergripande mål är att genom
utbildning och förbättringar i metoder, rutiner och
systemstöd skapa förutsättningar för att effektivt
och ändamålsenligt skydda kundernas personliga
integritet.
Programmet löper enligt fastställd tidplan. Under
2011 har arbetet framförallt inriktats på att definiera
målbild och krav, samt att utreda behovet av förändring för att uppnå detta. Utbildning har genomförts
för alla medarbetare. Utbildningen har avslutats
med ett kunskapsprov.
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Figur 15: Tidsfördelning av Arbetsförmedlingens totala
tillgängliga personalresurser. Tid som ägnas åt arbetsgivare,
arbetssökande, samverkan samt intern tid är hämtat från
tidmätningen. För central ledning och adminstration samt
lokalt ledningsarbete finns ingen tidmätning gjord, där baseras
volymen på resurser inom respektive område enligt personalsystemet.
20%

Figur 16: Totalkostnad fördelad på produktionstid riktad
mot arbetsgivare, arbetssökande och samverkan. Samverkan
innebär samarbete med andra parter på arbetsmarknaden som
kompletterande aktörer, kommuner eller andra myndigheter.
Övrig kundtid innebär att en handläggare har arbetat med
ett sökande- eller arbetsgivarärende utan att det varit i direkt
anslutning till en kontakt.
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Kostnad och volym för Arbetsförmedlingens prestation kundkontakt
I arbetet med att sammanföra dem som söker
arbete med dem som söker arbetskraft är kundkontakter en av Arbetsförmedlingens väsentligaste
prestationer. För att mäta kostnaden och volym
för kundkontakter har en tidmätning genomförts.
Se faktaruta på sid 70 för närmare beskrivning av
tidmätning och kostnadsberäkningar.41
Begreppet kundkontakt avser alla kontakter (möten, telefon, e-post, med mera) med arbetsgivare och
arbetssökande. Här ingår också tid till förberedelser
inför möten, dokumentation efter möten och eventuella resor till och från möten. Föregående år redovisades endast den direkta kontakttiden för möte,
e-post och telefon men utan tid för förberedelser
och efterarbete. Prestationen kallades då kundmöte.
Redovisningen omfattade dessutom bara arbetslösa
och deltagare i program med aktivitetsstöd, vilka utgjorde drygt hälften av alla inskrivna arbetssökande.
I årets redovisning ingår samtliga arbetssökande och
dessutom kontakter med arbetsgivare.
Kundtid är ett annat begrepp som utöver tiden
för själva kundkontakten även omfattar övrig
kundtid. Övrig kundtid består av tid som ägnas åt
enskilda ärenden, till exempel att matcha lediga
platser, förlängning av beslut med mera men som
inte görs i anslutning till en kontakt.
Produktionstiden innefattar, förutom kundtiden,
också all den tid som ägnas åt samverkan med ex-

empelvis kompletterande aktörer, kommuner eller
andra myndigheter.
Utifrån beräkningar baserade på tidmätningen
hade Arbetsförmedlingen nära 20 miljoner kundkontakter under 201142 (inklusive e-post, telefon
och besök, med både arbetsgivare och arbetssökande). Av dessa stod Arbetsförmedlingen Kundtjänst för cirka 1,4 miljoner kundkontakter. Nästan
3 miljoner ägde rum med arbetsgivare och nästan
17 miljoner med arbetssökande varav 7,3 miljoner utgjordes av besök (enskilt eller i grupp). Det
innebär att en handläggare i genomsnitt har 197
kundkontakter43 per månad. Av dessa sker 168 med
arbetssökande varav 73 utgörs av besök, enskilda
eller i grupp. Det innebär också att en sökande i
genomsnitt har kontakt med Arbetsförmedlingen
cirka två gånger per månad eller knappt ett besök
per månad.

Fördelning av Arbetsförmedlingens nedlagda tid
Den totala tiden delas upp på produktionstid, som
utgör 63 procent av tiden, och övrig tid som består
av central ledning och administration, lokalt ledningsarbete och internt arbete på lokala arbetsförmedlingar. I posten internt arbete44 ingår även
kostnader för fackligt arbete. I figur 15 fördelas produktionstiden på ”kundtid arbetsgivare”, ”kundtid
arbetssökande” och ”samverkan”.

 otsvarande tidmätning från tidigare år finns ej varför jämförelse med 2009 och 2010 ej kan ske. Redovisningen föregående år byggde på uppgifter från
M
sökandeundersökningen.
42
Resultatet från tidmätningen under oktober är uppräknat på hela året med hänsyn taget till varierande mängd tillgängliga personalresurser under året.
43
Ej unika individkontakter, det vill säga en handläggare kan ha flera kontakter med samma sökande eller samma arbetsgivare under en månad.
44
Internt arbete inkluderar kompetensutveckling, fackligt arbete, interna möten och restid som inte är till eller från kunder.
41
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Tabell 20: Kostnader för kundkontakter fördelat på arbetsgivare, olika sökandegrupper samt kontaktform.
Tidsåtgång per kundkontakt (timmar)
Kontakttid

Inkl. förberedelser,
efterarbete och restid

Kostnader
Styckkostnad
per kontakt

(inkl. förberedelser,
efterarbete och restid

Total kostnad för
kontakterna under
året (mkr)

Enskilda möten
Arbetsgivare

01.05

02.03

1 380 kr

867

Arbetssökande

00.46

01.13

820 kr

2 116

fördelat på
Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin

00.53

01.19

890 kr

322

Deltagare i jobbgaranti för ungdomar

00.40

01.06

750 kr

178

Deltagare i arbetslivsintroduktion

01.14

01.41

1 130 kr

159

Nyanlända

00.44

01.11

800 kr

191

Funktionsnedsättning*

01.01

01.27

980 kr

583

Nyinskrivna (<1 mån)

00.34

01.00

680 kr

284

Övriga inskrivna

00.33

00.59

670 kr

399

Gruppmöten
Gruppmöten med sökande

265

Jobbmässor för arbetsgivare

55

Övriga kontakter
Telefon arbetsgivare**

00.20

230 kr

291

e-post arbetsgivare**

00.11

130 kr

109

Telefon sökande**

00.08

90 kr

380

e-post sökande**

00.06

70 kr

269

Direktservice/kundmottagning

705

Kundtjänstkontakter (telefon, e-post och chatt)
– med arbetssökande

233

– med arbetsgivare

36

Summa kostnader kundkontakter med sökande

3 968

Summa kostnader kundkontakter med arbetsgivare

1 357

Summa kostnader för kundkontakter

5 325

* Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga

Av den totala arbetstiden användes 17 procent till
kundtid med arbetsgivare, 42 procent till kundtid
med arbetssökande och 4 procent till samverkan. I
central ledning och administration ingår viss tid för
samverkan och kundkontakter men eftersom ingen
tidmätning har gjorts kan det inte klarläggas i vilken omfattning detta sker. Det innebär att andelen
produktionstid är något underskattad.

Totalkostnad och volym för produktionstid
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader år 2011
uppgick till 6 986 miljoner kronor.45 För att fördela
förvaltningskostnaden på de olika delarna av produktionstiden har kostnader för ledning, administration och intern tid samt övriga omkostnader för
till exempel lokaler, IT, telefoni fördelats proportionellt. Efter fördelning av de indirekta kostnaderna

** Exkl. kontakter via kundtjänst, dessa redovisas separat

uppgår den beräknade kostnaden för kundtid med
arbetssökande till 4 621 miljoner kronor, kostnaden
för kundtid med arbetsgivare till 1 913 miljoner kronor och kostnaden för samverkan till 452 miljoner
kronor.
I figur 16 fördelas produktionstiden mellan prestationen kundkontakt, övrig kundtid och samverkan. Kundkontakt och övrig kundtid fördelas dessutom mellan arbetssökande och arbetsgivare. Den
totala kostnaden för kundkontakter med arbetssökande och arbetsgivare, 5 325 miljoner kronor,
utgör 76 procent av förvaltningskostnaden.46

Kostnader för kundkontakter
Styckkostnaden för kundkontakter47 har beräknats
utifrån en genomsnittlig timkostnad. Den genomsnittliga timkostnaden uppgick till 671 kronor under 2011.

 örvaltningskostnader definieras som verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen. Dock exkluderas programkostnader hänförliga till anslag
F
1:3 (Uo 14) avseende köp av arbetsmarknadsutbildning från annan statlig myndighet, 2011 uppgick dessa till ett negativt belopp (-27 mkr).
46
Staplarna kundkontakt med arbetssökande och kundkontakt med arbetsgivare summerar till 5 325 (3 968+1 357) mkr vilket utgör 76 procent av
den totala förvaltningskostnaden, 6 986 mkr. Observera skillnaden mellan kundkontakt och kundtid där kundtiden även inkluderar arbetstid med
kundärenden som inte är kontakt eller arbete i anslutning till en kontakt.
47 
Kundkontakter

kan utgöras av besök, telefonkontakt eller e-postkontakt inkl. ev. förberedelser och efterarebete. Se inledningen av avsnittet ”Kostnad
och volym för en av Arbetsförmedlingen väsentligaste prestationer, kundkontakt” på sidan 67 för alla definitioner.
45
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Figur 17: Totalt inskrivna sökande fördelat på sökandegrupper

Figur 18: Tid för enskilda möten och gruppmöten fördelat på
sökandegrupper.
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48%
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12%
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27%

5%
■ Jobb- och utvecklingsgarantin ■ Jobbgaranti för ungdomar ■ Arbetslivsintroduktion
■ Nyanlända ■ Funktionsnedsättning ■ Nyinskrivna < 1 mån ■ Övriga sökande

Tabell 20 visar att ett enskilt möte med en arbetsgivare i genomsnitt tar drygt en timme medan ett
genomsnittligt möte med en sökande tar cirka 45
minuter. Därutöver tillkommer tid för förberedelser
och efterarbete samt eventuell restid vilket innebär
att tidsåtgången för ett enskilt möte med en arbetsgivare är drygt två timmar och för arbetssökande
cirka 1 timma och 15 minuter. Kostnaden för ett
möte med en arbetsgivare blir således i genomsnitt
1 380 kronor och för ett enskilt möte med arbetssökande 820 kronor. De enskilda mötena finns också
uppdelade på olika sökandegrupper men osäkerheten är för stor för att dra några slutsatser kring dessa
skillnader.48

Fördelning av kostnad och volym på sökandegrupper
För att få en bild av hur Arbetsförmedlingens
personalresurser prioriteras mellan olika sökandegrupper behövs dels information om hur mycket
tid som ägnats åt respektive sökandegrupp, dels
hur stor del samma sökandegrupp utgör av det
totala antalet inskrivna. De sökandegrupper som är
prioriterade vid Arbetsförmedlingen är; deltagare i
jobb- och utvecklingsgarantin, deltagare i jobbgaranti för ungdomar, deltagare i arbetslivsintroduktion, nyanlända och personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.
Figur 17 visar hur det totala antalet inskrivna för-

delar sig på olika sökandegrupper.49 Figur 18 visar
hur tiden för enskilda möten och gruppmöten med
arbetssökande fördelas på olika sökandegrupper.
Tillsammans visar de bland annat att 70 procent
av tiden som ägnas åt enskilda möten eller gruppmöten ägnas åt någon av de prioriterade grupperna
som utgör 47 procent av alla inskrivna. Övriga
sökande samt nyinskrivna utgör 53 procent av alla
inskrivna i figur 17 men erhåller endast 30 procent
av enskilda möten och gruppmöten. Det innebär att
de sökandegrupper som utpekas som prioriterade
faktiskt också prioriteras när det gäller fysiska möten. Bland de prioriterade grupperna är arbetslivsintroduktion särskilt mötesintensiv. Gruppen utgör
1 procent av alla inskrivna men får 8 procent av
tiden för enskilda möten eller gruppmöten.
Utöver de prioriterade grupperna finns det ytterligare en grupp som får en större andel av mötestiden
än vad som motsvaras av dess andel av samtliga
inskrivna arbetssökande. Det handlar om de nyinskrivna, här definierade som arbetssökande med
en inskrivningstid som är kortare än en månad.
Att de nyinskrivna får mer än en genomsnittlig
andel av mötestiden speglar det faktum att inskrivningen är ett moment i den sökandes process
som tar förhållandevis mycket tid. Det är också ett
obligatoriskt moment som inte går att prioritera
bort, vilket motiverar att det mäts och redovisas
som en särskild post.

 ftersom underlaget består av genomsnittliga mötestider bland de svarande handläggarna är det inte möjlligt att beräkna konfidensintervall eftersom
E
vi saknar information om spridningen i mötestider för resp. handläggare.
49 Alla sökandekategorier.
48
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Fakta RU TA

Tidmätning
För att få en säkrare uppskattning än tidigare i beräknad tidsåtgång för kundkontakter, inklusive
förberedelser och efterarbete, har Arbetsförmedlingen genomfört en tidmätning. Den har genomförts
som en webbenkät och riktat sig till slumpvis utvalda medarbetare i den operativa verksamheten som
i någon form har kundkontakter i det dagliga arbetet. Tidmätningen genomfördes under fem veckor
under oktober och november 2011. Urvalet bestod av 900 handläggare, där både arbetsförmedlare
och specialister50 ingick.
Tidmätningen är en urvalsundersökning som genomförts för första gången vilket medför att det inte
finns några tidigare resultat att jämföra med, undersökningen är under utveckling för att förbättras.
Det finns ett antal osäkerheter i resultatet. Svarsfrekvensen är 70 procent och orsaken till bortfallet
och hur väl de svarande även representerar bortfallet är okänt. En annan osäkerhet är också kvaliten
i de svar som lämnats. De svarande har uppskattat tidsåtgången för olika arbetsmoment och både
precision i svaren och tolkning av frågorna kan variera mellan handläggare.
Undersökningen är gjord under en månad under året och ett antagande är att den redovisade tidsfördelningen är representativ för hela året. Sökandesammansättning och arbetsbelastning kan variera
under året vilket kan påverka tidfördelningen.
Arbetsförmedlingens sökandeundersökning51 visar att det genomsnittliga antalet kontakter med
Arbetsförmedlingen under 2011, bland arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd, är
2,37 kontakter varav besök är 1,06 per månad. Genomsnittligt antal kontakter enligt beräkningar
från tidmätningen är 1,91 kontakter per månad varav 0,84 är besök. En viktig skillnad mellan de båda
källorna är att i tidmätningen ingår kontakter med alla arbetssökande på arbetsförmedlingen medan
sökandeundersökningen endast omfattar arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd (som
utgör cirka hälften av alla inskrivna arbetssökanden). Eftersom det är rimligt att anta att kontaktfrekvensen med arbetslösa och personer i program är högre än övriga arbetssökande är också skillnaden
mellan resultaten rimlig.
De medarbetare som arbetar inom Arbetsförmedlingen Kundtjänst ingår inte i denna tidmätning.
Arbetsförmedlingen Kundtjänst följer löpande tidsåtgång för kundkontakter per automatik via systemet som används. För Arbetsförmedlingen Kundtjänst finns det därför redan tillförlitliga och detaljerade data tillgängliga. Dessa uppgifter har kompletterat genomförd tidmätning för att sedan ingå i de
sammanställningar som följer.

Kostnadsberäkning
Den volym av prestationen kundkontakt som redovisas baseras på tidmätningen uppräknat på hela
myndigheten under hela 2011. Eftersom undersökningen räknas upp på hela året innebär det ett
antagande att fördelningen av arbetstid ser likadan ut under hela året som den gjorde under oktober.
Kostnaden för kundkontakt har beräknats som personalkostnaden i produktionen dividerat med tillgänglig produktionstid (tid för kundkontakter och annan produktion). Ett proportionellt pålägg har sedan lagts på för att fördela ut kostnader för central och administration, lokal ledning, samt omkostnader för lokaler, IT/telefoni med mera. Metoden behöver förfinas de kommande åren. Stödproduktion
innehåller idag kostnader för kundkontakter (till exempel sökanderesor till Arbetsförmedlingens resebyrå, kundkontakter till Ekonomiavdelningen avseende rekvisitioner, varselhantering, samarbete med
större arbetsgivare och platsbanken) som inte går att särskilja som produktion utan en vidareutvecklad
tidmätningsmetod även för stödproduktionen. På samma sätt har det inte varit möjligt att särskilja de
omkostnader som är kopplade till Arbetsförmedlingens upphandling och uppföljning av kundkontakter som äger rum hos kompletterande aktörer. Den beräknade timkostnaden har sedan använts för att
beräkna totala kostnader för olika områden inom Arbetsförmedlingens operativa verksamhet. Samma
snittkostnad har använts oavsett typ av arbete. Det gör med andra ord ingen skillnad på att löner eller
andra kostnader kan variera beroende på handläggare eller kontaktform. Tid och kostnad för enskilda
möten och gruppmöten har också fördelats på olika prioriterade grupper.

50
51

Specialister är en samlad benämning på psykologer, sjukgymnaster, SIUS-konsulenter, socialkonsulent, specialfunktion hörsel samt specialfunktion syn.
En intervjuundersökning som genomförs kontinuerligt under året med arbetssökande.
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Motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
Felaktiga utbetalningar
Arbetsförmedlingen har under 2011 fortsatt deltagit
i samverkansuppdraget mot felaktiga utbetalningar avseende myndighetsgemensamma risker,
gemensam statistik och indikatorer, modeller för
kostnadseffektivitet, elektroniskt informationsutbyte och underrättelseskyldighet, omfattningsstudier och gemensamma informationsinsatser.
Samverkansuppdraget ska avslutas i samband med
Ekonomistyrningsverkets slutredovisning den 22
februari 2012.
Arbetsförmedlingens riskanalys avseende felaktiga utbetalningar uppdateras löpande. Flera risker
har nedvärderas som ett resultat av genomförda
åtgärder. De kvarstående riskerna ligger nu generellt
sett tidigt i processen från beslut till utbetalning. En
viktig kontrollåtgärd är arbetet med stickprovskontroller, som under 2011 bland annat har gjorts inom
nystartsjobb och etableringsuppdraget. Kontrollerna
genomförs som en del i arbetet med att fastställa
omfattningen på risk för felaktiga utbetalningar. Resultatet av kontrollerna och de brister som identifierats utgör underlag för det fortsatta arbetet med att
kvalitetssäkra processer i syfte att minska antalet fel.
I samband med beslut sker en kontroll av att
arbetsgivare och anordnare inte har näringsförbud,

restförda skatteskulder eller icke obetydliga betalningsanmärkningar. Under 2011 har ett informationsutbyte med Skatteverket utvecklats. Idag lämnar
Skatteverket månadsvis information om statusen hos
alla de arbetsgivare och anordnare som har pågående
stöd från Arbetsförmedlingen. Avvikelser följs upp
och aktuellt Arbetsförmedlingskontor hanterar dessa
enligt särskilda rutiner.

Motverka bidragsbrott
I begreppet bidragsbrott inkluderar Arbetsförmedlingen både bidragsbrott, enligt bidragsbrottslagen
och bedrägerier, enligt brottsbalken.
För att utveckla och stärka myndighetens arbete
med bidragsbrott har ett projekt inletts under hösten
2011. I projektets uppdrag ingår att utveckla myndighetens samverkan med andra aktörer och att
inom myndigheten samordna en arbetsgrupp och
utveckla en central utredningsfunktion. I uppdraget
ingår också att ta fram interna rutiner och processer
för myndighetens arbete med att motverka och förebygga bidragsbrott, inkluderat informations- och
utbildningsinsatser.
Under 2011 har Arbetsförmedlingen deltagit i samarbetet inom regionala underrättelsecenter (RUC) i
vissa regioner.
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Intern styrning och kontroll
Arbetsförmedlingens arbete med den interna styrningen och kontrollen utgår från myndighetsförordningen (2007:515) som anger ledningens ansvar
samt förordningen (2007:603) om intern styrning
och kontroll. Under 2011 har väsentliga insatser
genomförts för att utveckla myndighetens möjligheter att uppnå en betryggande intern styrning och
kontroll av verksamheten.
För första gången har en utvärdering av Arbetsförmedlingens interna styrning och kontroll skett
utifrån Arbetsförmedlingens modell för utvärdering
baserad på fyra olika mognadsgrader; otillfredsställande, grundläggande, etablerad och avancerad.
Modellens syfte är att ge styrelsen en samlad bild
av mognadsgraden när det gäller myndighetens
interna styrning och kontroll av verksamheten. Utvärderingsmodellen bygger på COSO-modellens52
systematik som är en allmänt vedertagen modell
inom intern styrning och kontroll.
Resultatet från utvärderingen visar att Arbetsförmedlingen inom samtliga bedömningsområden
uppnår minst grundläggande mognadsgrad utifrån
de kriterier som Arbetsförmedlingen fastställt.
Inom flera bedömningsområden uppnås högre nivåer såsom etablerad eller avancerad mognadsgrad.

52

Arbetsförmedlingen ser resultatet av utvärderingen som ett tecken på att arbetet med att utveckla den interna styrningen och kontrollen går i rätt
riktning och att goda resultat redan har uppnåtts.
Inte desto mindre är resultatet från utvärderingen
också en viktig grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och ambitionerna att ytterligare förbättra
den interna styrningen och kontrollen.
Styrelsen har ställt sig bakom en åtgärdsplan för
att utveckla den interna styrningen och kontrollen.
Ambitionen är att alla bedömningsområden senast
2013-12-31 ska ha uppnått minst etablerad mognadsgrad. Utvecklingsarbetet har redan påbörjats
enligt planen.
Vidare har det praktiska arbetet med riskanalyser
och kontrollåtgärder ytterligare förbättrats liksom
möjligheterna till uppföljning av insatta åtgärder
för riskreducering vilket har skett vid två tillfällen
under året, den 15 juni och den 15 oktober.
Med hjälp av den översyn av risker, som numera
görs vid flera tillfällen under året, finns såväl ökade
möjligheter att utvärdera om insatta åtgärder
bidragit till att reducera riskerna, som möjlighet att
tidigare identifiera nya risker som kan utgöra hinder för att klara verksamhetens mål och uppdrag.

 OSO-modellen utvecklades av the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) i USA och publicerades i sin första
C
version i början av 1990-talet.
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Kompetensförsörjning
Personal
Arbetslösheten bedömdes sjunka då konjunkturen
vände uppåt och Arbetsförmedlingens utmaning
vid ingången av 2011 var att gå från drygt 11 500
medarbetare (årsarbetskrafter) till en målbemanning på 10 500 vid årsskiftet 2011/2012 och
samtidigt klara uppdragen. Arbetsförmedlingen
gick in i år 2011 med 750 färre medarbetare än året
innan, då anställningarna för 2010 års visstidsanställda jobbcoacher löpte ut. Anställningsstopp
infördes och ett omställningsarbete förbereddes.
Anställningsstoppet gav resultat och genom att
stimulera till rörlighet och flexibla lösningar kunde
omställning undvikas. Konjunkturen fick på grund
av händelser inom den globala ekonomin inte den
uppgång som förväntades, anställningsstoppet hävdes och förberedelser för nya stora rekryteringar
gjordes under sista kvartalet 2011.
Av tabell 21 framgår myndighetens årsarbetskraft

tre år bakåt i tiden. Bakom siffrorna döljer sig för
2011 alltså ett första halvår av minskade resurser
med påföljande anställningsstopp och ett andra
halvår av nyanställningar, delvis på visstid. Den
övervägande delen av medarbetarna inom Arbetsförmedlingen arbetar i direkta kundmöten. De
största funktionsgrupperna (data från december
2011) är arbetsförmedlare; knappt 7 o00 årsarbetare, specialister (psykologer, arbetsterapeuter/
sjukgymnaster och socialkonsulenter); drygt 750
årsarbetare och SIUS-konsulenter; 625 årsarbetare
(källa: Lasso).
Arbetsförmedlingen har påbörjat ett arbete för
att bli en attraktivare arbetsgivare. För att attrahera
nya medarbetare och behålla redan anställda medarbetare har myndigheten lyssnat på nyanställda
medarbetares upplevelser genom att anordna
fokusgrupper. Arbetet med arbetsgivarvarumärket
kommer att fortsätta under 2012.

Tabell 21: Årsarbetskraft med korrigering för tjänstledighet 2009-2011.
År

2009

2010

2011

Medelantalet anställda

9 875

11 589

10 824

Antal årsarbetskrafter

9 211

10 826

10 208
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En handlingsplan för att anställa fler medarbetare
med funktionsnedsättning har tagits fram där aktiviteter för att uppmuntra och underlätta anställning också har genomförts.
Myndigheten kompetensutvecklar medarbetare i
linje med myndighetens uppdrag och utmaningar.
Under 2011 har ett arbete med att införa en ny
modell för strategisk kompetensplanering tagits
fram. Kompetensplaneringen ska på ett tydligt sätt
ta utgångspunkt i och stödja Arbetsförmedlingens
uppdrag, utveckling och måluppfyllelse. Målet är
att medarbetarna ska ha rätt kompetenser i förhållande till Arbetsförmedlingens uppdrag och rätt
förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb och
resultatet ska bli nöjda kunder samt nöjdare medarbetare och chefer.
Medlet för att kunna uppnå dessa mål är en effektiv kompetensplanering på alla organisatoriska
nivåer och att denna integreras med verksamhetsplaneringen.
I utbudet av utbildningar har Arbetsförmedlingen under 2011 prioriterat att säkerställa kärnverksamhetens kompetens avseende arbetslivsinriktad
rehabilitering, behörighetsutbildning för etableringshandläggare samt utbildningar i bemötande
och hantering av personuppgifter för samtliga
medarbetare. Påbyggnadsutbildningar för de stora
grupper av arbetsförmedlare som anställdes under
2009 och 2010 har också varit prioriterade.
De prioriterade utbildningsinsatserna har under
2011 framförallt varit:
• Service och ansvar, ett seminarium om statstjänstemannarollen och de krav den ställer på
medarbetare och verksamhet. Har genomförts på
samtliga kontor i kärnverksamheten. Totalt 315
seminarier om 4-6 timmar vardera.
• Påbyggnadsutbildningar inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.
• Personuppgiftslagstiftningen. En grundutbildning
för alla medarbetare i myndigheten. Levererades
som e-utbildning.
• Behörighetstutbildning för handläggare i etableringsuppdraget.
• Miljöutbildning för alla medarbetare i myndigheten. Levererades som e-utbildning.
Sammantaget har Arbetsförmedlingens egen utbildningsproduktion levererat fler utbildningsdagar
än tidigare år och till en avsevärt mindre kostnad.

Närmare 37 000 utbildningsdagar levererades
under 2011. Av dessa har 22 739 utbildningsdagar
genomförts i klassrum (i jämförelse med 32 875
dagar 2010 och 35 276 dagar 2009). Minskningen
jämfört med föregående år förklaras av att allt
större del av utbildningarna levererades via webb,
eller så kallat blandat lärande. Under året har
22 477 medarbetare genomfört utbildning som
distribuerats via webb eller videokonferens. Dessa
utbildningar har tidigare år genomförts i klassrum. (Deltagarantalet är inte detsamma som antal
utbildningsdagar då vissa av de 18 webbutbildningarna som finns idag inte var för sig tar en hel dag
att genomföra.)
Under året har Arbetsförmedlingen också utbildat alla utbildningsledare i normkritisk pedagogik
för att klara uppdragen och främja jämställdhetsoch mångfaldsperspektivet i samtliga utbildningar.
Ett nytt system för att bygga och administrera utbildningar har införts – Kompetensportalen – som
på sikt även ska kunna användas som ett verktyg
för chefer och medarbetare för kompetensplanering. Ett system för att planera och schemalägga
personal har också införts under 2011.
För att behålla medarbetare har myndigheten
under 2011 fortsatt arbetet med att synliggöra utvecklingsmöjligheter och karriärvägar bland annat
genom rutiner och instruktioner för utlandspraktik
och utbytestjänstgöring.
Moderna löneavtal har tagits fram inom myndigheten. Avtalen är så kallade sifferlösa avtal (utan
fast löneökningsutrymme) och löneprinciperna
utgår från verksamhetens krav, ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjningsbehov.
För att vara en attraktiv arbetsgivare med flexibla
anställningsvillkor har avtal tecknats med fackliga
parter om möjlighet att söka halv semesterdag.
Överenskommelse har även skett med Saco om
möjlighet att teckna enskild överenskommelse om
att växla mellan lön och förmån. Ett aktivt arbetsmiljöarbete med syftet att värna om och att behålla
medarbetare har bedrivits i myndigheten även
under 2011.
Under 2011 har Arbetsförmedlingen utvecklat
en avslutsenkät samt ett stödmaterial för chefer att
använda vid avslutsamtal. Dessa två verktyg kommer under kommande år att ge bättre möjlighet att
följa upp orsaker till varför medarbetare väljer att
avsluta sin anställning.
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Arbetsförmedlingens mål för kompetensförsörjning
I myndighetens balanserade styrkort ryms området
medarbetare med tre framgångsfaktorer och mått,
varav två direkt är kopplade till myndighetens arbete
med kompetensförsörjning. Framgångsfaktorerna
Rätt kompetens, som mäts genom styrkortsmåttet M2 (anställda som uppger att de är nöjda med
lärande och utveckling som stödjer det dagliga arbetet) och Engagerade medarbetare, som mäts genom
styrkortsmåttet M3 (anställda som uppger att verksamhetsdialogerna bidrar till utvecklingen av det
egna arbetet). Mätningarna sker genom styrkortsenkäter till alla medarbetare vid två tillfällen per år.
Översyn av framgångsfaktorer och styrkortsmått
har gjorts inför 2012 .
Måluppfyllelsen för utvecklande verksamhetsdialoger nåddes under året som ett troligt resultat av
utbildningsinsatser för chefer i dialogformerna samt
ett stort mål- och resultatfokus i myndigheten.
Resultatet för lärande och utveckling som stödjer
det dagliga arbetet är oförändrat sen 2010. Att Arbetsförmedlingen inte nått målnivån 2011 kan möjligen förklaras av minskad personalstyrka som har
lett till en ökad arbetsbelastning för medarbetarna

och därmed mindre tid för lärande och utveckling i
det dagliga arbetet.
Chefer använder resultatet från enkäten som
diskussionsunderlag i sina verksamhetsdialoger för
att gemensamt med medarbetarna komma fram till
förbättringsaktiviteter på arbetsplatserna.

M2: Anställda som uppger
att de är nöjda med
lärande och utveckling
som stödjer det dagliga
arbetet (årsmål 7)

måluppfyllelse

6,4

genomsnitt
år 2011

M3: Anställda som uppger att Verksamhetsdialogerna (arbetsplatsträffar,
resultatdialoger och
måluppfyllelse
utvecklingssamtal) bidrar
till utvecklingen av det
7,0
genomsnitt
egna arbetet. (årsmål 7)
år 2011

Sjukfrånvaro
Arbetsförmedlingen arbetar aktivt sedan flera år
tillbaka med insatser för att sänka sjukfrånvaron
och förebygga ohälsa. En analys av arbetsmiljön
har gjorts under 2011 där Arbetsförmedlingen tittat
på flera faktorer, bland annat korttidsfrånvaron, för
vilken Arbetsförmedlingen också ser samma mönster hos andra myndigheter. Syftet med analysen är
att under kommande år genomföra fler förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.
Tabell 22: Myndighetens sjukfrånvaro, löpande år i procent.
*2011 avser numera löpande år 2010-12–2011-11
Sjukfrånvaro

2009

2010

2011*

Totalt

4,6

4,5

4,7

Kvinnor

5,4

5,4

5,5

Män

3,4

3,0

3,2

Anställda –29 år

2,2

2,6

3,9

Anställda 30–49 år

4,3

4,0

4,6

Anställda 50– år

5,1

5,3

5,0

54,3

53,3

51,1

Andel långtidssjukskrivna av
totalt sjukskrivna
(60 dagar eller mer)

Under 2011 har myndigheten satsat på ett aktivt
arbetsmiljöarbete och ett antal insatser inom Arbetsmiljö och hälsa har genomförts:
• ny rutin för sjuk- och friskanmälan införd i hela
organisationen

• extra pengar för köp av handledning för medarbetare och chefer
• förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet
• medarbetarundersökning med handlingsplaner
på samtliga organisatoriska nivåer samt aktivt arbete med samtliga arbetsplatser under målindex
• fortsatta utbildningar för hälsoinspiratörer
• påbörjat arbete kring robusta samarbetskulturer
(konflikthantering) inklusive utbildning för chefer
kring psykosocial arbetsmiljö
• upphandlingar av personalstödsprogram och
företagshälsovård.

Arbetsförmedlingens mål för att minska sjukfrånvaro
Den tredje framgångsfaktorn i styrkortets medarbetarområde är God arbetsmiljö, som mäts genom
framgångsfaktorn Frisktal och är måttet för M1
(Frisktal).

M1: Frisktal
Senaste värdet (december
2011 löpande 12 månader)
(årsmål 70)

måluppfyllelse

64,38
genomsnitt
år 2011
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Medarbetarundersökningar
För att mäta den psykosociala arbetsmiljön
genomför Arbetsförmedlingen en medarbetarundersökning varje år där medarbetarna får möjlighet att svara på frågor om arbetsmiljö och hälsa
i en omfattande enkät. 2011 var svarsfrekvensen
91 procent vilket är fyra procentenheter högre än
2010. I jämförelse med andra politiskt styrda organisationer ger undersökningen Arbetsförmedlingen
höga medelvärden där det målstyrda ledarskapet är
utmärkande. Generellt visar undersökningen något
lägre värden 2011 än 2010, där upplevd stress och
hög arbetsbelastning är det som är utmärkande.
Resultatet följer utvecklingen i samhället, men
Arbetsförmedlingen tar det på stort allvar och
kommer att arbeta förebyggande i ännu högre grad
kommande år för att förbättra resultatet.

För att utveckla det förebyggande säkerhetsarbetet och öka möjligheten att skapa en trygg arbetsmiljö gjordes också en särskild enkät under 2011
med frågor kring hot och våld i arbetet. Resultatet
indikerar att incidenter där medarbetare upplevt
hot eller våld ökat i jämförelse med svaren från
2010 års medarbetarundersökning. När det gäller
inrapporterade incidenter avseende hot och våld
är dock ökningen från 2010 inte lika stor som differensen i medarbetarundersökningarna indikerar.
Arbetsförmedlingen kommer under 2012 fortsätta
utveckla det förebyggande säkerhetsarbetet för en
trygg arbetsmiljö.
Utifrån de två undersökningarna görs nu handlingsplaner på alla nivåer i myndigheten.

Tabell 23: Tabellen visar en översikt av medarbetarundersökningens mål och resultat på myndighetsnivå.
Mål och resultat i index

Mål

2007

2008

2009

2010

2011

Svarsfrekvens

90

87

–

70

87

91

Resultatindex totalt för myndigheten

70

65

–

62

74

72

Resultatindex totalt för ledningen

70

80

–

76

89

83
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Sammanställning av
väsentliga uppgifter
I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag redovisas en sammanställning över
väsentliga uppgifter från resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning samt uppgifter om låneram, anslagskredit samt vissa nyckeltal.

Belopp i tusental kronor

2011

2010

2009

2008

2007

Låneram hos Riksgäldskontoret
– beviljad låneram

350 000

399 500

385 000

445 500

546 500

– utnyttjad låneram

248 770

264 107

135 799

157 073

238 571

470 000

411 000

363 000

364 000

365 000

0

149 954

296 174

142 391

128 175

Krediter hos Riksgäldskontoret
– beviljad kredit
– maximalt utnyttjad kredit
Ränta på konto i Riksgäldskontoret
– räntekostnader
– ränteintäkter

0

27

648

818

432

4 323

990

142

3 278

4 638

Totala avgiftsintäkter
– beräknade enligt regleringsbrev

37 085

30 942

35 100

24 883

46 900

– utfall

27 638

27 638

24 365

21 515

43 212

177 932

178 653

141 169

139 797

151 725

Anslagskredit/anslagssparande
Anslagskredit, förvaltningsanslaget
Utnyttjad
Anslagskredit, övriga anslag
Utnyttjad
Anslagssparande, förvaltningsanslaget
Anslagssparande, övriga anslag

0

0

91 928

62 491

0

2 720 609

3 035 510

1 745 921

2 308 275

2 289 180

0

0

0

0

0

192 391

36 268

0

0

136 000

7 707 852

17 906 430

10 167 578

8 520 868

8 842 682

1 975 000

Tilldelade bemyndiganden
Tilldelade bemyndiganden, UO 14 1:3:1

3 675 000

3 675 000

2 975 000

2 975 000

Utestående åtaganden

3 274 117

2 494 238

1 889 973

1 228 084

777 383

Tilldelade bemyndiganden, UO 14 1:4:1

11 000 000

11 000 000

9 000 000

7 908 293

6 312 500

Utestående åtaganden

7 937 545

7 874 392

5 620 455

10 084 283

8 634 856

Tilldelade bemyndiganden, UO 13 1:4:1

700 000

60 000

Utestående åtaganden

219 595

582

– antal årsarbetskrafter

10 208

10 826

9 211

8 811

10 493

– medeltal anställda

10 824

11 589

9 875

9 619

10 611

673

643

631

609

542

Årets kapitalförändring

84 642

2 744

-615 004

-4 261

644 398

Balanserad kapitalförändring

11 404

8 660

623 663

128 629

-515 769

Personal 1

Driftkostnad per årsarbetskraft 2
Kapitalförändring

1

 ntal årsarbetskrafter och medeltal anställda har räknats om från och med 2008 för att ta hänsyn till ledighet utan lön, tjänstledighet för annan
A
anställning samt föräldraledighet.

2

 mräkning har skett av driftskostnad per arbetskraft från och med 2008, vilket innebär att inomstatliga köp av arbetsmarknadsutbildning inte längre
O
ingår i dessa kostnader.
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Arbetsförmedlingens
styrelse

Styrelsen 2011 från vänster: Lars-Erik Backström, Joyce Kimwaga Lundin, Per Åsling, Angeles Bermudez-Svankvist, Ingemar Jeppsson,
Thomas Franzén och Christina Johansson Gustafsdotter. Tomas Lindström och Henry Ohlsson saknas i bild.

Ledamöter under budgetåret 2011

Personalföreträdare

• Thomas Franzén, ordförande
• Christina Johansson Gustafsdotter, vice ordförande
• Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör
• Tomas Lindström
• Henry Ohlsson
• Per Åsling
• Ingrid Bonde (till och med 2011-07-07)
• Joyce Kimwaga Lundin

• Ingemar Jeppsson (Saco)
• Helena Perlerot
(ST, till och med 2011-09-01)
• Lars Eric Backström
(ST, från och med 2011-09-02)
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Ersättningar och förmåner
till styrelsemedlemmar och
ledande befattningshavare
Angeles Bermudez-Svankvist
Bruttolön

110101–111231

1 680 552:90

Skattepliktig reseersättning

6 536:00

Skattefri reseersättning

21 372:85

Henry Ohlsson
Arvode
Skattefri reseersättning
Per Åsling
Arvode

Ersättning till ledamöter
i Arbetsförmedlingens styrelse
Thomas Franzén
Arvode
Skattefri reseersättning

Skattefri reseersättning
110101–111231

110 000:00
1 171:00

Christina Johansson
Gustafsdotter
Arvode
Skattepliktig reseersättning

Thomas Lindström
Arvode
Förlorad arbetsförtjänst

110101–111231

35 000:00

Arvode
Skattefri reseersättning

35 000:00
1 195:00
110101–111231

35 000:00
495:00

110101–111231

35 000:00
6 613:00

Skattefri reseersättning

16 269:50

Förlorad arbetsförtjänst

41 838:00

14 599:75
Ingrid Bonde

Joyce Kimwaga Lundin

110101–111231

110101–111231

35 000:00
3 806:00

Arvode

110101–110707

18 173:00
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Arbetsförmedlingens
styrelsemedlemmars
övriga uppdrag
Thomas Franzén
Etikkollegiet, styrelsemedlem
Finanskriskommittén, ordförande
Christina Johansson Gustafsdotter
Geddegårdens Förvaltnings AB, ledamot
Rinman Education AB, VD
Superfeet Europe AB, ledamot
Swedish Service Support AB, ledamot
Wielsport Service AB, ledamot
Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare
Tomas Lindström
SEB, analytiker/seniorekonom
Joyce Kimwaga Lundin
Mikrofinansinstitutet i Sverige AB, Vd
EMN – European Microfinance Network, ledamot
Komunal Partnerskap – Katrineholm och Muhezdistriktet i Tanzania, expert
NEEM- Nätverk för Entreprenörer från Etniska
Minoriteter, ordförande
Hpendo Enterprice, ägare

Henry Ohlsson
Industrins Ekonomiska Råd, ledamot
Uppsala universitet, konsitoriet, ledamot
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet,
ledamot
Per Åsling
STMP AB
Trångsviksbolaget AB
ÖstersundsTidningar AB
Eko Nord Invest
Åse Bruk AB
Angeles Bermudez-Svankvist
World Association of Public Employment Services
(WAPES), ledamot
SNS, Förtroenderåd, ledamot
E-delegationen
Mälardalens Högskola, ledamot
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Finansiell
redovisning

83

84 |

a r b e t s f ö r m e d l i n g e n s å r s r e d o v i s n i n g 2 01 1

a r b e t s f ö r m e d l i n g e n s å r s r e d o v i s n i n g 2 01 1

I n n eh å ll

Tillämpade redovisningsprinciper med mera.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Resultaträkning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
Balansräkning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
Finansieringsanalys.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
Anslagsredovisning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Redovisning mot anslag. .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

92

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

93

Finansiella villkor, anslagskredit. .
Finansiella villkor, i övrigt .  .

92

Redovisning mot inkomsttitel .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Redovisning mot bemyndiganden. .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

94
94

Noter och tilläggsupplysningar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

| 85

86 |

a r b e t s f ö r m e d l i n g e n s å r s r e d o v i s n i n g 2 01 1

Tillämpade redovisningsprinciper med mera

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag, förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring, kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och anslagsförordningen
(2011:223) i dessa förordningars senaste lydelse
jämte Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och
allmänna råd till dessa förordningar.
I resultaträkningen redovisas Finansiella intäkter
och kostnader under avsnitten Verksamhetens
intäkter, Verksamhetens kostnader och Transfereringar. Lämnade bidrag har underindelats för att
bättre spegla verksamheten.

Information av väsentlig betydelse
För årsredovisningen 2011 har Ekonomistyrningsverket fattat beslut om en tidigarelagd brytdag.
Tidigare år har brytdagen för staten varit den
10 januari men för årsredovisningen 2011 är
brytdagen den 5 januari. Tidigareläggningen av
brytdagen har ansetts möjlig eftersom kostnadsmässig anslagsavräkning införts. Även införandet
av elektroniska fakturor minskar betydelsen av en
brytdag. För Arbetsförmedlingen har den tidigarelagda brytdagen främst inneburit en viss ökning av
periodiseringar och effekten på resultatet bedöms
vara liten.
Regeringen har beslutat att Försäkringskassan
ansvarar för utbetalning av aktivitetsstöd och
etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare för Arbetsförmedlingens räkning. Arbetsförmedlingen disponerar anslagen och lämnar därför
bidrag till Försäkringskassan. De bidrag som
Arbetsförmedlingen lämnar till Försäkringskassan
ingår i kolumnen ”Nettoutgifter” i anslagsredovisningen och i resultaträkningen under transfereringar på raden ”Lämnade bidrag”. Motsvarande
anslagsintäkt finns på raden ”Medel som erhållits
från statsbudgeten för finansiering av bidrag”.
De bidrag som Arbetsförmedlingen erhåller från
Svenska ESF-rådet återfinns i resultaträkningen
under transfereringar på raden ”Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag”.

Undantag från det Ekonomiadministrativa
regelverket
I Arbetsförmedlingens regleringsbrev finns följande
två undantag från det Ekonomiadministrativa
regelverket:

1) A rbetsförmedlingen får under anslaget 1:1
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4
§ avgiftsförordningen (1992:191) utan begränsning av det som följer av andra stycket i nämnda
paragraf. Detta gäller under en övergångsperiod
under 2011 rehabiliteringstjänster för döv-,
hörsel- eller synskadade samt administrativa
tjänster enligt avtal mellan Arbetsförmedlingen
och bolaget Arbetslivsresurs AB.
2) A rbetsförmedlingen får under anslaget 1:3
Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare under utgiftsområdet 13 samt
anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 fatta
beslut som innebär ekonomiska åtaganden som
medför framtida behov av anslag utan särskilt
bemyndigande.

Brytdag
Löpande redovisning avseende 2011 har gjorts
till och med den 5 januari 2012, som är gemensam brytdag för alla myndigheter. Kassamässig
anslagsavräkning enligt 12 § i anslagsförordningen
(2011:223) har tillämpats för arbetsmarknads
politiska program och bidrag till arbetslöshets
ersättning.

Periodavgränsningsposter
Upplupna intäkter och kostnader och förutbetalda
intäkter och kostnader periodiseras när kostnaden
eller intäkten överstiger 20 000 kronor.

Värdering av omsättningstillgångar
Tillgångar har värderats till lägsta värdets princip,
det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet och
det verkliga värdet på balansdagen.

Värdering av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har värderats till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna baseras
på tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringarna har upptagits till det belopp varmed
de beräknas inflyta. Fordringar som bedöms som
osäkra bokförs som befarad förlust.
Skulder har upptagits till nominellt belopp. Skulder
i utländsk valuta är omräknade till växelkursen på
balansdagen.
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Resultaträkning (tkr)

Not

2011-01-01
–2011-12-31

2010-01-01
–2010-12-31

Intäkter av anslag

1

6 491 547

6 687 714

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

109 876

98 040

Intäkter av bidrag

3

343 084

401 897

Finansiella intäkter

4

Verksamhetens intäkter

Summa verksamhetens intäkter

9 057

2 747

6 953 564

7 190 398

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

-5 349 980

-5 492 073

Kostnader för lokaler

6

-567 731

-557 598

Övriga driftkostnader

7

-926 122

-1 030 652

Finansiella kostnader

8

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetsutfall

-4 922

-4 521

-109 904

-90 534

-6 958 659

-7 175 378

-5 095

15 020

2 487

262

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter samt andra intäkter som inte disp. av mynd.

-30 663

-2 235

-28 176

-1 973

48 691 292

53 907 190

38 142

54 279

1 424

359

Finansiella intäkter

159

243

Finansiella kostnader

-21

-1

Lämnade bidrag

-29 351 097

-28 626 292

Köp av utbildning

-2 340 466

-2 312 074

Köp av tjänst från kompletterande aktörer

-1 243 891

-1 564 690

-39 232

0

-15 638 397

-21 469 317

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo uppbördsverksamhet

9

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Ersättning Lotsar
Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor)
Saldo transfereringar

10

117 913

-10 303

Å r e ts k a p i ta l f ö r ä n d r i n g

11

84 642

2 744
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Balansräkning (tkr)

T ILLG Å NGAR

Not

2011-12-31

2010-12-31

30 655

30 752

3 172

6 391

33 827

37 143

84 017

73 593

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

12

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa materiella anläggningstillgångar

13

127 520

167 209

211 537

240 802

200

200

200

200

28

34

28

34

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

14

Varulager m.m.
Varulager och förråd
Summa varulager m.m.

15

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar

16

15 036

14 350

224 860

220 435

16 550

12 143

256 446

246 928

146 426

154 796

14 147

12 639

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

151 099

84 133

17

311 672

251 568

556 445

791 955

18

556 445

791 955

540 500

284 404

540 500

284 404

1 910 655

1 853 034

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa avräkning med statsverket

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden
Summa kassa och bank

S U M M A T ILLG Å NGAR

19
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Not

2011-12-31

2010-12-31

Statskapital

20

132

132

Balanserad kapitalförändring

21

11 404

8 660

KAPI TAL O C H S K U LDER
Myndighetskapital

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

84 642

2 744

Summa myndighetskapital

96 178

11 536

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

22

47 598

57 526

Övriga avsättningar

23

93 854

83 188

141 452

140 714

Summa avsättningar

Skulder m.m.
Lån i Riksgälden

24

227 061

260 770

Övriga krediter i Riksgälden

25

2 897

3 337

Skulder till andra myndigheter

26

153 543

159 335

Leverantörsskulder

27

610 695

572 086

Övriga skulder

28

79 793

80 192

1 073 989

1 075 720

Upplupna kostnader

487 318

538 335

Oförbrukade bidrag

111 718

86 693

Summa skulder m.m.

Periodavgränsningsposter

Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter

S U M M A KAPI TAL O C H S K U LDER

29

0

36

599 036

625 064

1 910 655

1 853 034
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Finansieringsanalys (tkr)

2011-01-01
– 2011-12-31

Not

2010-01-01
– 2010-12-31

-6 845 220

30

-7 109 331

DRIF T
Kostnader
Finansiering av drift
Intäkter av anslag

6 491 547

6 687 714

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

100 928

Intäkter av bidrag

343 084

401 897

9 057

2 747

Övriga intäkter
Summa medel som tillförts för finansiering av drift

31

94 020

6 944 616

Minskning(+) av lager

7 186 378

6

7

57 869

-48 893

Ökning(+) av kortfristiga skulder

173 619

95 205

KA S S AFLÖDE FR Å N/ T ILL DRIF T

330 890

123 366

Minskning(+) av kortfristiga fordringar

IN V E S T ERINGAR
Investeringar i materiella tillgångar
Investeringar i immateriella tillgångar

-71 965

-213 481

-8 952

Summa investeringsutgifter

8 034*
-80 917

-205 447

Finansiering av investeringar
Lån från Riksgälden
– amorteringar
Kreditiv från Riksgälden

76 426

246 860

-110 135

-92 088

-440

-26 355

Andra långfristiga lån

0

109

– amorteringar

0

-40

Försäljning av anläggningstillgångar

9 744

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
KA S S AFLÖDE FR Å N/ T ILL IN V E S T ERINGAR

4 180
-24 405

132 666

4 464

-8 127

-100 858

-80 908

U PP B ÖRD S V ERK S A M H E T (EAK , E S F )
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte
 isponeras av myndigheten
d

2 486

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

-1 313

262
-21
1 173

241

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet

-30 663

-2 235

KA S S AFLÖDE FR Å N/ T ILL U PP B ÖRD S V ERK S A M H E T

-29 490

-1 994

Inbetalningar i uppbördsverksamhet

* Investeringar i immateriella tillgångar:			
2010 var investeringarna i egen utveckling 32 346 tkr, återföring av tidigare investering samt 2010 års investering i GFS-projektet motsvarade
-41 399 tkr. 2010 års investeringar i köpta dataprogram var 1 019 tkr.
Genom återföringen uppstod 2010 ett positivt kassaflöde från investeringar i immateriella tillgångar. Se även not 12.
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2011-01-01
– 2011-12-31

2010-01-01
– 2010-12-31

Not

T RAN S FERERING S V ERK S A M H E T
Lämnade bidrag
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

-48 613 104

-53 972 372

-297 869

43 233

Utbetalningar i transfereringsverksamhet

-48 910 973

-53 929 139

Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget för finansiering
av bidrag

48 691 291

53 907 190

Medel som erhållits från andra myndigheter för
finansiering av bidrag

38 142

54 279

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

1 584

Summa medel som tillförts för finansiering av
transfereringsverksamhet

601
48 731 017

53 962 070

-179 956

32 931

20 586

73 395

1 076 360

1 002 965

Ökning(+) av tillgodohavande Riksgälden

256 096

194 487

Minskning (–) av avräkning med statsverket

-235 510

-121 092

20 586

73 395

KA S S AFLÖDE FR Å N/ T ILL T RAN S FERERING S
V ERK S A M H E T

FÖRÄNDRING AV LIK V IDA M EDEL

S PEC IFIKAT I O N AV FÖRÄNDRING
AV LIK V IDA M EDEL
Likvida medel vid årets början

Summa förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets slut

1 096 946

1 076 360
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Anslagsredovisning

r e d ov i s n i n g mot a n s l a g (t k r)
Anslag

Benämning

Ingående
över
föringsbelopp

Årets tilldelning
enligt regleringsbrev

R e d ov i s n i n g mot a n s l a g (t k r)
Uo 13 1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ramanslag)

6 898

521 536

Uo 13 1:3:1

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)

6 898

521 536

Uo 13 1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
(ramanslag)

10 000

474 700

Uo 13 1:4:1

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)

10 000

474 700

Uo 14 1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (ramanslag)

36 269

5 931 062

Uo 14 1:1:1

Förvaltningskostnader för AF (ram)

36 269

5 686 062

Uo 14 1:1:2

Nyanländas etablering (ram)

Uo 14 1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag)

Uo 14 1:2:1

Aktivitetsstöd (ram)

Uo 14 1:2:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)

Uo 14 1:2:3

Statliga ålderspensionsavgifter (ram)

Uo 14 1:3

0

245 000

16 080 000

36 936 325

4 113 300

15 713 073

11 966 700

18 642 617

0

2 580 635

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag)

1 093 754

7 375 779

Uo 14 1:3:1

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)

1 038 017

7 375 779

Uo 14 1:3:7

Projekt inom ramen för Europeiska Globaliseringsfonden (ram)

55 737

0

Uo 14 1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (ramanslag)

715 777

11 684 458

Uo 14 1:4:1

Lönebidrag m.m. (ram)

715 777

11 684 458

17 942 698

62 923 860

Beviljad
anslagskredit

Utnyttjad
anslagskredit

Anslag totalt

F i n a n s i e l l a v i l l ko r , a n s l a g s k r ed i t (t k r)
Anslag

Benämning

Uo 13 1:3:1

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)

26 077

0

Uo 13 1:4:1

Ers till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)

23 735

0

Uo 14 1:1:1

Förvaltningskostnader för AF (ram)

Uo 14 1:1:2

Nyanländas etablering (ram)

Uo 14 1:2:1

Aktivitetsstöd (ram)

Uo 14 1:2:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)

932 131

0

Uo 14 1:3:1

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)

368 789

0

Uo 14 1:4:1

Lönebidrag m.m (ram)

584 223

0

170 582

0

7 350

0

785 654

0
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Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Nettoutgifter

Utgående
överföringsbelopp

Not

0

-6 898

521 536

-262 804

258 732

32

0

-6 898

521 536

-262 804

258 732

32

0

-10 000

474 700

-120 544

354 156

33

0

-10 000

474 700

-120 544

354 156

33

0

0

5 967 331

-5 774 940

192 391

34

0

0

5 722 331

-5 546 385

175 946

34

Omdisponerade
anslagsbelopp

0

0

245 000

-228 555

16 445

0

-16 080 000

36 936 325

-31 002 379

5 933 946

35–36

800 000

-4 113 300

16 513 073

-15 363 982

1 149 091

35

-800 000

-11 966 700

17 842 617

-13 057 762

4 784 855

36

0

0

2 580 635

-2 580 635

0

0

-958 017

7 511 516

-6 902 439

609 077

37–38

0

-958 017

7 455 779

-6 857 940

597 839

37

0

0

55 737

-44 499

11 238

38

0

-715 777

11 684 458

-11 132 517

551 941

39

0

-715 777

11 684 458

-11 132 517

551 941

39

0

-17 770 692

63 095 866

-55 195 623

7 900 243

F i n a n s i el l a v i l l ko r , i ö v r i g t (t k r)
Anslag

Avser

Anvisat
regleringsbrev

Nettoutgifter

Saldo

25 000

0

25 000

Not

Högstbestämningar
Uo 13 1:4:1

Ersättning till etableringslotsar och insatser för
vissa nyanlända invandrare i Af:s egen regi

Uo 14 1:2:1

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser

400 000

0

400 000

40

Uo 14 1:3:1

Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd

400 000

0

400 000

40

Uo 14 1:3:1

Anordnarbidrag vid arbetsprövning inom
arbetslivsintroduktion

43 000

-1 827

41 173

Uo 14 1:3:1

Flyttningsbidrag

90 000

-87 920

2 080

Uo 14 1:3:1

Kommunala insatser sommarjobb

0

-1 333

-1 333

Uo 14 1:3:1

Arbetsmarknadsutbildning, JOB fas 3

99 000

-13 774

85 226

Uo 14 1:4:1

Information om insatser för personer
med funktionsnedsättning

15 000

-14 673

327

41

Övrigt
Uo 14 1:3:1

Kompletterande aktörer utanför garantierna

600 000

-559 212

40 788

Uo 14 1:3:1

Jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi

350 000

-323 005

26 995

Skatteverket
Nystartsjobb (skattekreditering)

Utnyttjat
6 168 035

42
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R e d ov i s n i n g mot i n komstt i t el (t k r)
Inkomsttitel

Benämning

Inkomster

9711 011

Nedsättning, anställningsstöd

9719 011

Nedsättning, stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

9728 011

Nystartsjobb

174
0
4 478

2394 101

Övriga ränteinkomster

5

2811 104

Övriga inkomster av statens verksamhet

0

4516 001

Återbetalning av utgivna startlån och bidrag

0

6412 001

Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006

26 011

Saldo inkomsttitlar

30 668

R e d ov i s n i n g mot b e m y n d i g a n d en (t k r)
Utestående åtagandenas fördelning per år:
Tilldelad be
myndiganderam

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

Anslag

Benämning

Uo 13 1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

ap.1

Ersättning till etableringslotsar
och insatser för vissa nyanlända
invandrare

700 000

2012

2013

2014

582

219 595

114 589

105 006

0

3 675 000

3 595 507

3 274 117

2 866 157

405 418

2 542

Uo 14 1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

ap.1

Kostnader för arbetsmarknads
politiska program och insatser *

Uo 14 1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

ap.1

Lönebidrag m.m.

11 000 000

8 634 856

10 084 283

7 920 899

1 733 841

429 543

Summa

15 375 000

12 230 945

13 577 995

10 901 645

2 244 265

432 085

* I utgående åtagande 2010 enligt årsredovisningen för 2010 ingick inte åtaganden avseende anordnarbidrag inom fas 3. Ingående åtagande 2011
har därför räknats om. Eftersom uppgift om exakt belopp saknas har en beräkning gjorts. Med utgångspunkt i åtagandet för 2011 har åtagandet
för 2010 beräknats med ledning av proportionerna mellan antalet deltagare i december 2010 respektive 2011.
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Noter och tilläggsupplysningar (tkr)
RESULTATRÄKNING

NOT 1  Intäkter av anslag

2011-12-31

2010-12-31

186

0

345 677

593 282

-63

-9

383 592

287 064

14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

5 762 155

5 807 377

Summa intäkter av anslag

6 491 547

6 687 714

Uthyrning av lokaler

15 869

16 994

– varav inomstatliga

13 035

12 830

Konsultuppdrag

29 664

28 818

13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
14 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
14 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Samtliga ovanstående intäkter finansieras med medel från Statsbudgeten.

NOT 2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar

– varav inomstatliga
Annonser/prenumerationer m.m.
– varav inomstatliga
Övriga intäkter
– varav inomstatliga

9 108

6 878

32 907

26 217

0

0

31 436

26 011

17 597

20 801

109 876

98 040

Intäkter av bidrag

343 084

401 897

– varav inomstatliga

281 102

338 054

– varav periodisering

-23 481

-41 879

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar
Samtliga ovanstående intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen.

NOT 3  Intäkter av bidrag

Intäkter av bidrag har minskat med 59 mkr. Minskningen beror på minskade bidrag från Försäkringskassan vilka även står för merparten av
intäkter av bidrag med 199 mkr.	

NOT 4  Finansiella intäkter
Ränteintäkter

209

1 700

– varav inomstatliga

131

1 675

8 786

990

62

57

0

0

9 057

2 747

Ränta på räntekonto i Riksgälden
Övriga finansiella intäkter
– varav inomstatliga
Summa finansiella intäkter

Finansiella intäkter har ökat med 6,3 mkr. Ränteintäkter på räntekonto hos Riksgälden har ökat med 7,8 mkr beroende på ökad behållning
på räntekontot. Ränteintäkter från SPV har minskat med 1,6 mkr.

NOT 5  Kostnader för personal
Lönekostnader exkl. sociala avgifter
– varav periodisering
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier, övriga avgifter och kostnader
– varav periodisering
Summa kostnader för personal

3 569 014

3 678 125

25 583

34 691

1 780 966

1 813 948

14 048

-7 936

5 349 980

5 492 073

Kostnader för personal har minskat med 142 mkr, varav lönekostnader med 109 mkr. Minskningen beror främst på att antalet årsarbetskrafter
har minskat med ca 600 st.
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NOT 6  Kostnader för lokaler

2011-12-31

2010-12-31

Kostnader för lokaler

567 731

557 598

– varav inomstatliga

3 258

5 408

Kostnader för lokaler har ökat med 10 mkr. Hyreskostnader har ökat med 18,5 mkr och kostnader för reparation av lokaler har minskat med 7,3 mkr.

NOT 7  Övriga driftkostnader
Övriga driftkostnader

926 122

1 030 652

– varav inomstatliga

-15 887

137 888

– varav periodisering

-75 331

54 940

Övriga driftkostnader har minskat med 105 mkr. Övriga tjänster har ökat med 28 mkr avseende konsulttjänster och bevakning m.m.. Resor har ökat
med 16 mkr. Telefonikostnader har minskat med 11 mkr. Köp av Arbetsmarknadsutbildning från andra myndigheter har minskat med 145 mkr.
Enligt instruktion från ESV ska den redovisas som övriga driftkostnader trots att det egentligen är en kostnad för arbetssökande.

NOT 8  Finansiella kostnader
Räntekostnader konto i Riksgälden

0

27

4 322

1 195

550

3 247

– varav inomstatliga

70

2 109

Övriga finansiella kostnader

50

52

Räntekostnader lån i Riksgälden
Övriga räntekostnader

– varav inomstatliga
Summa finansiella kostnader

-25

3

4 922

4 521

Finansiella kostnader har ökat med 401 tkr. Räntekostnader för lån hos Riksgälden har ökat med 3 mkr beroende på större lån och högre räntesats.
Övriga räntekostnader har minskat med 2,7 mkr varav 2 mkr avser SPV och 0,7 mkr avser minskade dröjsmålsräntor.

NOT 9  Uppbördsverksamhet
Återkrav skattereduktion

-1 252

-89

Medel från EU

29 428

2 062

Summa uppbördsverksamhet

28 176

1 973

Uppbördsverksamheten avser främst medel som Arbetsförmedlingen för Sveriges räkning rekvirerar från EU och levererar in på inkomsttitel. Detta
är under avveckling men vissa medel finns dock kvar. Se även not 17. Uppbörd består även av återkrav skattereduktion främst nystartsjobb.

NOT 10  Transfereringar
Periodisering Köp av arbetsmarknadsutbildning

14 520

Periodisering Lämnade bidrag, inomstatliga

97 431

0

Periodisering Erhållna bidrag

-1 241

-20

10 544

-1 066

Återkrav av bidrag
Extern finansiering

-17 139

-36

6 731

-3 295

1 315

Finansieringsbidrag

-1

-6

Finansiering ESF

-9

-118

117 913

-10 303

-29 351 097

-28 626 292

Befarade förluster

Summa transfereringar

Lämnade bidrag

De tre största bidragsmottagare som ingår är Försäkringskassan 15 639 mkr, Skogsstyrelsen 41 mkr och Arbetsförmedlingen 16 mkr.
Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor)

-15 638 397

-21 469 317

Kostnader EAK har minskat med 5 831 mkr. Ersättningen till arbetslöshetskassorna och kostnad för Statlig ålderspensionsavgift har minskat
vilket beror på att färre är berättigade till a-kassa och att de i viss mån får mindre ersättning.
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NOT 11  Årets kapitalförändring

2011-12-31

2010-12-31

-3 207

1 296

-1

-6

17 232

42 042

-9

-118

Återkrav

13 403

-556

Periodiseringsposter

57 224

-39 914

Summa årets kapitalförändring

84 642

2 744

Riskkostnader
Finansieringsbidrag
Externfinansiering av projekt
ESF

BALANSRÄKNING
NOT 12–13  Anläggningstillgångar
Med anläggningstillgång menas en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, till exempel maskiner, inventarier och bilar. Tillgångens
värde ska uppgå till 20 000 kr och ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år. I anskaffningsvärdet ingår kostnader för installation, transporter, tull och
motsvarande. Större anskaffningar av likartade tillgångar ska tillgångsredovisas när anskaffningsvärdet är 6 000 kr och den totala anskaffningen
överstiger 1 000 000 kr. Förbättringsutgift på annans fastighet ska ha en anskaffningskostnad på minst 100 000 kr. I mmateriell anläggningstillgång
bestående av egenutvecklat dataprogram (helt eller delvis) ska ha ett anskaffningsvärde på över 1 000 000 kr.
Tillämpad princip innebär att objekt som understiger det fastställda beloppet men som tillhör en fungerande enhet läggs ihop med övriga objekt
och betraktas som en enhet.
De olika tillgångarnas ekonomiska livslängd ser normalt ut enligt följande:
3 år
Persondatorer m.m.
5 år
Bilar, möbler, övriga datorer, dataprogram m.m.
5 år
Egenutvecklade och köpta dataprogram
5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet.
Planenlig avskrivning tillämpas, dvs. avskrivning görs fr.o.m. det datum då anläggningen tas i drift.

NOT 12  Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Egenutvecklade dataprogram
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar*
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde egenutvecklade dataprogram

139 119

148 665

8 685

-9 053

0

-494

147 804

139 118

-108 367

-98 705

-8 695

-10 155

-87

494

-117 149

-108 366

30 655

30 752

* Årets anskaffningar 2010 uppgick till 32 346 tkr varav GFS-projektet (Gemensamt förmedlingssystem) 20 512 tkr. Nedläggning och därmed
återföring av GFS-projektet skedde med -41 399 tkr varav -20 512 tkr avsåg 2010 och -20 887 tkr hänförde sig till 2009. Genom återföringen
uppstod ett negativt värde på årets anskaffningar för år 2010 med -9 053 tkr.
Köpta dataprogram
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar

14 532

18 793

267

1 019

0

-5 279

Utgående anskaffningsvärde

14 799

14 533

Ingående ackumulerade avskrivningar

-8 142

-10 148

Årets avskrivningar

-3 485

-3 273

0

5 279

-11 627

-8 142

3 172

6 391

33 827

37 143

Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde köpta dataprogram
Summa immateriella anläggningstillgångar
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NOT 13  Materiella anläggningstillgångar

2011-12-31

2010-12-31

150 437

108 580

Årets anskaffningar

31 090

47 424

Årets försäljningar/utrangeringar

-2 998

-5 567

Utgående anskaffningsvärde

178 529

150 437

Ingående ackumulerade avskrivningar

-76 844

-66 975

Årets avskrivningar

-20 299

-14 974

2 631

5 105

-94 512

-76 844

84 017

73 593

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde

Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar

556 941

597 023

40 876

166 057

-78 945

-206 140

518 872

556 940

-389 864

-533 623

-77 338

-62 093

75 718

205 853

-391 484

-389 863

127 388

167 077

Ingående anskaffningsvärde

0

476

Årets försäljningar/utrangeringar

0

-476

Utgående anskaffningsvärde

0

0

Ingående ackumulerade avskrivningar

0

-367

Årets avskrivningar

0

-52

Årets försäljningar/utrangeringar

0

419

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Bokfört restvärde

0

0

Specifikation leasing överstigande 100 tkr

0

0

132

132

Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde
Leasing maskiner, inventarier, personbilar och datorer

Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde

132

132

Bokfört restvärde

132

132

211 537

240 802

Summa materiella anläggningstillgångar

Not 14  Finansiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde bostadsrätt
Tidigare värdereglering bostadsrätt
Summa finansiella anläggningstillgångar

672

672

-472

-472

200

200
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NOT 15  Varulager m.m.
Summa varulager och förråd

2011-12-31

2010-12-31

28

34

15 036

14 350

224 860

220 435

16 550

12 143

256 446

246 928

Varulagret innehåller främst födelsedagsgåvor.

NOT 16  Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar

De tre största kundfordringarna som ingår är Lokaldelen i Sverige AB 1 441 tkr, Samordningsförbundet Haninge 1 207 tkr och Norrköpings kommun
1 091 tkr. De tre största fordringarna hos andra myndigheter som ingår är Skatteverket, fordran mervärdesskatt 192 638 tkr och kundfordring 3 624
tkr, Försäkringskassan 23 615 tkr och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 3 533 tkr.

Not 17  Periodavgränsningsposter, tillgångar
Förutbetalda kostnader
– varav inomstatliga
Upplupna bidragsintäkter
– varav inomstatliga
Övriga upplupna intäkter

146 426

154 796

352

567

14 147

12 639

1 981

1 367

151 099

84 133

– varav inomstatliga

97 431

1 037

– varav medel från EU

53 668

83 095

311 672

251 568

Summa periodavgränsningsposter, tillgångar

Förutbetalda kostnader har minskat med 8 mkr och består främst av hyror. Upplupna bidragsintäkter har ökat med 1,5 mkr och avser bidragsinkomster som ännu inte erhållits och beloppsmässigt motsvaras av periodens kostnader. Övriga upplupna intäkter har ökat med 67 mkr och avser
aktivitetsstöd från Försäkringskassan med 97 mkr och en minskning med 30 mkr från ESF.

NOT 18  Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde

0

0

-30 668

-2 242

30 668

2 242

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel

0

0

Fordringar/skulder avseende Uppbörd

0

0

418 961

444 292

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde
Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde

49 420 684

54 787 527

-49 459 310

-54 812 858

380 335

418 961

-36 269

91 927

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde

5 774 939

5 851 896

-5 931 062

-5 980 092

0

0

-192 392

-36 269

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans

213 741

258 260

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

-12 785

-44 519

Fordringar avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

200 956

213 741
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NOT 18  Avräkning med statsverket forts..

2011-12-31

2010-12-31

195 522

118 567

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde

2 439 887

3 056 967

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-51 896 505

-57 790 628

49 428 642

54 810 616

167 546

195 522

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Belopp under utredning
Summa avräkning med statsverket

0

0

556 445

791 955

Avräkning med statsverket avser myndighetens ställning mot statsverket. Balansposten består därmed av skillnaden mellan det likvida flödet,
i form av in- och utbetalningar via statens centralkonto i Riksbanken, och den redovisade avräkningen mot statsbudgeten mot anslag och inkomsttitlar som sker när inkomster och utgifter uppstår.

NOT 19   Behållning räntekonto i Riksgälden
Anslagsmedel

540 500

284 404

17 355

17 164

0

0

Behållning räntekonto i Riksgälden

540 500

284 404

– varav kortsiktigt likviditetsbehov (förändring räntekonto i januari)

152 825

109 222

– varav intäkter av bidrag
Avgifter
Räntekontokredit

470 000

Behållningen på räntekontot består av poster som är anslagsavräknade men inte utbetalda. Större poster är semesterlöneskulden som uppgår till
227 mkr, en ökning med 52 mkr och Lokalt aktivt omställningsarbete som uppgår till 94 mkr, en ökning med 11 mkr.
I posten ingår också anslagssparandet som är 192 mkr, en ökning 120 mkr.

NOT 20  Statskapital
Statskapital utan avkastningskrav. Avser konst från Konstrådet.

132

132

11 404

8 660

Ingående avsättning

57 526

74 995

Årets pensionskostnad

27 328

28 543

-37 256

-46 012

47 598

57 526

NOT 21  Balanserad kapitalförändring
Summa balanserad kapitalförändring

NOT 22  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Årets pensionsutbetalningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Kostnader för pensionsersättning till arbetstagare som beviljats avgång med pensionsersättning enligt Trygghetsavtalets regler. Avsättningar för
pensioner och liknande förpliktelser har minskat med 10 mkr.

NOT 23  Övriga avsättningar
Avser:
Lokalt aktivt omställningsarbete
Ingående avsättning

83 188

90 795

Årets avsättning

10 666

10 967

Årets utbetalningar

0

-18 574

Övriga avsättningar

93 854

83 188

Övriga avsättningar för Lokalt aktivt omställningsarbete har ökat med 10,6 mkr.
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NOT 24  Lån i Riksgälden
Ingående balans
Årets nyupptagna lån
Årets amorteringar
Summa lån i Riksgälden
Beviljad låneram

350 000

Utnyttjad låneram

248 770

- varav anläggningstillgångar som ännu inte har finansierats med lån

2011-12-31

2010-12-31

260 770

105 998

76 426

246 860

-110 135

-92 088

227 061

260 770

18 812

Skuld avseende lån i Riksgälden redovisas i sin helhet under denna not. Lån i Riksgälden har minskat med 34 mkr på grund av minskade
investeringar i anläggningstillgångar.

NOT 25  Övriga krediter i Riksgälden
Övriga krediter i Riksgälden.

2 897

3 337

153 543

159 335

92 926

93 862

1 549

1 580

477

361

Avser kreditiv i Riksgälden.

NOT 26   Skulder till andra myndigheter
Skulder till andra myndigheter
Följande större poster ingår:
Skatteverket, skuld arbetsgivaravgift
Skatteverket, skuld mervärdesskatt
SPV, skuld premier avtalsförsäkringar

De tre största leverantörerna som ingår är Statens Tjänstepensionsverk 38 mkr, Försäkringskassan 7 mkr och Kammarkollegiet 5 mkr.
Skulder till andra myndigheter har minskat med 6 mkr, avser främst leverantörsskulder.

NOT 27  Leverantörsskulder
Leverantörsskulder

610 695

572 086

De tre största leverantörerna som ingår är Lernia AB 140 349 tkr, Telia Sonera Sverige Finans AB 32 334 tkr och Academedia Eductus AB 30 358 tkr.

Not 28  Övriga skulder
Övriga skulder

79 793

80 192

79 422

79 776

Ingående balans

0

109

Under året utrangerade leasingobjekt

0

-69

Amorteringar under året

0

-40

Utgående balans

0

0

Följande större poster ingår:
Skatteverket, skuld preliminärskatt
I posten Övriga skulder ingår: Finansiell leasing
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NOT 29  Periodavgränsningsposter, skulder

2011-12-31

2010-12-31

Upplupna löner, arvoden

27 557

27 151

Upplupna arbetsgivaravgifter på upplupna löner och arvoden

13 763

13 474

Upplupna semesterlöner

258 630

233 453

Upplupna arbetsgivaravgifter på semesterlöner

127 605

114 321

59 763

149 936

– varav inomstatliga

4

76 350

Oförbrukade bidrag

111 718

86 693

– varav inomstatliga

108 332

82 940

0

36

Övriga upplupna kostnader

Övriga förutbetalda intäkter
– varav inomstatliga
Summa periodavgränsningsposter, skulder

0

36

599 036

625 064

Övriga upplupna kostnader har minskat med 90 mkr avser periodisering av Arbetsmarknadsutbildning som den största posten. Under posten
Oförbrukade bidrag redovisas erhållna bidragsinkomster som periodiseras för att täcka framtida kostnader. Posten har ökat med 25 mkr och avser
periodisering av kostnader i projekt med extern finansiering.

FINANSIERINGSANALYS
NOT 30  Kostnader
Kostnader enligt resultaträkningen

6 958 659

7 175 378

-109 904

-90 534

-2 797

-589

0

0

Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar
Realisationsförlust
Ej likviditetspåverkande poster
Avsättningar
Kostnader enligt finansieringsanalysen

-738

25 076

6 845 220

7 109 331

109 876

98 040

-8 948

-4 020

100 928

94 020

NOT 31  Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkningen
Justeringar:
Realisationsvinst
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen

a r b e t s f ö r m e d l i n g e n s å r s r e d o v i s n i n g 2 01 1

ANSLAGSREDOVISNING
Totalutfallet per anslag redovisas på inledande rad i fetstil för respektive anslag. Därefter följer, i förekommande fall, uppdelning på anslagsposter.

UO 13
1:3	Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ramanslag)
1:3:1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)
NOT 32	Enligt regleringsbrev 2010-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2010 om 6 898 tkr förts bort som en indragning av anslags
sparande. Orsaken till det låga utfallet beror på att inflödet i reformen varit lågt under första halvåret.
1:4	Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ramanslag)
1:4:1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)
NOT 33	Enligt regleringsbrev 2010-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2010 om 10 000 tkr förts bort som en indragning av anslags
sparande. Orsaken till det låga utfallet beror på att inflödet i reformen varit lågt och att alla som har rätt till lots inte har valt lots. Även
utnyttjandet av övriga programinsatser har varit lågt.

UO 14
1:1	Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (ramanslag)
1:1:1 Förvaltningskostnader för Af (ram)
NOT 34	Enligt regleringsbrev 2010-12-22 får en anslagsbehållning om 3 % disponeras under 2011. Anslagssparandet från budgetåret 2010
uppgick inte till 3 % varför hela beloppet om 36 269 tkr disponeras.
1:2
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag)
1:2:1 Aktivitetsstöd (ram)
NOT 35	Enligt regleringsbrev 2010-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2010 om 4 113 300 tkr förts bort som en indragning av anslagssparande. Enligt regleringsbrev 2011-03-10 har tilldelade medel ökat med 800 000 tkr. Samtidigt har tilldelade medel på anslagspost
2 minskat med 800 000 tkr. I statsredovisningssystemet Hermes har detta registrerats som en omdisponering. Försäkringskassan har
historiskt tillämpat olika redovisningsprinciper vid bokföring av statliga fordringar, vilket har påverkat tidpunkten för anslagsbelastningen.
Under 2011 har Försäkringskassan gjort en utredning för att kvalitetssäkra och säkerställa gällande principer samt utrett om det finns
skäl för en historiskt avvikande hantering. För Arbetsförmedlingens del har detta inneburit att anslagsposten aktivitetsstöd historiskt har
belastats med ca 94 040 tkr för lite, vilket har rättats under 2011.
1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)
NOT 36	Enligt regleringsbrev 2010-12-22 har anslagssparandet från budgetår 2010 om 11 966 700 tkr förts bort som en indragning av anslagssparande. Enligt regleringsbrev 2011-03-10 har tilldelade medel minskat med 800 000 tkr. Samtidigt har tilldelade medel på anslagspost
1 ökat med 800 000 tkr. I statsredovisningssystemet Hermes är detta registrerat som en omdisponering.
1:3	Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag)
1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)
NOT 37	Enligt regleringsbrev 2010-12-22 får, av anslagssparandet från budgetår 2010 om 1 038 017 tkr, 80 000 tkr disponeras under 2011.
958 017 tkr har förts bort som en indragning av anslagssparande.
1:3:7	Projekt inom ramen för Europeiska Globaliseringsfonden (ram)
NOT 38	Enligt regleringsbrev 2010-12-22 får hela anslagssparandet om 55 737 tkr disponeras under 2011. Projektet har slutredovisats i december 2011 och anslagsposten har belastats med kostnader godkända av Svenska ESF-rådet.
1:4	Lönebidrag och Samhall m.m. (ramanslag)
1:4:1 Lönebidrag m.m. (ram)
NOT 39	Enligt regleringsbrev 2010-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2010 om 715 777 tkr förts bort som en indragning av anslags
sparande.
	Finansiella villkor, i övrigt
NOT 40 Enligt regleringsbrev 2010-12-22 finns en utbytbarhet mellan 1:2:1 och 1:3:1 på 400 000 tkr.
NOT 41 Avser restposter avseende budgetår 2010.
NOT 42 Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering under 2011 för nystartsjobb.
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Arbetsförmedlingens styrelse

Ledamöter
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.
Stockholm 17 februari 2012

Thomas Franzén
Ordförande

Christina Johansson

Henry Ohlsson

Tomas Lindström

Joyce Kimwaga Lundin

Angeles Bermudez-Svankvist
Generaldirektör

Per Åsling
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