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Generaldirektören har ordet
Arbetsförmedlingen påverkar många människors liv. Det gångna året var över en miljon
personer någon gång inskrivna hos oss. Många har lämnat Arbetsförmedlingen och gått
vidare till arbete eller studier. Under förra året fick drygt 450 000 jobb och 50 000
började studera. Andra finns kvar hos oss och tar del av insatser som stärker deras
möjligheter att få ett arbete.
Det är oerhört viktigt att människor och företag som använder sig av Arbetsförmedlingen
har förtroende för myndigheten och de tjänster som vi levererar. Allmänhetens erfarenhet
och uppfattning av Arbetsförmedlingen är i grunden avgörande för myndighetens
framtid. De senaste årens förtroendemätningar har visat att vi har en negativ trend att
bryta. Därför har frågor om förtroende haft hög prioritet under det gångna året.
Vi har genomfört omfattande så kallade kundresor för att verkligen förstå vad vi behöver
göra för att bättre möta våra kunders olika behov och förväntningar. Vi har tagit de första
stegen mot effektivare och mer moderna IT-lösningar. Min första åtgärd – när jag tog
över som tillförordnad chef i slutet av augusti – var att verka för en förnyad intern dialog
för att ta vara på kunskaper och erfarenheter i organisationen. Vi har börjat syna hela
myndigheten, vända varje sten och samtala intensivt med arbetssökande, arbetsgivare
och våra egna medarbetare. Vi ser en hel del problem som behöver åtgärdas men också
möjligheter. Förändringsarbetet är långsiktigt och många av frukterna kan skördas
kanske först om några år.
Den utbudsstimulerande arbetsmarknadspolitiken låg fast under 2013. Att fler personer
kom in i arbetskraften avspeglades bland annat i att vi kom att arbeta med något fler
personer och att det skedde en förändring av sammansättningen av arbetssökanden.
Andelen som står långt från arbetsmarknaden ökade till att omfatta över 60 procent av
alla inskrivna. Att arbeta med människor som står långt från arbetsmarknaden är en
komplex uppgift som ställer höga krav på medarbetarnas olika kompetenser. Jag är stolt
över det resultat som Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare presterade under
2013 och ser fram mot det förändringsarbete som nu fortsätter med syfte att möta
behoven hos arbetsgivare och arbetssökande.
Clas Olsson, tf generaldirektör
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Arbetsförmedlingens uppgifter
De långsiktiga målen och uppgifterna för Arbetsförmedlingen finns i Förordning
(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Där anges att vi på
Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess
arbetsmarknadspolitiska verksamhet.
Den arbetsmarknadspolitiska verksamhetens huvuduppgifter enligt instruktionen är att:

1

•

effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft

•

prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden

•

bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt

•

säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring

•

anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande att
hitta ett arbete

•

ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor 1 inom
arbetsmarknadspolitiken

•

särskilt ansvara för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som hjälper dem
att snabbt och effektivt etablera sig på arbetsmarknaden

•

säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott i
samarbete med berörda parter

•

för Sveriges del fullgöra de uppgifter som åligger den centrala
arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna om arbetskraftens
fria rörlighet inom den europeiska gemenskapen.

I årsredovisningen används begreppet funktionshinderpolitiken.
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Arbetsförmedlingens förutsättningar
Arbetsmarknadens utveckling2
Den svenska arbetsmarknaden stod överraskande väl emot den påtagliga
konjunkturförsvagningen i ekonomin år 2013. Efterfrågan på arbetskraft i form av lediga
platser och sysselsättning låg på en ovanligt hög nivå i förhållande till tidigare jämförbara
konjunkturlägen. BNP ökade med endast knappt 1 procent men trots den svaga tillväxten
steg sysselsättningen med cirka 43 000 personer under året 3.
Den främsta anledningen till den goda sysselsättningsutvecklingen var att det skapades
betydligt fler jobb inom tjänstesektorerna. Inom övriga delar av näringslivet, det vill säga
mer konjunkturkänsliga sektorer såsom industrin och byggnadsverksamheten, stod
sysselsättningen stilla eller backade. Jobben tillkom i huvudsak inom yrken på
eftergymnasial nivå medan det skedde en fortsatt nedgång av sysselsatta inom yrken med
kort utbildning enligt Arbetskraftsundersökningen (AKU). Antalet nyanmälda lediga
platser låg kvar på en förhållandevis hög nivå under året. Totalt nyanmäldes drygt
669 000 lediga platser vid Arbetsförmedlingen år 2013, vilket var cirka 5 000 fler jämfört
med år 2012 (2012: 664 000, 2011: 691 000). Antalet varsel om uppsägningar minskade
under året 4. Totalt varslades sammanlagt cirka 59 000 personer om uppsägning, vilket
var cirka 12 000 färre än under föregående år.
Den privata tjänstesektorn var otvivelaktigt sysselsättningsmotorn på den svenska
arbetsmarknaden. Under året tillkom 38 000 arbetstillfällen inom sektorn vilket var en
starkt tilltagande ökningstakt jämfört med året innan (1,8 procent jämfört med 0,4
procent). Tillväxten av jobb var stor inom hotell och restaurang samt inom personliga
tjänster. Även företagstjänster uppvisade en positiv utveckling under året.
Sysselsättningen inom den offentliga tjänstesektorn fortsatte samtidigt att öka.
Jobbtillskottet blev 17 000 under året, vilket var dubbelt så stort som föregående år.
Liksom tidigare fortsatte antalet anställda med kommunal eller landstingskommunal
huvudman att utvecklas svagt medan det skedde en fortsatt ökning av anställda med
privat huvudman.
Industrin är i hög grad beroende av vad som händer i omvärlden och sysselsättningen
inom sektorn påverkades därmed i högre grad än andra sektorer av den svaga globala
konjunkturen. Avsättningsmöjligheterna för industrivaror var svaga på flera viktiga
Data kring sysselsättningssiffror under denna rubrik är hämtade från AKU. Övriga uppgifter är hämtade från
Arbetsförmedlingens datalager. I Appendix ges en beskrivning av datalagret som källa.
3 Källa SCB AKU. Arbetskraftsundersökningen (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på
arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i ålder 15-74 år. Samtliga tal i denna beskrivning avser 16-64 år. AKU
tar fram statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa.
4 Enligt främjandelagen är en arbetsgivare skyldig att lämna varsel till Arbetsförmedlingen en viss tid innan
arbetsgivaren genomför en driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län (inom
byggnadsverksamheten gäller minst 20 arbetstagare).
2

Sida: 7 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

marknader och det innebar att företagen tvingades se över sin produktionskapacitet
liksom sina organisationer för att stärka lönsamheten. Detta utmynnade bland annat i
neddragningar av personal. Under året minskade industrisysselsättningen med 12 000
personer, vilket var ungefär lika mycket som under föregående år. Byggkonjunkturen var
förhållandevis svag. Bristen på arbetskraft var begränsad till befattningar med krav på
god utbildning ofta i kombination med krav på yrkeserfarenhet. Sysselsättningen förblev
ungefär oförändrad jämfört med året innan.
Förändringarna inom näringslivet har inverkat på den regionala arbetsmarknadsbilden.
Län med en stor industrisektor uppvisade en svagare utveckling av sysselsättningen än
andra län och i synnerhet i jämförelse med län med stor privat tjänstesektor. De län som
redovisade den svagaste utvecklingen på arbetsmarknaden var Blekinge, Gävleborgs och
Västernorrlands län. Dessa län drabbades även av betydande nedskärningar av
strukturella skäl i samband med sämre lönsamhet i företagen. Å andra sidan uppvisade de
tre storstadslänen en allt starkare sysselsättningsutveckling under året, främst på grund
av jobbtillskottet inom privat tjänstesektor.
Den utbudsinriktade politiken bidrog till en fortsatt stark ökning av antalet personer i
arbetskraften (personer som har arbete eller söker arbete aktivt). Under året uppgick
arbetskraftstillskottet till 53 000 personer (2012: 22 000, 2011: 62 000). Arbetskraftens
ökning bestod till mycket stor del av utrikes födda men även antalet inrikes födda
uppvisade en viss ökning under året. Arbetskraftens kraftfulla ökning trycker åtminstone
kortsiktigt upp arbetslöshetsnivån eftersom det i normalfallet tar tid att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Arbetslösheten uppgick under året till i genomsnitt 8,1 procent enligt AKU (2012: 8,0
procent, 2011: 7,9 procent). Arbetslösheten kulminerade under de första månaderna av
2013 varefter den hade en svagt nedåtgående tendens. Antalet inskrivna arbetslösa hos
Arbetsförmedlingen uppgick i genomsnitt till 404 000 personer. Det kan jämföras med
393 000 under år 2012 och 377 000 under 2011 5.
Arbetslöshetsnivån för utrikes födda var mer än dubbelt så hög som för inrikes födda och
det fanns en tendens till att skillnaden ökade under året (enligt AKU). Andra grupper med
utsatt ställning på arbetsmarknaden 6 är sökande med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa med högst förgymnasial utbildning och äldre sökande
(>55 år). Antalet arbetslösa har ökat i samtliga dessa grupper det senaste året förutom
inom gruppen arbetslösa >55 år.
Observera att den indelning av arbetssökande i grupper som görs i årsredovisningen
syftar till att redovisningen ska bli överskådlig. Naturligtvis skiljer sig de individuella
Inskrivna arbetslösa är ett annat begrepp för öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.
Arbetslösa som finns i grupper som har svårt att få ett arbete och som riskerar att stå långa tider utan arbete
och/eller drabbas av ofta återkommande arbetslöshetsperioder.

5

6
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förutsättningarna åt inom dessa grupper. Arbetslösa inom dessa grupper har olika

förutsättningar att finna ett arbete ställt mot bakgrund av deras utbildning,
arbetslivserfarenhet och andra personliga egenskaper. Att tillhöra någon av
grupperna behöver alltså inte för den enskilde innebära att man står långt från att
finna ett arbete även om gruppen som helhet har en mer utsatt situation på
arbetsmarknaden än personer som inte tillhör någon av grupperna.
Det totala antalet inskrivna arbetslösa i grupperna med utsatt ställning på
arbetsmarknaden ökade med 15 000 personer och uppgick i genomsnitt till 247 000
under året. En tydlig bild var att ökningen inom nämnda grupper nästan helt och hållet
föll på personer under 45 år.
Andelen som tillhör grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden av samtliga
inskrivna arbetslösa steg successivt och passerade för första gången 60 procent våren
2013. Andelen för helåret stannade på i genomsnitt 61,1 procent. En starkt bidragande
orsak till utvecklingen har varit de tillkommande uppdragen i form av förändringar inom
sjukförsäkringssystemet och etableringsuppdraget. En allt tydligare tendens under loppet
av året var att det övriga antalet inskrivna arbetslösa minskade samtidigt som antalet
inskrivna arbetslösa inom grupperna med utsatt ställning fortsatt att öka.
Figur 1: Inskrivna arbetslösa inom grupper med utsatt ställning på
arbetsmarknaden och övriga arbetslösa
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager
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En tydlig trend är att jobben i huvudsak tillkommer inom yrken på eftergymnasial nivå.
Samtidigt steg antalet inskrivna arbetslösa med kort skolutbildning. Antalet inskrivna
med högst förgymnasial utbildning uppgick till 118 000 personer år 2013 eller nästan 30
procent av samtliga inskrivna arbetslösa, vilket var 5 000 fler jämfört med år 2012.
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Ökningen skedde nästan helt och hållet bland personer med en utbildningsnivå
motsvarande förgymnasial utbildning kortare än 9 år och denna förändring kan relateras
till utbildningsnivån bland deltagarna som träder in i aktiviteter inom ramen för
etableringsuppdraget för nyanlända. Drygt 50 procent av deltagarna inom
etableringsuppdraget har en utbildningsnivå motsvarande förgymnasial utbildning
kortare än 9 år. Denna tydliga trend mot komplexare och mer komplicerade
matchningsuppdrag speglar den allt större utmaning som Arbetsförmedlingen möter
inom ramen för sitt verksamhetsfält. Det arbetsmarknadspolitiska uppdraget har därmed
blivit allt svårare.

Uppdraget och budgetårets inriktning
Arbetsförmedlingens uppdrag är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att
hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.
Uppdraget har under senare år påverkats av reformer som syftar till öka sysselsättningen.
Detta har bidragit till att vi idag arbetar med att få in fler individer på arbetsmarknaden.
Sjukförsäkringsreformen har ökat möjligheten för individer att utifrån sina
förutsättningar för arbete komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Etableringsreformen
har möjliggjort att nyanlända får en snabbare introduktion till det svenska arbetslivet.
Arbetsförmedlingens verksamhet styrs av instruktionen 2007:1030. För varje budgetår
beslutar riksdagen och regeringen i den statliga budgetprocessen om inriktning,
verksamhetsmål och medelstilldelning. I regleringsbrevet anger regeringen ramarna för
hur de olika anslagen får användas och vilka möjligheter som finns för
Arbetsförmedlingen att fatta beslut om användningen.
I vår resultatredovisning används indikatorer och mått som är kopplade till uppgifterna i
instruktionen 2007:1030.
I regleringsbrevet för 2013 anges bland annat att Arbetsförmedlingen ska säkerställa
genomförandet av det nya arbetssättet som infördes 2012 i syfte att förkorta
arbetslöshetstiderna och öka sysselsättningen. Vidare framgår att Arbetsförmedlingen ska
fortsätta att utveckla arbetsgivarkontakter för att stödja personer med en utsatt ställning
på arbetsmarknaden och underlätta för arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Vi ska
tillsammans med Försäkringskassan vidareutveckla metoder och arbetssätt i de sjukfall
där insatser är nödvändiga för individens återgång i arbete. Vi ska utveckla våra insatser
för personer med funktionsnedsättning för att möta komplexa behov hos nya grupper
arbetslösa.
I regleringsbrevet framhålls särskilt att:
• Arbetsförmedlingens verksamhet ska präglas av en god service och en hög
kvalitet. Myndigheten ska ha ett högt förtroende hos dem som utnyttjar dess
tjänster.
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•

Arbetsförmedlingen ska använda befintliga resurser på ett effektivt sätt.
Arbetsgivare och arbetssökande ska få ändamålsenligt stöd utifrån vad som är
arbetsmarknadspolitiskt motiverat.

Övriga förutsättningar
Resurser
Till skillnad från 2012 har Arbetsförmedlingen inte fått någon förstärkning av
förvaltningsresurserna för 2013. Förvaltningsanslaget 2013 har varit lägre än 2012.
Myndigheten har vidtagit ett antal besparingsåtgärder för att anpassa verksamheten till
anslagna förvaltningsmedel. Bland annat har ersättningsrekryteringar stoppats och
endast i begränsad utsträckning har visstidsanställda erbjudits fortsatt anställning. Den
förändrade sökandesammansättningen i kombination med en styrning mot mer av
fördjupade förmedlingsinsatser har inneburit mer personalintensiva arbetssätt. Det har
avspeglat sig i en hög nyttjandegrad av såväl förvaltningsanslaget som inom anslaget
Utgiftsområde 14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
Denna utveckling sammanhänger med behoven av ökade förberedande insatser innan
arbetssökande har kunnat matchas mot efterfrågan på arbetskraft. Det beror bland annat
på de nya uppdragen (sjukförsäkring och etablering) men också på ökade strukturella
obalanser på arbetsmarknaden. De förberedande insatserna har tenderat att bli alltmer
personalintensiva. Det har i sin tur medfört ett ökat ömsesidigt beroende mellan olika
slag av resurser, framför allt mellan förvaltningsanslag och programanslag.
Den ökade svårighetsgraden på det arbetsmarknadspolitiska uppdraget har därmed krävt
stora resurser för både kompetenshöjande insatser och praktikmöjligheter för
arbetssökande, men också en hög personaltäthet för att insatserna ska få önskade
effekter. Det har behövts omfattande personella insatser för att planera, genomföra och
följa upp insatserna, vilka har blivit alltmer individualiserade utifrån de sökandes
förutsättningar och behov. Samtidigt behövs också ökade personalresurser för att
utveckla kontakterna och skapa ett förtroendefullt samarbete med arbetsgivarna.

Organisation
Arbetsförmedlingens styrelse är myndighetens högsta beslutande organ. Styrelsen fattar
beslut i frågor av övergripande strategisk betydelse. Internrevisionen granskar
myndighetens verksamhet på uppdrag av styrelsen. Generaldirektören utses av
regeringen. Generaldirektören och biträdande generaldirektören, som tillika är
ställföreträdande generaldirektör i generaldirektörens frånvaro, utgör myndighetens
verkställande ledning. I anslutning till generaldirektören finns ledningsstaben, vars
uppgift är att stödja ledningen och verksamheten i strategiska och verksamhetskritiska
frågor. Huvudkontorets främsta uppgift är att ansvara för styrning, ledning, uppföljning
och utveckling av Arbetsförmedlingen.
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Myndighetens operativa verksamhet bedrivs vid cirka 320 arbetsförmedlingskontor som
är fördelade på tio geografiska marknadsområden samt ett särskilt marknadsområde för
nationell service, som omfattar Arbetsförmedlingen internet, Kundtjänst och
Arbetsförmedlingen Kultur Media.
Huvudkontoret består av avdelningar och staber där avdelnings- och stabschefer
tillsammans med biträdande generaldirektör utgör Arbetsförmedlingens ledningsgrupp.
Avdelningen rehabilitering till arbete samt Produktionsavdelningen ansvarar för
myndighetens operativa verksamhet.
Bild 1: Organisationsöversikt

7

7

Arbetsförmedlingens organisation 131231.
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RESULTATREDOVISNING
Om resultatredovisningen
Arbetsförmedlingens resultatredovisning ska ge regeringen underlag för uppföljning av
myndigheten genom att ge en rättvisande bild av resultatet. Enligt 3 kap. 1 § i
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) ska myndigheten
redovisa och kommentera verksamhetens resultat. Vår instruktion och vårt regleringsbrev
utgör centrala utgångspunkter för Arbetsförmedlingens resultatredovisning.
Arbetsförmedlingen levererar ett antal tjänster 8 som riktar sig till både arbetsgivare och
arbetssökande. Det är tjänster som sinsemellan är beroende av varandra. Vi har därför
valt att redovisa vårt resultat under en gemensam verksamhetsgren: Arbetsförmedlingens
totala uppdrag.

Arbetsförmedlingens väsentliga prestation
Enligt ”Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag" 9 skall myndigheten
redovisa verksamhetens prestationer med avseende på volym och kostnader. Det är upp
till varje enskild myndighet att själva bedöma vilka prestationer, eller vilken prestation
som är väsentlig i den egna verksamheten.
Vi har valt att redovisa kundkontakter som Arbetsförmedlingens väsentliga prestation.
Valet av denna väsentliga prestation grundar sig på att kontakter med våra kunder –
arbetssökande och arbetsgivare − är en förutsättning för att genomföra de huvuduppgifter
som vi har enligt instruktionen. Begreppet kundkontakt avser alla kontakter (möten,
telefon, e-post) med arbetsgivare och arbetssökande 10. Upprättade handlingsplaner, den
arbetssökandes nöjdhet med handlingsplanen, jobbförslag samt den arbetssökandes
sökaktivitet är exempel på kompletterande mått till den väsentliga prestationen
kundkontakter gentemot arbetssökande. Överenskommelse på order, arbetsgivarens
upplevelse av att man har fått tillräckligt med sökanden för att kunna anställa, samt
nöjdheten kan beskrivas som kompletterande mått till den väsentliga prestationen
kundkontakter gentemot arbetsgivare.
I olika kapitel av årsredovisningen återfinns volymer kopplade till kundkontakter och
redovisning av kompletterande mått. I kapitlet Effektiv verksamhet redogörs även för
kundkontakter i förhållande till tid och kostnader. Som en del av kundkontakten kan
Arbetsförmedlingen erbjuda program och aktiviteter. Redovisning av program och
aktiviteter återfinns i flera av årsredovisningens kapitel.
För arbetssökande: söka arbete, förbättra ditt arbetssökande, vägledning till arbete, utbildning till arbete,
starta eget företag, klargöra dina arbetsförutsättningar, anpassa din arbetssituation, arbetsförberedande
insatser. För arbetsgivare: rekrytera nya medarbetare, utbildning inför rekrytering.
9 Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605, 3:e kap, resultatredovisning).
10 Här ingår också tid till förberedelser inför möten, dokumentation efter möten och eventuella resor till och från
möten.
8
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Disposition av resultatredovisningen
De efterföljande kapitlen i resultatredovisningen har en struktur som syftar till att i stort
återspegla de uppgifter som Arbetsförmedlingen har i enlighet med myndighetens
instruktion.
I respektive kapitel återfinns i regel två huvudavsnitt. Under Utgångspunkter sätts
kapitlet i förekommande fall samman med specifika delar av uppdraget utifrån
myndighetens instruktion och/eller regleringsbrev. Även andra förutsättningar
presenteras. Under Årets verksamhet och resultat redovisas olika avsnitt inom
kapitelområdet, som sammantaget ska ge en bild av verksamheten och resultatet under
året. Vissa kortare kapitel har inte den ovan angivna avsnittsindelningen, då det inte
bedömts meningsfullt.
I de kapitel som beskriver områden där Arbetsförmedlingen även har särskilda
återrapporteringskrav till regeringen, anges vilka återapporter vi har lämnat till
regeringen under året i slutet av kapitlet. Återrapportering av Arbetsförmedlingens
Förtroende och Effektivitet till regeringen utgörs av kapitlen Förtroendet för
Arbetsförmedlingen och Effektiv verksamhet i årsredovisningen, vilket även anges i
anslutning till kapitlen.
I appendix ges: en kort redogörelse principer för redovisning av uppgifter och hur vi hanterar de
grunder som resultatredovisningen vilar på, en beskrivning av huvudkällor i
resultatredovisningen, samt en redogörelse för förändrad definition.
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Förtroendet för Arbetsförmedlingen
Förtroende är en förutsättning för hög effektivitet och legitimitet. I detta
kapitel beskrivs resultatutvecklingen av förtroendet för Arbetsförmedlingen
samt det insiktsarbete som bedrivits under året i syfte att ringa in de
utvecklingsområden som kan stärka myndighetens förtroende över tid.

Utgångspunkter
I regleringsbrevet för 2013 fastslås att Arbetsförmedlingens verksamhet ska präglas av en
god service och en hög kvalitet. Myndigheten ska åtnjuta ett högt förtroende hos dem som
nyttjar dess tjänster. Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat och genomförda insatser
senast den 14 juni 2013 samt i årsredovisningen för 2013. Detta kapitel utgör denna
återrapportering enligt regleringsbrevet.
Arbetsförmedlingen har på olika sätt arbetat med att utveckla organisationen och
tjänsterna för att möta kundernas behov. Ett arbete som har tagit sin utgångspunkt i den
utvecklingsstrategi som togs fram 2010. I Arbetsförmedlingens återrapport i juni 11
konstateras dock att kundernas förtroende för Arbetsförmedlingen är relativt lågt och att
vi nu gör ett omtag för att inhämta fördjupade insikter om kundernas behov och
drivkrafter. Denna kunskap kommer att ligga till grund för att vidareutveckla
myndighetens strategier och hitta framkomliga vägar för att öka kundernas förtroende.
De strategiska utgångspunkterna för arbetet har varit och är:
•
•
•

Lyssna och lära av kunderna – låt kunden identifiera problemet
Involvera medarbetarna – hitta hållbara lösningar
Inspireras av andra – identifiera best practice.

Den samlade erfarenheten från andra myndigheter och organisationer visar att det tar
lång tid att stärka förtroendet och att det krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete. Vår
ambition är att förtroendearbetet som vi har påbörjar kommer att leda till att vi uppfattas
som en trovärdig och pålitlig servicemyndighet med en tydlig kontrollfunktion som bidrar
till en väl fungerande arbetsmarknad.

Årets verksamhet och resultat
Arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen
Vi mäter arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen på flera olika sätt. Den mest
omfattande mätningen utgörs av vår Arbetsgivarundersökning 12 där arbetsgivare varje
månad svarar på frågan ”Hur stort förtroende har du för Arbetsförmedlingen?”.
Resultatet visar att arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen har legat på en
11
12

Arbetsförmedlingens återrapportering: ”Stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen”, 2013-06-14.
Se appendix för en beskrivning av Arbetsgivarundersökningen.

Sida: 15 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

relativt jämn nivå sedan frågan infördes 2009. Andelen arbetsgivare som uppger att de
har stort förtroendet för Arbetsförmedlingen har pendlat mellan 33 och 39 procent (se
figur 2 nedan), samtidigt som andelen med litet förtroende har varierat mellan 7 och 11
procent.
Figur 2: Arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen enligt
arbetsgivarundersökningen
2009—2013
Källa: Arbetsförmedlingen, arbetsgivarundersökningen.
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Andelen som svarar att de varken har ett stort eller litet förtroende för
Arbetsförmedlingen, har varierat mellan 24 till 28 procent. Vidare är det många
arbetsgivare som anger att de inte haft någon kontakt med Arbetsförmedlingen. Andelen
varierar mellan 23 och 33 procent. En tänkbar förklaring är att detta svarsalternativ
tolkas som att det är personlig kontakt som avses, vilket skulle kunna innebära att många
av de arbetsgivare som använder sig av Annonsera direkt 13, svarar att de inte har haft
någon kontakt. Det finns dock ett behov av vidare arbete för att analysera detta resultat.
Sammantaget visar våra mätningar att det är en majoritet av arbetsgivarna i
Arbetsgivarundersökningen som antingen upplever att de inte har haft någon kontakt
med Arbetsförmedlingen eller svarat att de varken har stort eller litet förtroende för
Arbetsförmedlingen.
De arbetsgivare som anger att de har litet förtroende för Arbetsförmedlingen får en
följdfråga om skälen till detta (flera orsaker kan anges som svarsalternativ). Även om

På arbetsformedlingen.se kan arbetsgivare själva registrera sitt företags eller organisationens alla
platsannonser och få dem publicerade i Platsbanken. En stor del av de lediga platserna inkommer via Annonsera
direkt.

13
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svarsfördelningen varierar något mellan åren är det dominerande skälet att
Arbetsförmedlingen har brister i servicen, vilket framgår av tabell 1 nedan.
Tabell 1: Andel arbetsgivare som angivit som orsak till att de har mycket litet
eller ganska litet förtroende för Arbetsförmedlingen
2009—2013, procent av samtliga svar. Årsvärden.
Källa: Arbetsförmedlingen, arbetsgivarundersökningen.
2009

2010

2011

2012

2013

Brister i servicen

48

56

51

61

58

Skickar sökande med fel kompetens

42

30

32

29

32

Af har inget att erbjuda

36

29

36

28

25

Svårt att få tag på handläggare

13

10

12

22

12

Annat

34

37

33

30

34

Av arbetsgivarundersökningen framkommer även att under 2013 var cirka 91 procent
(2012: 88 procent, 2011: 90 procent) av de tillfrågade arbetsgivarna nöjda med
Arbetsförmedlingens hantering av ärendet.
36 procent av arbetsgivarna uppger att de är mycket eller ganska nöjda med den service
som Arbetsförmedlingen erbjuder (2012: 34 procent, 2011: 31 procent). 6 procent säger
att de är ganska eller mycket missnöjda (2012: 4 procent, 2011: 4 procent), medan 17
procent varken är nöjda eller missnöjda (2012: 16 procent, 2011: 18 procent) och 41
procent uppger att de inte haft någon kontakt med Arbetsförmedlingen (2012: 45 procent,
2011: 44 procent).
På frågan ”Hur nöjd är du med personalens bemötande” svarar 19 procent av
arbetsgivarna att de är mycket nöjd (2012: 18 procent, 2011: 16 procent) och 22 procent
ganska nöjd (2012: 18 procent, 2011: 18 procent). Varken nöjd eller missnöjd ligger på 10
procent (2012: 11 procent, 2011: 13 procent) och 2 procent (2012: 1 procent, 2011: 2
procent) uppgav att de var ganska eller mycket missnöjda. 46 procent uppger att de inte
haft kontakt med Arbetsförmedlingen. (2012:50 procent, 2011: 49 procent) 14.

Tydligare tjänster stärker arbetsgivarnas förtroende
Under hösten 2013 har vi låtit Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomföra en undersökning
bland 200 arbetsgivare. Resultatet presenteras på en indexskala från 0 till 100. Ju högre
betyg 15 desto bättre omdöme från kunderna. Generellt sett har aktörer som erhåller betyg
Antalet som intervjuats för respektive fråga varierar utifrån att alla frågor inte ställts samtliga årets månader,
vilket bland annat förklarar variationen i andelen som uppger att de inte haft kontakt med Arbetsförmedlingen.
Årssiffrorna är ett genomsnitt och eventuell säsongsvariation är inte analyserad.
15 SKI har ett antal aspekter/områden som undersökningen redovisar; kundnöjdhet, image, förväntningar,
upplevd kvalitet, service, prisvärdhet och lojalitet. SKI utgår ifrån en indexskala 0-100 där betyg under 60
generellt tyder på stora svårigheter gällande kundnöjdheten. Över 75 visar på en stark relation mellan
14
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under 60, enligt SKI, svårigheter i kundrelationen medan betyg över 75 pekar på en stark
relation mellan organisation och kund. Arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen
uppmäter 56,1. Kundnöjdheten uppgår till 57,5 och den upplevda servicekvaliteten är
64,3 16.
SKI:s undersökning visar vidare att förtroendet för Arbetsförmedlingen varierar kraftigt
beroende på hur lätt eller svårt arbetsgivarna upplever att det är att förstå myndighetens
tjänster. Förtroendet för Arbetsförmedlingen bland arbetsgivare som har svårt att förstå
våra tjänster, vilket enligt undersökningen är 11 procent, uppgår till 40. Detta kan
jämföras med den grupp som anser att det är lätt att förstå våra tjänster, vilket är 40
procent av de svarande, där förtroendet uppgår till 68.
Hur arbetsgivarna upplever kvaliteten på servicen, där aspekterna bemötande,
information och tillgänglighet för förmedlingsverksamheten ingår, påverkas i större
utsträckning av om arbetsgivarna uppgivit att de har lätt eller svårt att förstå våra
tjänster. Den andel som anser att det är svårt ger ett värde på 48,6 medan de som
upplever att det är lätt att förstå tjänsterna ger ett värde på 73,2. Detta ger en tydlig
indikation på att vi behöver förtydliga våra tjänster och erbjudanden.

Arbetssökandes förtroende för Arbetsförmedlingen
Varje månad frågar vi, som en del av vår sökandeundersökning 17, arbetssökande hur stort
förtroende de har för Arbetsförmedlingen. Andelen arbetssökande som uppger sig ha
mycket eller ganska stort förtroende för Arbetsförmedlingen har under åren 2009-2012
legat runt 40 procent. Denna siffra har dock sjunkit något 2013 och uppgår nu till 36
procent.

myndighet/företag och kund. 2013 är första året som SKI genomför undersökningen fördelat på våra två
kundgrupper arbetsgivare/arbetssökande varför en jämförelse inte är möjlig detta år.
16 Bland de myndigheter som ingått i 2013 års SKI-undersökning är det bara Arbetsförmedlingen som har valt
att ställa frågor särredovisat på arbetsgivare i 2013 års undersökning. 2011 0ch 2012 genomfördes
undersökningen endast med arbetssökande. Jämförelse med snittvärdet för myndigheter blir därför
missvisande. Se sammanställning för privatpersoner (dvs. arbetssökande) i nästa avsnitt.
17 Sökandeundersökningen beskrivs i appendix.
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Figur 3: Andel sökande som angett att de har stort respektive litet förtroende
för Arbetsförmedlingen
2009—2013
Källa: Arbetsförmedlingen, sökandeundersökningen
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I stort sett genomgående är det en dryg tiondel av de arbetssökande som anger att de har
mycket stort förtroende för Arbetsförmedlingen, medan omkring 30 procent anger ett
ganska stort förtroende. Under 2013 är det främst den senare andelen som minskat och
uppgår till 25 procent. Samtidigt är det väldigt många som uppger att de har varken stort
eller litet förtroende. För 2013 är det i genomsnitt 40 procent.
Precis som i arbetsgivarundersökningen får arbetssökande som uppger att de har litet
förtroende för Arbetsförmedlingen en följdfråga om orsakerna till detta. Flera svarsalternativ är möjliga.
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Tabell 2: Andel sökande som uppgivit respektive svarsalternativ som skäl till
att de har litet förtroende för Arbetsförmedlingen 18
2010—2013, procent
Källa: Arbetsförmedlingen, sökandeundersökningen.
2010

2011

2012

2013

AF har inget stöd eller ingen hjälp att erbjuda

66

66

64

61

Dålig service

34

33

36

31

AF gör inte sitt jobb

40

40

35

33

Finns för få jobb

34

33

29

23

Dåligt bemötande

23

19

19

17

Programmen inom AF håller låg kvalitet

16

17

17

16

AF ställer orimliga krav på sökande

20

19

14

15

Annan orsak

17

21

22

19

Som framgår av tabell 2 är det dominerande svaret för alla åren att Arbetsförmedlingen
inte har något stöd eller någon hjälp att erbjuda. Andelen som anser att det bristande
förtroendet beror på dålig service har minskat med fem procentenheter under 2013.

Sämre resultatutveckling än andra myndigheter
SKI:s undersökning bland 200 arbetssökande, som genomfördes under hösten 2013, visar
att deras förtroende för Arbetsförmedlingen uppgår till 47,5 på en indexskala från 0 till
100. Felmarginalen i undersökningen ligger på cirka 3 procent så det går inte att dra
några säkra slutsatser om utvecklingen jämfört med föregående år då värdet uppgick till
48,0. Vi kan dock konstatera att värdet är lågt jämfört med snittvärdet bland myndigheter
som uppgår till 66,9.
Tabell 3: SKI:s förtroendeindex för Arbetsförmedlingen
2009—2013
Källa: SKI.
2009
Arbetsförmedlingen Arbetssökande
Myndigheter snittvärde

2010

2011

2012

2013

51,4

52,1

53,8

48

47,5

66

66,9

66,9

64,6

66,9

Tabell 3 visar att det mellan 2009 och 2011 fanns en svagt uppåtgående trend från 51, 4
till 53,8. Under 2012 sjönk värdet med 5,8 procentenheter till 48. SKI har inte gjort någon
specifik analys kring vad nedgången mellan 2011 och 2012 beror på, men vi kan
konstatera att medelvärdet för förtroende bland myndigheter sjönk med 2,3

18

Frågan ställdes även 2009, men med svarsalternativ som inte är helt jämförbara med de senare åren.
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procentenheter, från 66,9 till 64,6, under samma period. Arbetsförmedlingens resultat för
2013 följer dock inte den upphämtning som myndigheterna i snitt har gjort.
SKI:s undersökning visar, i likhet med våra egna mätningar, att de arbetssökande inte
upplever att de får den hjälp de behöver och att detta är mycket viktigt för såväl
kundnöjdhet som förtroendet för myndigheten. Undersökningen visar vidare att det är en
stor skillnad mellan de kunder som upplever att det är lätt respektive svårt att förstå och
följa Arbetsförmedlingens hantering av deras ärenden. En ökad insyn och förståelse i
processen över vad som kan förväntas i kontakten med Arbetsförmedlingen ger högre
kundnöjdhet. Bland de 22 procent som anser att det är svårt hamnar förtroendet på 25,
medan bland de 38 procent som upplever att det är lätt är förtroendet 60.
Den upplevda svårighetsgraden för att förstå och följa hanteringen av ärenden visar sig
även ha stark inverkan på hur man uppfattar kvaliteten på servicen. De arbetssökande
som tycker att det är svårt anger ett värde på 37,7 medan värdet i den grupp som anser att
det är lätt uppgår till 70.

Kunddriven utveckling för stärkt förtroende
Samtliga undersökningar vittnar om att både arbetsgivare och arbetssökande upplever ett
gap mellan deras behov och det som Arbetsförmedlingen erbjuder. Under 2013 har vi
påbörjat ett omfattande arbete som syftar till att få en djupare förståelse för deras behov
och utifrån denna kunskap involvera både kunderna och medarbetare i arbetet med att
utveckla vår verksamhet och våra tjänster.
Metodiken som vi har valt att använda för att involvera både kunder och medarbetare på
ett bra sätt kallas för servicedesign 19. Under hösten 2013 har vi hittills 20 genomfört två
kundresor med arbetssökande 0-6 månader och med arbetsgivare som är små och
medelstora företag. Dessa kundresor kommer under våren 2014 att kompletteras med
jämförelser av våra interna processer och system. På så sätt får vi bättre förståelse för
vilka insatser och förbättringar vi behöver genomföra för att öka förtroendet och
kundnöjdheten.
Några av de huvudinsikter som vuxit fram under arbetets gång sammanfattas här nedan:

Forcerat jobbsökande påverkar kundernas förtroende
Den generella bilden är att arbetssökande upplever sig tvingade att söka lediga tjänster
som de egentligen inte har kompetens för eller är intresserade av. De upplever att fokus
ligger på att producera ett visst antal jobbansökningar varje månad. Denna känsla
förstärks av att många upplever att Arbetsförmedlingen bidrar med jobbförslag och

Servicedesign är ett metod- och processtöd för kundinsiktsdriven tjänste- och verksamhetsutveckling.
Metoden tar sin utgångspunkt i kvalitativa djupintervjuer med kunder s.k. kundresor där vi lyssnar efter hur
deras behov, drivkrafter och livssituation ser ut samt hur det påverkar deras förtroende för Arbetsförmedlingen.
20 Under kvartal 1 2014 genomför vi kundresor med långtidsarbetslösa.
19
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anvisningar till jobb som inte alltid känns relevant sett utifrån den arbetssökandes
perspektiv.
Bland de små och medelstora arbetsgivarna som vi har intervjuat framgår det tydligt att
ett av de främsta problemen de upplever med Arbetsförmedlingen är att de får alldeles för
många jobbansökningar som inte motsvarar deras krav eller behov när de annonserar en
ledig tjänst exempelvis på Platsbanken. Arbetsgivarna ger även uttryck för att det ofta
förekommer arbetssökande som implicit, ibland explicit, signalerar att de egentligen inte
är intresserade av jobbet.
Problembilden i sig är inte ny, men djupintervjuerna hjälper oss att ringa in detta som en
aspekt som har stark negativ inverkan på både de arbetssökandes och arbetsgivarnas
förtroende för Arbetsförmedlingen. Både arbetsgivare och arbetssökande ger en bild av
att Arbetsförmedlingen upplevs vara en kontrollmyndighet snarare än en
servicemyndighet med en kontrollfunktion.
Många arbetssökande och arbetsgivare ställer sig frågan vem Arbetsförmedlingen
egentligen är till för. Det framkommer en känsla av att myndigheten är till för alla och
ingen. Arbetsgivarna är exempelvis osäkra på huruvida Arbetsförmedlingen endast är till
för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, vilket gör att de ställer sig frågande till
om vi har möjlighet att matcha gentemot deras ökande kompetenskrav. Arbetsgivarna
uppger att de förväntar sig en affärsrelation och att de önskar bli betraktade som en
långsiktig samarbetspartner.
De arbetssökande uttrycker även att de har en vag bild av vilka valfria aktiviteter och
erbjudanden som finns att tillgå samt vem som har rätt att ta del av vilka erbjudanden. En
konsekvens är att många arbetssökande upplever att det bara finns krav men inga
erbjudanden om relevant hjälp samt att arbetsgivare har en bild av att annons på
Platsbanken (med en upplevelse av ohanterligt många ansökningar som resultat) är det
enda rekryteringsalternativet vi erbjuder. Sammantaget med resultaten från SKIundersökningen och vår interna dialog 21 kan vi dra slutsatsen att vårt uppdrag och
erbjudande dels behöver förtydligas men även göras mer transparent då det har stor
inverkan på såväl förtroendet för myndigheten som kundnöjdheten.

Tidigare information ökar tryggheten och stärker förtroendet
Djupintervjuerna med arbetssökande visar att de initiala behoven för nyblivna
arbetssökande främst handlar om ekonomisk trygghet och kontroll över den egna
situationen. Det är viktigt att som arbetssökande få möjlighet att förstå innebörden av
omställningen för att känna att man klarar av den och att det finns stöd om man inte
skulle göra det.

21

Se avsnitt intern dialog för hållbara lösningar.
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För att vinna förtroende i den initiala fasen behöver Arbetsförmedlingen förekomma oron
genom att tillhandahålla lättillgänglig övergripande information i god tid. Ett sätt att göra
detta är att tydliggöra de verktyg och informationen om arbetsmarknaden som gör det
möjligt att börja söka nytt jobb redan under uppsägningsperioden.

Ökad delaktighet vid inskrivning stärker förtroendet
Intervjuerna visar att inskrivningstillfället är avgörande för den arbetssökandes
upplevelse av Arbetsförmedlingen och därmed också förtroendet. Inskrivningsprocessen
upplevs idag som allt för fokuserad till administrativa uppgifter där både
arbetsförmedlare och arbetssökande saknar utrymme för dialog. De arbetssökande
upplever processen som ett ”oflexibelt maskineri” som tvingar alla att gå igenom samma
process.

Inspiration och motivation istället för administration
Många känner sig ensamma i sitt jobbsökande. Känslan förstärks av att det upplevs vara
svårt att komma i kontakt med sin arbetsförmedlare. Dessutom finns en bild av att
jobbförslag kommer sporadiskt utan att tillföra något egentligt värde för den
arbetssökande. Istället finns det en känsla av otillräcklighet eller frustration om förslaget
inte stämmer överens med den sökandes självbild och/eller att man redan har hittat
platsannonsen på egen hand genom Platsbanken.
Under intervjuerna framkommer ett tydligt behov av att bli inspirerad och motiverad i sitt
jobbsökande. Att känna att någonting händer och att det finns nya grepp att testa. Det är
därför viktigt att Arbetsförmedlingen erbjuder nya infallsvinklar och förslag på
aktiviteter, yrken med mera. De arbetssökande har förståelse för de skyldigheter som
arbetslöshetsförsäkringen ställer krav på. Det som efterfrågas är tydligare information om
vad som förväntas i form av stöd och erbjudanden från Arbetsförmedlingen.

Insatser för att stärka förtroendet
Arbetsförmedlingen har på flera olika sätt arbetat med att utveckla organisationen och
tjänsterna för att möta kundernas behov under 2013. Allt vi gör påverkar på ett eller
annat sätt förtroendet för Arbetsförmedlingen.
Förtroende byggs i varje kundkontakt. I förstudien under våren 2013 kundsäkrades
problembilden till varför vi har så lågt förtroende hos våra kunder. Vi har nu påbörjat
arbetet med att lyssna in kundernas och medarbetarnas insikter och förslag på vad som
behövs för att förändra denna bild. Vi kommer genom detta arbete få fram en kundsäkrad
målbild som visar hur Arbetsförmedlingen bör utveckla sina tjänster och service för att
stärka kundernas förtroende.

Intern dialog för hållbara lösningar
Under hösten 2103 påbörjades ett arbete för att stärka den interna dialogen inom
myndigheten. Syftet var och är att skapa engagemang och delaktighet i
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Arbetsförmedlingens förtroendearbete och att fånga upp alla de kunskaper och erfarenheter som finns bland myndighetens anställda. Intresset har varit stort och mer än 600
olika förslag på hur vi kan stärka förtroendet har kommit in.
Många medarbetare lyfter – i likhet med våra kunder – fram vikten av en klar målbild för
myndigheten och en tydligare beskrivning av uppdraget för att tydliggöra vad kunderna
kan förvänta sig av Arbetsförmedlingen. Man vill också förbättra och effektivisera
inskrivningsprocessen och få större möjligheter att arbeta mer specialiserat inom olika
verksamhetsgrenar för att kunna leverera en mer professionell service. En annan generell
synpunkt är att medarbetarna vill lägga mer tid på arbetsgivararbetet. Många vittnar
också om en allt för stor administrativ börda och om behovet av att effektivisera
systemstöd och processer.
Under 2014 och 2015 är ambitionen att samtliga chefer och medarbetare ska vara
involverade i den interna dialogen och i arbetet med att hitta hållbara lösningar både på
det lokala och på det nationella planet. Förtroendearbetet kommer att vara ett
återkommande inslag på chefsträffar, personalmöten och i Arbetsförmedlingens digitala
kanaler. Särskilda dialogverktyg kommer att tas fram för att underlätta utbytet av åsikter
och erfarenheter mellan medarbetarna och mellan medarbetarna och ledningen.

Informationsinsats till arbetsgivare
Under 2013 har Arbetsförmedlingen genomfört informationsinsatser som riktar sig till
landets arbetsgivare i syfte att uppmärksamma arbetsgivarna om möjligheterna att
anställa med olika former av lönesubventioner. Syftet har också varit att uppmuntra till
fler möten mellan arbetsgivare och arbetssökande, bland annat genom lokala
rekryteringsträffar.
Startskottet för informationssatsningen var lanseringen av ett nytt webbverktyg där
arbetsgivare själva kan gå in och informera sig om lönesubventionerade anställningsformer. Man kan också enkelt räkna ut hur stort det ekonomiska bidraget kan bli med
olika former av stöd. Detta kombinerades med en trailerturné där vi besökte ett 20-tal
orter runtom i Sverige. I trailern hölls seminarier och frukostmöten. Arbetsförmedlare
fanns på plats för att ta emot arbetsgivare och informera om möjligheterna att anställa
med stöd från Arbetsförmedlingen. Turnén resulterade i många nya kontakter med
arbetsgivare, men även konkreta jobbförslag togs emot.

Utveckling av ny kund- och kanalstrategi
Arbetet med att utforma myndighetens kund- och kanalstrategi har inletts under hösten
2013. Arbetet omfattar tre steg. Inledningsvis har vi sammanställt alla tillgängliga data
om hur kunderna använder de olika kanaler som myndigheten använder för sin
serviceleverans. Detta kombineras sedan med den kunskap som vi har inhämtat genom
kundresorna. Med dessa två delar som grund formuleras vägvalsfrågor som fångar det
gap som dagens service har i förhållande till kundernas förväntningar. Vägvalsfrågorna
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diskuteras i Ledningsgrupp och med Marknadschefer för att ge förslag på inriktningar
och underlag för prioriteringar. Enligt arbetsplanen ska förslag till kund- och
kanalstrategi finnas framme för beslut under mars 2014.

Översyn av kundmottagning för ökad kundnytta
Under hösten 2013 har vi inlett en översyn av vårt arbete i kundmottagningen. Syftet med
översynen är att hitta ett enhetligt och effektivt arbetssätt som fungerar över tid på såväl
små som stora kontor. Målet är att öka kundnyttan och samtidigt skapa en bättre
arbetsmiljö för våra medarbetare. En central del av detta arbete är att se över själva
inskrivningsprocessen och säkerställa att den är anpassad till våra kunders olika behov.
Översynen kommer vara klar i början av 2014 och sedan ligga till grund för vårt fortsatta
arbete med att utveckla våra tjänster. Mer om översynen beskrivs i Effektiv verksamhet

Förbättrad digital service
Arbetsförmedlingen har ett stort behov av att modernisera sina tjänster till arbetsgivare
och arbetssökande i syfte att förbättra matchningen och öka kundernas förtroende för
myndigheten. En viktig del för att uppnå ett högt förtroende är att erbjuda bättre service i
de digitala kanalerna. Under 2013 har en målbild för våra digitala kanaler och verktyg
tagits fram med fokus på ökad kundnytta och en visualisering av hur samspelet mellan
arbetssökande, arbetsgivare och arbetsförmedlare ska se ut år 2015. En grundläggande
utgångspunkt är att vi ställer kunden i fokus och utgår ifrån deras gemensamma vilja att
agera. Ett program har startats under året för att hålla samman utvecklingsarbetet. Mer
om utvecklingen av våra informationssystem och digitala kanaler beskrivs i Effektiv
verksamhet.
Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att utbud, utformning och leverans av
tjänster– så långt det är förenligt med uppdraget och bedöms ändamålsenligt – i större
utsträckning behöver utgå från kundernas behov och förväntningar. Förtroendet för hela
Arbetsförmedlingen som myndighet måste förbättras. En central utgångspunkt är att om
myndigheten levererar önskade resultat bidrar detta till högre förtroende. Samtidigt
bidrar ett högre förtroende till möjligheterna att utföra uppdraget på ett mer kvalitativt
och effektivt sätt.
Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet
med regleringsbrevet för 2013 ha inkommit med särskilda återrapporter till
regeringen:
• Stärkt förtroende för Arbetsförmedlingen, 14 juni 2013
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Effektiv verksamhet
Arbetsförmedlingen effektiviserar sin verksamhet genom att utveckla
organisation, produktionsmetoder, ledning och stödverksamhet i syfte att
lämna ett ändamålsenligt stöd till arbetsgivare och arbetssökande.
Grunden för vårt uppdrag är kundkontakter. Allt fler kunder väljer att
kontakta oss via e-post och telefon. Genom effektiva kundkontakter
hjälper vi arbetssökande och arbetsgivare att finna varandra.
Arbetsförmedlingen rustar nu för att förbättra den digitala servicen, både
för att bättre möta kundernas förväntningar och för att effektivisera
verksamheten ytterligare.

Utgångspunkter
I regleringsbrevet för 2013 fastslås att Arbetsförmedlingen ska använda befintliga
resurser på ett effektivt sätt. Arbetsgivare och arbetssökande ska få ändamålsenligt stöd
utifrån vad som är arbetsmarknadspolitiskt motiverat.
Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat och genomförda insatser, inklusive genomförda
och planerade effektiviseringsåtgärder, senast den 14 juni samt i årsredovisningen för
2013. Detta kapitel utgör denna återrapportering enligt regleringsbrevet.
Arbetsförmedlingens huvuduppgifter är att effektivt sammanföra dem som söker arbete
med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från
arbetsmarknaden och att bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.
Grundförutsättningen för ett framgångsrikt arbete är att det sker kontakter mellan
arbetsförmedlare, arbetsgivare och arbetssökande 22. Därigenom ges arbetsförmedlaren
möjlighet att både ge stöd och följa upp sökaktiviteten för att underlätta för den
arbetssökande att både hitta lämpliga jobb och komma i kontakt med arbetsgivare, men
även ge tillräckligt stöd till arbetsgivare.
En viktig del i arbetet med att förbättra Arbetsförmedlingens effektivitet är att utveckla
ledning och styrning av, samt stöd till, den operativa verksamheten så att denna ges så
goda förutsättningar som möjligt att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet.

Årets verksamhet och resultat
Under året genomfördes ett omfattande arbete för att – med kunden i fokus − utveckla
verksamheten i riktning mot ökad effektivitet.

Läs mer om Arbetsförmedlingens val av kundkontakter som väsentlig prestation under avsnittet Om
resultatredovisningen.
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En utvecklad organisation
Arbetet med att utveckla myndighetens organisation har fortsatt. En ny nationell
avdelning för Arbetsförmedlingens nationella kunder etablerades under 2013. Vidare har
utvecklingsverksamheten integrerats som en del av myndighetens avdelningar för
ekonomi och förmedlingstjänster. Verksamheten i Arbetsförmedlingens
marknadsområden och kontor leds sedan år 2012 av en produktionsdirektör med ansvar
för att effektivisera produktionen. Sedan tidigare har också en gemensam
förvaltningsavdelning inrättats som samlar IT, infrastruktur, upphandling, juridik och
säkerhet vid Arbetsförmedlingens huvudkontor i syfte att konsolidera
verksamhetsområdena och att öka effektiviteten.

Utveckling av informationssystem och digitala kanaler
En förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna utföra sitt uppdrag så bra som
möjligt är att IT nyttjas så effektivt det går. IT-utvecklingen kan bidra till att stärka den
kundinriktade verksamheten genom förbättrade tjänster på internet, men även att
effektivisera den interna förvaltningen. Det är också en förutsättning för att kunna
upprätthålla god service över hela landet, även i områden med glesare
befolkningsunderlag.
Arbetsförmedlingens tjänster ska i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjudas även
via internet, med syfte att förbättra vår tillgänglighet men även för att underlätta så att de
som söker arbete och de som söker arbetskraft ska kunna mötas. Satsningen på
internettjänsterna innebär att den personliga servicen på förmedlingskontoren
kompletteras med ökade möjligheter till självservice online, vilket i sin tur leder till att
Arbetsförmedlingen också når fler kunder till lägre kostnad.
Den målbild som nämndes i kapitlet Förtroendet för Arbetsförmedlingen ska fungera
som ett styrmedel för hur Arbetsförmedlingen utvecklar de digitala tjänsterna framöver.
Ett väl sammanhållet, kundanpassat och modernt digitalt erbjudande har stor potential
att effektivisera Arbetsförmedlingens verksamhet. Syftet är att arbetssökande och
arbetsgivare ska få bättre förutsättningar att agera och vara mer självgående.
Under 2013 har Arbetsförmedlingen startat NEXT-programmet (Nytt förmedlingsstöd
med externt kundfokus). Programmet ska realisera och hålla samman arbetet med att
utveckla de interna informationssystemen och den förbättrade servicen i de digitala
kanalerna. Detta ska bidra till att verksamheten blir mer kostnadseffektiv och – i de fall
det behövs – ge mer tid för kvalitativt arbete med inspiration, motivation och stöd till
arbetssökande och arbetsgivare. Programmet omfattar utveckling och införande av
systemstöd och arbetsmetoder samt ansvarar för förändringsledning. Utvecklingen ska
medföra att rätt hjälp ges till rätt personer på rätt sätt men även att förenkla för
arbetssökande och arbetsgivare så att administrativ tid kan frigöras för arbetsförmedlare,
som istället kan läggas på kundkontakter.
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För att möjliggöra utvecklingen av digitala tjänster och ökad självservice har arbetet
fortsatt med att stärka efterlevanden av personuppgiftslagen. Under 2013 har utbildning
och förbättringar i metoder, rutiner och systemstöd skapat förutsättningar för våra
medarbetare att effektivt och ändamålsenligt skydda kundernas personliga integritet. Mer
konkret har det inneburit att arbetsförmedlarnas åtkomst till kundernas personuppgifter i
högre grad styrs av vilka personuppgifter det finns behov av att se för att utföra olika
arbetsuppgifter.

Arbetsförmedlingens arbete
Under 2013 fortsatte Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla arbetssättet för att
korta arbetslöshetstiderna och öka sysselsättningen. Andelen arbetssökande som fått en
handlingsplan upprättad inom 30 dagar har ökat från 82 procent 2012 till 87 procent
2013. Även andelen arbetssökande som anger att Arbetsförmedlingen kommit med
förslag på lediga jobb har ökat. Däremot har myndighetens kundkontakter med
arbetssökande minskat något. Inskrivningsprocessen kommer även fortsatt att vara
föremål för översyn. Redovisning av ytterligare resultat kopplade till arbetssättet
återfinns i kapitlen Matchning och Bryta utanförskap.

Aktivitetsrapportering
I september 2013 genomfördes förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt
förändrades sättet som arbetssökande rapporterar sitt arbetssökande på. Arbetssökande
kan hantera sin aktivitetsrapportering genom en webbapplikation som nås via
Arbetsförmedlingens webbplats. 93 procent av de arbetssökande som ska
aktivitetsrapportera har valt att göra det via webbapplikationen. Genom att vi infört
webbtjänsten har vi underlättat för arbetssökande att rapportera sina aktiviteter.
Samtidigt har Arbetsförmedlingens administration i denna del kunnat minskas.
Införandet av aktivitetsrapportering har medfört betydande förändringar av
Arbetsförmedlingens arbetssätt och organisation. Reformen berör ett stort antal
arbetssökande, sammanlagt cirka 500 000 personer, vilket har krävt omfattande och
upprepade informationsinsatser. Reformen har inneburit stora utmaningar i det första
skedet av implementeringsprocessen. Omställningen av arbetssätt visade sig vara större
än vad Arbetsförmedlingen initialt bedömde. Även resursåtgången för implementering
och det fortsatta arbetet var mer omfattande än de initiala bedömningarna. Arbetet med
aktivitetsrapportering och dess resultat redovisas i övrigt i kapitlen Matchning och
Arbetslöshetsförsäkringen en omställningsförsäkring.

Översyn av kundmottagning
Ett sätt att effektivisera verksamheten och stärka förtroendet bland arbetssökande är att
utveckla inskrivningsprocessen så att det blir tydligare vilka krav som gäller och vilka
erbjudanden som finns att välja mellan för att stärka chanserna att komma i arbete.
Processen bör även möjliggöra att den arbetssökande i högre grad får vara med och fatta
beslut, samtidigt som vi erbjuder tydliga tjänster utifrån vårt uppdrag.
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Under hösten 2013 har vi, som nämndes i kapitlet Förtroendet för Arbetsförmedlingen,
inlett en översyn av vårt arbete i kundmottagningen. Syftet med översynen är att hitta ett
enhetligt och effektivt arbetssätt som fungerar över tid på såväl små som stora kontor.
Målet är att öka kundnyttan och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö för våra
medarbetare. En central del av detta arbete är att fortsätta se över själva
inskrivningsprocessen och säkerställa att den är anpassad till våra kunders olika behov.
Översynen kommer att vara klar under våren 2014 och sedan ligga till grund för vårt
fortsatta arbete med att utveckla våra tjänster.

Insatser för personer med funktionsnedsättning
En effektiv matchning för personer med funktionsnedsättning är viktig för att
sysselsättningsgraden för gruppen ska öka. Under 2013 har ett arbete bedrivits för att
utveckla och tydliggöra specialisternas roll i matchningen. Arbetsförmedlingen har vidare
integrerat uppföljningen av specialistinsatser i Förmedlingssystemet. För att personer
med funktionsnedsättning ska kunna ta del av de särskilda insatser som riktar sig till
denna grupp behöver funktionsnedsättningen, tillsammans med den eventuella
nedsättning av arbetsförmågan den medför, först vara identifierad och styrkt.
Arbetsförmedlingen har under 2013 arbetat för att, med säkerställd kvalitet, korta tiden
från inskrivning till att en funktionsnedsättning är identifierad och registrerad. Tiden från
inskrivning till att en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är
identifierad och registrerad har kortats med 12 dagar 23.

Insatser för nyanlända
Arbetsförmedlingen har intensifierat arbetet för att fler nyanlända ska komma i arbete
eller påbörja en reguljär- eller kompletterande utbildning. Genom att utveckla samarbetet
med kommuner och andra aktörer om arbete, bosättning, tillhandahållande av insatser
och samhällsintroduktion etc. skapas förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.
Nyanlända ska erbjudas tidiga insatser 24 med fokus på arbete. I och med
etableringsreformen möter vi nyanlända flyktingar och deras anhöriga betydligt tidigare i
etableringsprocessen än förut. Under 2013 har Arbetsförmedlingen i samverkan med
andra aktörer genomfört och föreslagit förbättringar i hela bosättningsprocessen i syfte
att fler snabbt och effektivt ska få en bosättning. Detta då det finns en risk för att
etableringen fördröjs på grund av att bristen på lämpliga bostäder leder till en långsam
bosättningsprocess. Antalet personer som har anvisats en plats för bosättning har ökat
under 2013.

Styrning och uppföljning
En välfungerande styrning och ledning är en förutsättning för att nå resultat. Under året
har ett arbete bedrivits inom Arbetsförmedlingen för att utveckla strukturen för styrning,
ledning och uppföljning. För att öka möjligheten till önskade effekter i produktionen har
Se vidare kapitlet Arbetslivsinriktad rehabilitering.
Tidiga insatser består av fördjupade förmedlingsinsatser samt programinsatser till dem som riskerar att bli
långvarigt arbetslösa.
23
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vi intensifierat resultatuppföljningen. Vi arbetar systematiskt med resultatdialoger på alla
nivåer.
Under året har Arbetsförmedlingen vidtagit åtgärder för att ha en god styrning, kontroll
och uppföljning av anslagsvillkoren, vilket återrapporterades till regeringen den 29
november. Budget tilldelas till marknadsområden och kontor baserat på fastställda
fördelningsmodeller och särskilda fördelningsgrunder, med utgångspunkten att
servicenivån ska vara enhetlig i hela landet. Samma principer tillämpas nu för att fördela
ramar enligt anslagsvillkoren i regleringsbrevet till marknadsområden och kontor. Anslag
och anslagsvillkor kommer löpande att följas upp månadsvis för att snabbare och
effektivare sätta in åtgärder både lokalt och centralt. Om utfallet avviker från planerad
förbrukningstakt kan åtgärder sättas in snabbare och effektivare än vad som varit fallet
under 2013. Avvikelser hanteras i en sanktionstrappa av åtgärder. Sammantaget gör detta
att myndigheten stärker den interna styrningen och kontrollen av samtliga anslagsvillkor
med högst begränsning.
Processen för riskhantering som identifierar, värderar och prioriterar våra risker har setts
över och vissa förändringar har genomförts, se vidare kapitlet Intern styrning och
kontroll. Identifierade risker har ett tydligare fokus mot våra prioriteringar och
riskanalysarbete är nu tydligare en integrerad del av verksamhetsplaneringsprocessen.
Under våren 2013 belystes arbetet med kompletterande aktörer av flera medier. Som en
följd av detta genomförde Arbetsförmedlingen under våren och sommaren 2013 en
fördjupad granskning av ett urval av de kompletterande aktörerna i syfte att kontrollera
att upphandlade tjänster levereras utifrån avtalade krav och genomförandevillkor för
respektive tjänst 25. Arbetsförmedlingen kan konstatera att det har funnits brister i det
systematiska arbetet med att kvalitetssäkra de tjänster som levereras av kompletterande
aktörer och i uppföljningen av verksamheten.
Projektet struktureffektivisering 3.0 påbörjades under 2011 med fokus på att utveckla
organisation, styrnings- och ledningsprocesser och chefsstruktur. Arbetet har bidragit till
att Arbetsförmedlingen leds och styrs i en tydligare, mer ändamålsenlig struktur med ökat
fokus på produktion. Som exempel på viktiga insatser under 2013 har inköpsprocessen
fortsatt utvecklas genom att upphandlingsavdelningen har tillförts ansvar även för
operativa inköp med syfte att bland annat utvidga e-handeln.

Besparingsinitiativ
Arbetsförmedlingen har under året arbetat med de effektiviseringskrav som ställs på
myndigheten genom att systematiskt se över och ta initiativ till att minska sina interna
kostnader. Insatser som sänkt myndighetens kostnader är distansmöten, ny
lokalvårdsupphandling, automatiserad lösenordshantering och självbokningssystem för
tjänsteresor.
25
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Arbetsförmedlingens effektivitet
Arbetsförmedlingen har definierat effektivitet som myndighetens förmåga att nå målen i
instruktion och regleringsbrev med god hushållning av statens medel.
Grunden för redovisning och analys av Arbetsförmedlingens effektivitet utgörs av olika
indikatorer som beskriver myndighetens väsentliga prestation, kundkontakter. Dessa
redovisas i detta kapitel, men även i andra kapitel i resultatredovisningen.

Arbetsförmedlingens kundkontakter
Kontakter med arbetssökande och arbetsgivare är grunden i Arbetsförmedlingens
matchningsprocess. Valet av kundkontakt som väsentlig prestation grundar sig på att
kontakter med våra kunder – arbetssökande och arbetsgivare – är en förutsättning för att
genomföra de huvuduppgifter som vi har enligt instruktionen.

Tidmätning
För att mäta Arbetsförmedlingens kostnad och volym för kundkontakt genomfördes en
tidmätning 26. Första gången den gjordes var 2011. Under 2013 har enkäten utvecklats och
förenklats för att i framtiden kunna göras mer frekvent. Årets tidmätning genomfördes,
liksom tidigare år, under fyra veckor i oktober, och urvalet bestod av 2 000
arbetsförmedlare och specialister 27. Svarsfrekvensen var lägre 2013 än för 2012, 59
procent jämfört med 71 procent. Orsakerna till skillnaden är säkert flera. Då
undersökningen utförs under en månad under året är ett antagande att den redovisade
tidsfördelningen är representativ för hela året. En viktig händelse i år var införandet av
aktivitetsrapportering under mätperioden, vilket i sin tur kan ha påverkat arbetet på
förmedlingarna och därmed också svarsfrekvensen. De svarande har uppskattat
tidsåtgången för alla olika arbetsmoment och både precision i svaren och tolkning av
frågorna kan variera mellan handläggare.
Total arbetad tid enligt enkätsvaren uppgick till cirka 40 000 timmar för 2013,
motsvarande värde för 2012 var 49 000 timmar 28. Med anledning av den lägre
svarsfrekvensen ska försiktighet iakttas kring slutsatserna.

Antalet kundkontakter
Arbetsförmedlingens kundkontakter med arbetssökande minskade under 2013 jämfört
med året innan. I begreppet kundkontakt ingår möten, e-post och telefonkontakter.
Antalet personliga möten med arbetssökande, enskilt eller i grupp, minskade mest.

I tidmätningen inkluderas alla typer av kundkontakter såsom besök, telefon, e-post, brev och e-besök. För en
mer ingående redogörelse för tidmätning 2013, se Appendix.
27 Specialister är en samlad benämning på psykologer, arbetsterapeuter/sjukgymnaster, SIUS-konsulenter,
socialkonsulenter, specialfunktion hörsel samt specialfunktion syn.
28 Utöver tidmätningen som genomfördes för handläggare och specialister ingår även data avseende Kundtjänsts
registrerade kundkontakter i materialet.
26
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Antalet arbetsgivarkontakter ökade under 2013 jämfört med 2o12. Den totala tiden för
arbetet med arbetsgivare har dock inte ökat i samma utsträckning. Ökningen av antalet
arbetsgivarkontakter beror främst på att arbetet med att ackvirera plats hos anordnare
från och med i år ingår i kundkontakterna med arbetsgivare mot att tidigare år ingått i
övrig tid med arbetsgivare.
Tabell 4: Antal kundkontakter
Totalt och fördelat på arbetsgivare och arbetssökande, 2011—2013
Källa: Arbetsförmedlingen; tidmätningen 2011—2013.
Kundkontakt

2011

2012

2013

Totalt, inklusive e-post, telefon och möten, miljoner

19,6

22,6

23,0

2,9

3,0

4,7**

16,7

19,6*

18,3

7,3

9,5

8,5

fördelat på:
Arbetsgivare, miljoner
Arbetssökande, miljoner
Varav möten enskilt eller i grupp, miljoner
* En avrundning har gjorts så att delsummorna summerar till totalen.
** Ökningen av antalet arbetsgivarkontakter beror främst på att arbetet med att ackvirera plats hos anordnare
från och med i år ingår i kundkontakterna med arbetsgivare mot att tidigare år ingått i övrig tid med
arbetsgivare.

I kundkontakter för arbetsgivare ingår personligt möte, e-post samt telefon. Kontakterna
har ökat i alla tre kategorierna under 2013 jämfört med 2012. Den största ökningen
svarar dock kontakterna via e-post för.
Tabell 5: Antal kundkontakter per handläggare
I genomsnitt per månad, 2011—2013
Källa: Arbetsförmedlingen; tidmätningen 2011—2013.

Totalt, inklusive e-post, telefon och möten

2011

2012

2013

197

192

192

168

166

153

73

81

71

fördelat på:
Arbetssökande
Varav möten enskilt eller i grupp

Antalet kundkontakter per handläggare har varit oförändrat 2013 jämfört med
föregående år. Av kundkontakterna utgjorde 153 kontakter med arbetssökande. Antalet
personliga möten med arbetssökande minskade till 71 kontakter per månad.
Under oktober, när mätningen genomfördes, infördes aktivitetsrapporteringen. I
samband med aktivitetsrapporterna infördes ett förändrat arbetssätt där vissa
arbetssökande har möjlighet att få återkoppling på sin sökaktivitet via telefon. Initialt
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förstärktes bemanningen i direktservice för att hjälpa arbetssökande med
aktivitetsrapporteringen vilket kan ha påverkat antalet bokade personliga möten.

Fördelning av nedlagd tid
Den totala tiden delas upp i produktionstid, som utgjorde 62 procent av tiden (2012: 64
procent), och övrig tid som består av central ledning och administration, lokalt
ledningsarbete och internt arbete 29 på lokala arbetsförmedlingar. I figur 4 fördelas
produktionstiden på kundtid arbetsgivare, kundtid arbetssökande och samverkan 30.
Figur 4: Tidsfördelning av Arbetsförmedlingens totala tillgängliga
personalresurser 31
Källa: Arbetsförmedlingen; tidmätningen 2011- 2013 och data ur personalsystemet Palasso.
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Internt arbete inkluderar kompetensutveckling, fackligt arbete, interna möten och restid som inte är till och
från kunder.
30 Samverkan innebär samarbete med andra parter på arbetsmarknaden som kompletterande aktörer,
kommuner eller andra myndigheter.
31 Tid som ägnas åt arbetsgivare, arbetssökande, samverkan samt tid för internt arbete är hämtat från
tidmätningen. För central ledning och administration samt lokalt ledningsarbete finns ingen tidmätning gjord,
där baseras volymen på resurser inom respektive område enligt personalsystemet. Delsummorna i figuren
stämmer inte med totalsumman på grund av avrundning.
29
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Av arbetstiden användes enligt tidmätningen 17 procent till kundtid med arbetsgivare, 41
procent till kundtid med arbetssökande och 4 procent till samverkan enligt tidmätningen.
Som framgår av figuren har andelen tid som ägnas åt arbetssökande minskat jämfört med
2012. Tid för internt arbete ökar mest jämfört med 2012. Anpassningen till minskande
förvaltningsanslag har inneburit att de faktiska personalresurser som fanns tillgängliga
under mätperioden minskat med 4 procent jämfört med mätperioden förra året. Antalet
inskrivna och antalet deltagare i program med aktivitetsstöd har inte minskat i samma
utsträckning, vilket kan vara en förklaring till att allt större del av den tillgängliga
arbetstiden går åt till att förbereda, besluta om och följa upp programaktiviteter.

Totalkostnad för kundkontakter och övrig kundtid
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2013 uppgick till 8 266 miljoner kronor 32
(2012: 8 279 miljoner kronor). För att fördela förvaltningskostnaden på de olika delarna
av produktionstiden har kostnader för ledning, administration och internt arbete samt
övriga omkostnader för till exempel lokaler, IT och telefoni fördelats proportionellt. Efter
fördelning av de indirekta kostnaderna uppgick den beräknade kostnaden för kundtid
med arbetssökande till 5 525 miljoner kronor (2012: 5 641 miljoner kronor), kostnaden
för kundtid med arbetsgivare till 2 268 miljoner kronor (2012: 2 177 miljoner kronor) och
kostnaden för samverkan till 474 miljoner kronor (2012: 460 miljoner kronor) 33.
I figur 5 fördelas produktionskostnaden mellan prestationen kundkontakt, övrig kundtid
och samverkan. Kostnaden för kundkontakt och övrig kundtid fördelas dessutom mellan
arbetssökande och arbetsgivare. Den totala kostnaden för kundkontakter med
arbetssökande och arbetsgivare beräknades till 6 615 miljoner kronor (2012: 6 253
miljoner kronor) och motsvarade 80 procent (2012: 76 procent) av
förvaltningskostnaden 34.

Förvaltningskostnader definieras som verksamhetenskostnader enligt resultaträkningen. Dock exkluderas
programkostnader hänförliga till anslag 1:3(Uo14) avseende köp av arbetsmarknadsutbildning från annan
statlig myndighet.
33 Delsummorna för 2013 och 2012 summerar inte exakt till totalen för förvaltningskostnaderna på grund av
avrundning.
34 Staplarna kundkontakt med arbetssökande och kundkontakt med arbetsgivare summerar till 6 614 vilket
utgör 80 procent av den totala förvaltningskostnaden. Observera skillnaden mellan kundkontakt och kundtid
där kundtiden även inkluderar arbetstid med kundärenden som inte är kontakt eller i anslutning till arbete.
32
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Figur 5: Totalkostnad för produktionstid 35
Fördelad på arbetsgivare, arbetssökande och samverkan 36, 2011—2013
Källa: Arbetsförmedlingen; tidsmätningen 2011—2013.
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Ökningen av kostnaderna för kundkontakt med arbetsgivare och den samtidiga
minskningen av kostnaderna för övrig kundtid med arbetsgivare kan sannolikt hänga
samman med en förändring av tidmätningsenkäten. Förändringen innebär exempelvis att
tiden för ackvirering av plats inte längre hänförs till övrig kundtid med arbetsgivare.

Kundkontakternas längd och kostnad
Tabell 6 visar att ett enskilt möte med en arbetsgivare i genomsnitt tar 50 minuter medan
ett genomsnittligt möte med en arbetssökande tar 46 minuter enligt tidmätningen i
oktober. För arbetsgivare var det genomsnittliga mötet kortare än under 2012 medan det
för arbetssökande var längre. Räknas tid för förberedelser och efterarbete samt eventuell
restid in blir tidsåtgången för ett enskilt möte med en arbetsgivare 1 timme och 33
minuter medan det för en arbetssökande blir 1 timme och 4 minuter.

Delsummorna stämmer inte med totalsumman på grund av avrundning.
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 sökandeeller arbetsgivarärende utan att det varit i direkt anslutning till en kontakt.

35
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Tabell 6: Tidsåtgång för enskilda möten
Fördelat på arbetsgivare och arbetssökande, 2011–2013
Källa: Arbetsförmedlingen, tidsmätningen 2011—2013.
Tidsåtgång per enskilt möte, timmar
Inkl. förberedelser, efterarbete
Kontakttid
och restid
2011

2012

2013

2011

2012

2013

Arbetsgivare

01.05

01.02

00.50

02.03

01.53

01.33

Arbetssökande

00.46

00.42

00.46

01.13

01.06

01.04

Tabell 7 visar att kostnaden för ett enskilt möte med arbetsgivare beräknas till i
genomsnitt 1 070 kronor och för ett enskilt möte med arbetssökande 741 kronor. År 2012
var motsvarande kostnader 1 237 kronor för arbetsgivare och 723 kronor för
arbetssökande. Att kostnaden per möte minskat beror på att förberedelsetiden inför
liksom tiden för efterarbete efter möten har fortsatt att minska enligt tidmätningen. En
tänkbar förklaring till minskningen kan vara att det 2013 fanns en lägre andel nyanställda
medarbetare jämfört med året innan. Mer erfarna medarbetare kan effektivisera
förberedelserna. En del av den minskade förberedelsetiden tycks ha lagts på ökad
mötestid med sökande.
Tabell 7: Kostnader för enskilda möten
Fördelat på arbetsgivare och arbetssökande, 2011–2013
Källa: Arbetsförmedlingen, tidsmätningen 2011—2013.
Styckkostnad per kontakt, inkl. förberedelser, efterarbete och restid
2011

2012

2013

1 376

1 237

1 070

818

723

741

Enskilda möten
Arbetsgivare
Arbetssökande

Ovan beräknad styckkostnad för kundkontakter har beräknats utifrån en genomsnittlig
timkostnad. Den genomsnittliga timkostnaden beräknades till 689 kronor under 2013,
vilket är högre än för 2012 då den beräknades till 656 kronor. Att timkostnaden ökat
beror på löneökningar i produktionen men också på att ledning och andra indirekta
kostnader fördelats på färre arbetade timmar i och med att antalet anställda i
produktionen har minskat. I tabell 8 har den totala kostnaden beräknats utifrån den
genomsnittliga timkostnaden. Enligt 2013 års tidmätning användes 71 procent av den
totala tiden inom JOB till fas 1 och 2 och 29 procent till sysselsättningsfasen. Kostnaden
på totalt 385 miljoner kronor för 2013 har fördelats enligt detta.
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Tabell 8: Förvaltningskostnader för kundkontakter
Fördelat på arbetsgivare, olika sökandegrupper samt kontaktform, 2011—2013
Källa: Arbetsförmedlingen; tidsmätningen 2011—2013.
Total kostnad för kundkontakter under året, miljoner kronor
2011
2 983

År
2012
3 363

2013
3 443

867

871

1 186

2 116

2 492

2 257

37

490

385

251

358

273

71

132

112

Jobbgaranti för ungdomar

178

346

229

Arbetslivsintroduktion

159

131

80

Nyanlända

191

279

288

Funktionsnedsättning

583

673*

724*

Nyinskrivna (<1 mån)

284

212

225

Övriga inskrivna

399

361

327

320

460

305

265

372

255

55

88

50

1 754

2 102

2 441

Telefon arbetsgivare

291

286

310

e-post arbetsgivare

109

110

227

Telefon arbetssökande

380

496

504

e-post arbetssökande

269

301

493

Direktservice/kundmottagning

705

909

907

269

328

426

Enskilda möten
Arbetsgivare
Arbetssökande
fördelat på:
Jobb- och utvecklingsgarantin, varav:
- Jobb- och utvecklingsgarantin Fas 1 & 2
- Jobb- och utvecklingsgarantin Sysselsättningsfasen

Gruppmöten

322

fördelat på:
Gruppmöten med arbetssökande
Jobbmässor för arbetsgivare
Övriga kontakter
fördelat på:

Af Kundtjänst – kontakter
fördelat på:

38

Arbetsgivare
Arbetssökande
Summa förvaltningskostnad

36

42

44

233
5 325

286*
6 253

382
6 615

* En avrundning har gjorts så att delsummorna summerar till totalen.

Enligt underlaget i 2011 års tidmätning användes 78 procent av den totala tiden inom JOB till fas 1 & 2 och 22
procent inom sysselsättningsfasen. Kostnaden på totalt 322 miljoner kronor för 2011 är fördelat enligt detta.
38 I Årsredovisningen 2012 förväxlades volymerna för arbetsgivare och arbetssökande(2011 0ch 2012).
37
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Det enskilda mötet med arbetssökande och arbetsgivare beräknas stå för 52 procent
(2012: 54 procent) av Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader för kundkontakter.
Kontakter via telefon och e-post (inklusive kontakter med Af Kundtjänst) ökade till 43
procent (2012: 39 procent) av förvaltningskostnaderna för kundkontakter.
Allt fler arbetsgivare och arbetssökande väljer att kontakta Arbetsförmedlingen via e-post.
Kostnaderna för att hantera och besvara e-post har ökat. Det tyder på att allt fler kunder
önskar en förbättrad service i de digitala kanalerna utöver det som erbjuds för
närvarande. Utvecklingen accentueras av att 93 procent av de arbetssökande som
aktivitetsrapporterar gör detta via hemsidan. Myndigheten har därför startat ett
utvecklingsarbete för att förbättra de digitala självservicetjänsterna både för
arbetssökande och arbetsgivare inom NEXT-programmet.
Fler digitala tjänster är viktiga komponenter i myndighetens fortsatta effektivisering.
Digitala tjänster förväntas i första hand utgöra ett alternativ till kundkontakter via e-post
och telefon samt spontana besök i kundmottagningarna. De resurser som på sikt kan
komma att frigöras där kan då användas för att förstärka arbetet med att förhindra och
bryta långtidsarbetslöshet. Arbetsförmedlingen har under året påbörjat ett arbete för att
anpassa och effektivisera arbetssätten i kundmottagningarna.
Att de personliga mötena minskar drivs både av kundernas efterfrågan på alternativa sätt
att kontakta Arbetsförmedlingen men också av att myndigheten minskat personalstyrkan
som en anpassning till att förvaltningsanslaget minskat.
Kostnaderna för enskilda möten med arbetssökande ökade dock under 2013 för
nyinskrivna arbetssökande, för nyanlända inklusive etableringsreformen och framförallt
för personer med funktionsnedsättning. Att antalet kontakter med personer med
funktionsnedsättning fortsatt att öka beror till del på att antalet SIUS-ärenden ökat under
2013. SIUS är en programinsats som utförs av arbetsförmedlare med kompetens i
metoden Supported Employment.

Kundkontakter med arbetssökande
I tabell 9 redovisas att beräknat antal möten (enskilt och i grupp) med arbetssökande
minskat medan andelen handlingsplaner upprättade inom 30 dagar och överlämnade
jobbförslag har ökat under 2013 jämfört med tidigare år. Däremot har inte sökaktiviteten
ökat, mätt som det genomsnittliga antalet sökta jobb per arbetssökande och månad.
Denna utveckling visar att Arbetsförmedlingens arbetssätt som infördes 2012 har kunnat
befästas under 2013. Mer ingående redogörelse för delar av dessa resultat finns i kapitlen
Matchning och Bryta utanförskap.
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Tabell 9: Kompletterande mått- arbetssökande 39
Källa: Arbetsförmedlingen; Tidmätning 2011—2013, datalager och sökandeundersökningen.

Antal möten, enskilt och i grupp (milj.)
Andel som fått handlingsplan inom 30 dagar (procent)

40

Har arbetsförmedlaren under de senaste 30 dagarna gett dig
41
förslag på lediga jobb att söka? Andel ja (procent)
Hur många jobb har du sökt de senaste 30 dagarna?
Är handlingsplanen ett bra stöd? Procent

43 44

42

2011
7,3

2012
9,5

2013
8,5

67

82

87

25

31

38

7,73

8,32

8,26

81 (63+18) 81 (64+17) 80 (62+18)

Arbetsförmedlingen ska i ett tidigt skede identifiera de personer som löper störst risk att
drabbas av långtidsarbetslöshet och anpassa insatserna därefter. Viktiga delar i detta
arbete är en enhetlig inskrivningsprocess, arbetsmarknadspolitisk bedömning med stöd
av bedömningsstödet, individuella handlingsplaner och täta kontakter. Det är ett
resurskrävande arbetssätt och kostnaderna för enskilda möten med nyinskrivna
arbetssökande har ökat något under 2013.
Arbetsförmedlingen har under året utvecklat nya arbetssätt, med bland annat
telefonåterkoppling på aktivitetsrapporterna för vissa arbetssökande. För att få en bild av
hur Arbetsförmedlingens personalresurser prioriteras mellan olika sökandegrupper
behövs information dels om hur mycket tid som ägnas åt respektive sökandegrupp, dels
hur stor del samma sökandegrupp utgör av det totala antalet inskrivna arbetssökande.
I figur 6 visas hur det totala antalet inskrivna fördelar sig på olika sökandegrupper och
hur tiden för enskilda möten och gruppmöten med arbetssökande fördelas på olika
sökandegrupper.

Måttet avser alla öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa, tillfälligt timanställda samt sökande i program med
aktivitetsstöd.
41 Måttet avser arbetslösa och program med aktivitetsstöd, medelvärde.
42 Se not ovan, sökandeundersökning.
43 Se not ovan, sökandeundersökning
44 Inom parentes anges (ja + ja, delvis).
40
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Figur 6: Totalt inskrivna arbetssökande 45
Fördelat på sökandegrupper och tiden för möten, enskilda eller i grupp fördelat på sökandegrupper,
2013
Källa: Arbetsförmedlingen; tidmätning 2013.
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12,8%
6,8%
3,6%
0,4%
10,9%
5,3%
16,8%
14,2%

Jobb- och utvecklingsgarantin

13,7%

Övriga sökande

46,1%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Andel av mötestiden

Andel av antal inskrivna

Andelen mötestid har ökat för nyinskrivna trots att gruppens andel av antalet inskrivna
har minskat jämfört med föregående år. Det pekar på att Arbetsförmedlingen nu lägger
mer tid på den initiala kartläggningen av arbetssökande bland annat för att snabbare
kunna sätta in tidiga insatser för dem som löper störst risk för långtidsarbetslöshet. Även
arbetet med att upprätta handlingsplaner har förbättrats. Andelen mötestid ökar även för
grupperna med funktionsnedsättning och nyanlända jämfört med föregående år. För
nyanlända är dock ökningen av antal inskrivna större än ökningen av mötestiden. För
övriga grupper minskar andelen mötestid. Dock är det bara inom jobb- och
utvecklingsgarantin som andelen av antalet inskrivna har ökat jämfört med föregående
år.
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Analys av sökandegrupper 46
Nedan redogör vi för vissa kostnader, volymer och kompletterande mått för följande
sökandegrupper: deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, deltagare i jobbgarantin för
ungdomar, deltagare i arbetslivsintroduktion och nyanlända inom etableringsuppdraget.
Förvaltningskostnaderna beräknas med utgångspunkt från tidmätningens antal och längd
på kundmöten och förändringarna ska tolkas med försiktighet.
Tabell 10: Nyckeltal, jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2
2011

2012

251

358

273

Ersättning enskilda (miljoner kronor)

6 805

6 519

6 361

Ersättning anordnare (miljoner kronor)

1 201

1 098

1 397

63 995

63 708

64 440

82 (61+21)

83 (61+22)

84 (64+20)

(procent)

29

34

41

Genomsnittligt antal sökta jobb per
månad enligt sökandeundersökningen

9,0

10,4

9,6

39 461

36 584

38 179

Förvaltningskostnader (miljoner kronor)

Deltagare, volym i genomsnitt per
månad
Är handlingsplanen ett bra stöd?
(procent)
Andel som fått jobbförslag

Lämnat till arbete

49

48

2013

47

Det genomsnittliga antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 ökade
under året med 1 procent. Detta trots att antalet som lämnat till arbete har ökat med 4
procent jämfört med året innan. Under året har satsningar gjorts för att öka
aktivitetsnivån i garantin och kostnaderna för ersättning till anordnare har ökat med 27
procent. Kostnaden för personliga möten mellan arbetsförmedlare och deltagare i jobboch utvecklingsgarantin fas 1 och 2 har dock minskat jämfört med föregående år. Under
2012 disponerade Arbetsförmedlingen tillfälligt över extra medel för förstärkning med
fler arbetsförmedlare i garantierna.

I avsnittets tabeller redovisas nedbrutna kostnader. Källor till dessa uppgifter är: Arbetsförmedlingen;
tidmätning 2011—2013 och ekonomisystemet. Deltagare per månad redovisas i samtliga tabeller, källa till dessa
uppgifter är: Arbetsförmedlingen; datalager. Om handlingsplanen uppfattas som stöd, jobbförslag och sökta
jobb redovisas i de tabeller där data finns, källa till dessa uppgifter är: Arbetsförmedlingen:
sökandeundersökningen 2011-2013. Lämnat till arbete redovisas i de tabeller där det är relevant, källa till dessa
uppgifter är Arbetsförmedlingen: Datalager. Denna fotnot och källanvisningar avser tabeller för de redovisade
sökandegrupperna.
47 Sökandeundersökningen 2011—2013, sökande med handlingsplan som svarat ”Ja”, ”Ja ganska” på frågan ”Är
handlingsplanen ett bra stöd?”.
48 Sökandeundersökningen 2011—2013, andelen sökande som svarat ”Ja” på frågan ”Har Arbetsförmedlingen
under de senaste 30 dagarna gett dig förslag på lediga jobb att söka”.
49 Avser antalet övergångar till arbete.
46

Sida: 41 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Tabell 11: Nyckeltal, jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas
2011

2012

2013

71

132

112

Ersättning enskilda (miljoner kronor)

3 470

4 044

4 400

Ersättning anordnare (miljoner kronor)

1 289

1 446

1 588

27 014

31 432

34 196

73 (56+17)

75 (55+20)

78 (58+20)

16

23

30

6,1

7,5

7,8

6 200

9 095

12 274

Förvaltningskostnader (miljoner kronor)

Deltagare, volym i genomsnitt per
månad
50
Är handlingsplanen ett bra stöd?
(procent)
51
Andel som fått jobbförslag (procent)
Genomsnittligt antal sökta jobb per
månad enligt sökandeundersökningen
Lämnat till arbete

I sysselsättningsfasen har antalet deltagare ökat med 9 procent till i genomsnitt 34 196
deltagare. Ramen för programinsatser har utnyttjats fullt ut och även antalet
sysselsättningsplatser har ökat, vilket gör att kostnaderna för ersättning till anordnare
(program och sysselsättningsplatser) har ökat med 10 procent. Antalet övergångar till
arbete har ökat med 35 procent jämfört med förra året. Totalt har
förvaltningskostnaderna minskat jämfört med föregående år. Även för
sysselsättningsfasen disponerade Arbetsförmedlingen tillfälligtvis under 2012 extra
medel. 2013 fanns inte motsvarande medel.
Tabell 12: Nyckeltal, jobbgarantin för ungdomar

Förvaltningskostnader (miljoner kronor)
Ersättning enskilda (miljoner kronor)
Ersättning anordnare (miljoner kronor)
Deltagare, volym i genomsnitt per
månad
52
Är handlingsplanen ett bra stöd?
(procent)
53
Andel som fått jobbförslag (procent)
Genomsnittligt antal sökta jobb per
månad enligt sökandeundersökningen
Lämnat till arbete

2011

2012

2013

178

346

229

1 540

1 678

1 815

640

554

727

38 844

39 713

38 074

87 (66+21)

86 (66+20)

84 (64+20)

32

40

45

10,0

10,7

10,6

37 449

37 141

39 831

Sökandeundersökningen 2011—2013, sökande med handlingsplan som svarat ”Ja”, ”Ja ganska” på frågan ”Är
handlingsplanen ett bra stöd?”.
51 Sökandeundersökningen 2011—2013, andelen sökande som svarat ”Ja” på frågan ”Har Arbetsförmedlingen
under de senaste 30 dagarna gett dig förslag på lediga jobb att söka”.
52 Sökandeundersökningen 2011—2013, sökande med handlingsplan som svarat ”Ja”, ”Ja ganska” på frågan ”Är
handlingsplanen ett bra stöd?”.
53 Sökandeundersökningen 2011—2013, andelen sökande som svarat ”Ja” på frågan ”Har Arbetsförmedlingen
under de senaste 30 dagarna gett dig förslag på lediga jobb att söka”.
50
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I jobbgarantin för ungdomar har antalet deltagare minskat med 4 procent till i
genomsnitt 38 074 deltagare. Samtidigt har den beräknade kostnaden för personliga
möten med deltagarna minskat med 34 procent. Under året har satsningar gjorts för att
förstärka aktivitetsnivån för deltagarna, vilket har gjort att ersättningen till anordnare har
ökat med 31 procent till 727 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen har under året haft
flera viktiga samarbeten med näringslivet för att skapa fler möjligheter till arbete för
ungdomar. Antalet deltagare som har lämnat till arbete har ökat med 7 procent jämfört
med föregående år.
Tabell 13: Nyckeltal, arbetslivsintroduktion
2011

2012

2013

Förvaltningskostnader (miljoner kronor)

159

131

80

Ersättning enskilda (miljoner kronor)

526

311

373

17

6

4

4 426

2 634

3 184

55,3

52,5

41,1

0,37

0,45

0,71

Ersättning anordnare (miljoner kronor)
Deltagare, volym i genomsnitt per
månad
Status 90 dagar efter avslutad
54
arbetslivsintroduktion (procent)
Genomsnittligt antal personliga möten

Programmet arbetslivsintroduktionen är en kort programinsats på maximalt tre månader
som riktar sig till personer som skrivs in på Arbetsförmedlingen efter att de lämnat
sjukförsäkringen. Programmet är personalintensivt och består ofta av specialistinsatser
för att kartlägga arbetsförmåga. Antalet deltagare i programmet ökade med 21 procent till
i snitt 3 184 deltagare under året. Samtidigt minskade kostnaderna för personliga möten
med deltagarna enligt tidmätningen. En förklaring kan vara att det nu är många deltagare
som skrivs in i programmet efter att för andra gången ha lämnat sjukförsäkringen,
samtidigt som det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan för personer som snart
kommer att lämna sjukförsäkringen har utvecklats. Det har medfört att planeringen och
insatserna kan ha påbörjats redan innan personen lämnat sjukförsäkringen. Det kan i sin
tur ha bidragit till ett minskat behov av särskilda insatser under programmet
arbetslivsintroduktion, vars huvudsyfte är att planera för de fortsatta insatserna på
Arbetsförmedlingen.
Uppföljningen av deltagare 90 dagar efter avslutad arbetslivsintroduktion visar hur hög
andel av deltagarna som antingen är öppet arbetslösa eller i program, i arbete med eller
utan stöd eller i annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning.

Andel av de som avslutat arbetslivsintroduktion och dag 90 efter avslut tillhör statusgrupp: öppet arbetslösa,
program, arbete med stöd, arbete utan stöd eller avaktualiserats till annan utbildning än
arbetsmarknadsutbildning(orsak 7).
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Tabell 14: Nyckeltal, nyanlända inom etableringsuppdraget
2011

2012

2013

229

435

714

Ersättning enskilda (miljoner kronor)

263

855

1 671

Ersättning anordnare (miljoner kronor)

121

444

930

4 584

12 347

22 779

<5

109

1 493

Förvaltningskostnader
kronor)

55

(miljoner

Deltagare, volym i genomsnitt per
56
månad
Antal som gått till arbete eller studier

Antalet deltagare i etableringsuppdraget har ökat med 84 procent till i genomsnitt 22 779
deltagare per månad. Myndigheten har ökat de handläggande resurserna och
förvaltningskostnaderna ökade därmed med 64 procent. Arbetsförmedlingen ser en risk i
att antalet ärenden per handläggare framöver kommer att öka på grund av ett
prognostiserat högt inflöde till etableringsuppdraget samtidigt som förvaltningsanslaget
minskas. I kombination med ett större antal deltagare i etableringsuppdraget har
Arbetsförmedlingen under året fortsatt att arbeta för att nyanlända inom
etableringsuppdraget i större utsträckning ska delta i insatser. Insatserna för de sökande
har därmed totalt sett ökat och kostnader för ersättning till anordnare har ökat med 109
procent till 930 (444) miljoner kronor. Under 2013 har det varit ett stort inflöde till
etableringsuppdraget samtidigt som det finns brist på kommunala bosättningsplatser.
Det har påverkat myndighetens förutsättningar att etablera nyanlända på
arbetsmarknaden.
Etableringsuppdraget ger nyanlända rätt att delta i etableringsinsatser i 24 månader.
Reformen trädde i kraft den 1 december 2010. Då det är först under 2013 som ett större
antal nyanlända har haft möjlighet att fullt ut utnyttja sin maximala tid med
etableringsinsatser är en jämförelse mellan åren 2011–2013 inte meningsfull.
Arbetsförmedlingen kommer fortsätta att följa och analysera antalet nyanlända inom
etableringsuppdraget som går till arbete och studier.

Utgör faktisk kostnad då nyanlända inom etableringsuppdraget inte redovisas i tidmätningen.
Viss justering av definitionen medför att värdena för 2011 och 2012 ändrats något jämfört med uppgifterna i
årsredovisningen för 2012 (4 303 respektive 12 093).
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Analys av arbetsgivarkontakter
Tabell 15: Nyckeltal, arbetsgivarkontakter
Källor: Arbetsförmedlingen; tidmätningen 2011—2013, ekonomisystemet, datalager,
arbetsgivarundersökningen 2011—2013.

Förvaltningskostnader
kronor)

57

(miljoner

Antal arbetsgivarkontakter

58

(miljoner)

Andel order med överenskommelse,
59
månadsgenomsnitt (procent)
60

Tillräckligt med sökande (procent)
Nöjda arbetsgivare

61

(procent)

2011

2012

2013

867

871

1 186

2,9

3,0

4,7*

18

44

54

80,8

81,8

81,3

90,1

88,2

90,5

* Ökningen av antalet arbetsgivarkontakter beror främst på att arbetet med att ackvirera plats hos anordnare
från och med i år ingår i kundkontakterna med arbetsgivare mot att tidigare år ingått i övrig tid med
arbetsgivare.

Antalet arbetsgivarkontakter ökade under 2013 jämfört med 2o12, både enligt
tidmätningen och enligt de registrerade arbetsgivarkontakterna i AIS. Den totala tiden för
arbetet med arbetsgivare har dock inte ökat i samma utsträckning. Ökningen av antalet
arbetsgivarkontakter 2013 beror främst på att arbetet med att ackvirera plats hos
anordnare från och med i år ingår i kundkontakterna med arbetsgivare mot att tidigare år
ha ingått i övrig tid med arbetsgivare.
Arbetet med att följa upp inkomna lediga platser och därigenom säkerställa att
arbetsgivarna får tillräckligt många arbetssökande har fortsatt, vilket kan ses i andel order
med överenskommelse och andel arbetsgivare med tillräckligt många arbetssökande i
tabellen ovan. Att andelen order (platser) med överenskommelse har ökat bidrar även till
att antalet kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetsgivare har ökat.
Överenskommelserna innebär ibland att Arbetsförmedlingen hjälper till att ta fram
lämpliga arbetssökande, vilket leder till fler kontakter via bland annat telefon och e-post
med arbetsgivarna under rekryteringen.
Att tillgodose arbetsgivarnas behov av arbetskraft är av central betydelse i
Arbetsförmedlingens arbete. Det krävs detaljerade kunskaper om deras förutsättningar
och rekryteringsbehov. Det handlar både om att underlätta för arbetsgivare som har svårt
att rekrytera och att bidra till att arbetssökande som har svårt att få jobb blir prövade för
arbete och kan komma in i matchningsprocessen Genom att minska arbetsgivarnas
Källa: Arbetsförmedlingen; Ekonomisystemet.
Källa: Arbetsförmedlingen; Tidmätning 2011—2013.
59 I årsredovisningen för 2012 beskrevs detta som överenskommelser inom fem dagar, vilket är felaktigt då
sådan statistik saknas. Källa Arbetsförmedlingen; Datalager.
60 Källa: Arbetsförmedlingen; Arbetsgivarundersökningen2011—2013. Alla som svarat ”Ja” på frågan ”Har ni
fått tillräckligt med sökande för att kunna anställa?”.
61 Källa: Arbetsförmedlingen; Arbetsgivarundersökningen 2011—2013. Alla som svarat ”Ja” på frågan ”Är ni
nöjda med Arbetsförmedlingens hantering av ärendet?”.
57
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rekryteringskostnader samt öka sökaktiviteten hos arbetssökande kan
Arbetsförmedlingen underlätta för att fler ska komma i arbete snabbare.

Utvecklingsområde för tidmätningen
Jämfört med tidigare års tidmätningar sjönk svarsfrekvensen för 2013 års tidmätning.
Som beskrivits tidigare kan införandet av aktivitetsrapportering under mätperioden ha
påverkat arbetet på arbetsförmedlingarna och därmed också svarsfrekvensen. Då
undersökningen räknas upp på hela året innebär det ett antagande om att fördelningen av
arbetstid ser likadan ut under hela året som den gjorde under undersökningsperioden. En
lägre svarsfrekvens medför därför en osäkerhet kring resultaten från tidmätningen. Detta
har medfört att försiktighet ska iakttas kring slutsatserna. Arbetsförmedlingen kommer
under 2014 att fortsätta utvecklingsarbetet av tidmätningen för att säkra så hög kvalitet
som möjligt utan att tappa jämförbarheten med tidigare år.
Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet
med regleringsbrevet för 2013 ha inkommit med särskilda återrapporter till
regeringen:
• Effektiv verksamhet, 14 juni 2013
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Arbetsförmedlingens resultatutveckling
Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen var något högre 2013 jämfört med
föregående år. Sammansättningen har förändrats genom att andelen
sökande som står långt ifrån arbetsmarknaden har ökat. Antalet och
andelen personer som fått arbete har ökat 2013 jämfört med 2012.
I kapitlet redovisas centrala resultat för Arbetsförmedlingen. Vi redovisar
antal personer vi arbetat med (inskrivna), hur många arbetssökande som
fått arbete respektive utbildning samt volymer av program och aktiviteter.

Utgångspunkter
Arbetsförmedlingen har under 2013 inriktat sina insatser på att bryta och förhindra
långvarig arbetslöshet. Täta kontakter mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren
är en viktig del i arbetet med att påverka sökaktiviteten och få till stånd en effektiv
matchning till lediga platser.
Arbetsförmedlingen har under 2013 fortsatt att utveckla samarbetet med arbetsgivarna.
Genom att ha aktiva arbetsgivarkontakter och vara väl insatta i såväl arbetsgivarnas
behov som de sökandes förutsättningar kan vi underlätta för de sökande som har ett
sämre utgångsläge att få arbete.

Årets verksamhet och resultat
Antal personer som Arbetsförmedlingen arbetat med
En utgångspunkt för redovisningen av resultatutvecklingen är tabell 16, som illustrerar
antalet unika individer som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon gång under
2013 och de två närmast föregående åren. Redovisningen omfattar både det totala antalet
inskrivna och antalet i ett antal olika delgrupper.
I Årsredovisningen 2013 har Arbetsförmedlingen mer konsekvent än tidigare år antalet
individer som utgångspunkt. Det innebär att vi i vissa fall redovisar antalet individer som
fått arbete där vi i Årsredovisningen 2012 hade antalet övergångar till arbete. Vidare
redovisar vi andelar i större utsträckning, till exempel andelen inskrivna individer som
fått arbete.
Antalet personer som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon gång under 2013 har
uppgått till 1 094 002, vilket är närmare 19 000 fler än under 2012. Uppgången speglar
en ökad tillströmning av nya sökande, som i sin tur har sin bakgrund i den fortsatt starka
ökningen av utbudet av arbetskraften. Det har inte tillkommit något nytt stort uppdrag
under 2013 som påverkat tillströmningen av sökande. Detta till skillnad från
sjukförsäkringsreformen och etableringsreformen, som följdes av ett omfattande inflöde
av nya arbetssökande, varav många fortfarande är inskrivna. Andelen sökande i grupper
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som står långt från arbetsmarknaden har emellertid fortsatt att öka. Det framgår av
tabellen nedan att under 2013 har antalet inskrivna nyanlända 62 ökat relativt kraftigt,
liksom antalet arbetssökande med en funktionsnedsättning. Vidare har antalet deltagare i
jobb- och utvecklingsgarantin stigit ytterligare – det gäller såväl sysselsättningsfasen som
fas 1 och 2. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar, liksom totala antalet inskrivna
ungdomar, har kvarstått på i stort sett samma nivå som 2012.
Tabell 16: Antal individer som Arbetsförmedlingen arbetat med
Perioden 2011—2013

63

Observera att samma person kan förekomma i flera grupper.
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
År
Totalt antal individer

2011

2012

2013

1 072 905 1 075 021 1 094 002

Därav
Ungdomar (18—24 år)

267 903

273 606

273 436

55 642

60 749

73 571

Utomeuropeisk födda (exkl. nyanlända)

196 569

212 352

221 929

Personer med funktionsnedsättning

206 667

219 311

234 856

Jobbgaranti för ungdomar

105 392

106 636

106 873

Jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2

125 043

126 985

134 727

38 469

46 695

52 553

Nyanlända

Sysselsättningsfasen

I resultatredovisningen använder vi två huvudsakliga statistikmått. Det första är andelen
som fått arbete av de inskrivna under året. Vi redovisar detta mått både generellt för de
inskrivna (med uppdelning på män och kvinnor) och specifikt för de grupper som
särredovisas i tabell 16. I analysen av detta resultatmått redovisar vi även det totala
antalet tillfällen med övergång till arbete och status vid övergången samt på den
månatliga omsättningen till arbete under loppet av året. Det andra resultatmåttet är tiden
till arbete, som indikeras av andelen i arbete 90 respektive 180 dagar efter inskrivning.
Tiden till arbete belyses också med en uppdelning av antalet och andelen inskrivna
individer som fått arbete i dels antal och andel som fått arbete av de som var kvarstående
inskrivna vid årets början, dels antal och andel som fått arbete av de som var nyinskrivna
under året. Avslutningsvis i kapitlet redovisas volymer för Arbetsförmedlingens program
och aktiviteter

Andelen inskrivna som fått arbete
Antalet inskrivna som fick arbete under 2013 uppgick till 452 745. Detta utgör 41,4
procent av det totala antalet inskrivna, vilket innebär en förbättring jämfört med året
I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras nyanlända arbetssökande som utrikesfödda personer som
normalt inte vistats i Sverige mer än 36 månader efter att ha fått uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen
(2005:716) kap. 1, 2, 3, 3a, 4 och 6§.
63 En individ kan ingå i flera delgrupper.
62
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innan, men något lägre än 2011. Troligen betingas förändringen mellan åren åtminstone
delvis av variationer i efterfrågan på arbetskraft. Om man ser till att svårighetsgraden
stigit successivt genom att fler av de inskrivna står långt från arbetsmarknaden stärks
intrycket av att det skett en förbättring jämfört med 2012. Samtidigt som det inte
framstår lika tydligt att det skett en försämring jämfört med 2011.
Under 2013 har antalet och andelen som fått arbete enbart ökat bland män. Andelen som
fått arbete av de inskrivna var, liksom de närmast föregående åren, någon procentenhet
högre bland ungdomar än övriga.
Tabell 17: Individer som gått till arbete 64
Totalt, kvinnor, män och ungdomar; Antal och andel av samtliga inskrivna.
Perioden 2011—2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
Antal
Totalt

2011

2012

2013

448 876

437 093

452 745

kvinnor

217 296

214 004

213 281

män

231 580

223 089

239 464

ungdomar 18-24

115 193

116 205

118 144

2011

2012

2013

41,8%

40,7%

41,4%

kvinnor

40,7%

40,4%

40,3%

män

43,0%

40,9%

42,4%

ungdomar 18—24

43,0%

42,5%

43,2%

Därav:

Andelar
Totalt
Därav:

Det förekommer att inskrivna personer tillträder flera arbeten under ett år, till exempel
ett nytt arbete efter en anställning som upphört. Som framgår av tabell 18 uppgick totala
antalet övergångar till arbete under 2013 till 571 635, vilket innebär 1,26 övergångar per
person som fick arbete. Denna relation är i stort sett oförändrad jämfört med 2012 och
2011 och skiljer sig inte nämnvärt mellan män, kvinnor och ungdomar.

64 Med arbete menas både anställningar utan stöd och anställningar med stöd inklusive nystartsjobb. I arbete
innefattas både heltids- och deltidsarbete inklusive tillfälliga timanställningar samt såväl tillsvidareanställningar
som tidsbegränsade anställningar. Endast anställningar ingår – praktik eller andra program med aktivitetsstöd
ingår inte.
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Tabell 18: Övergångar 65 till arbete, totalt, kvinnor, män och ungdomar
Perioden 2011—2013
Observera att samma person kan tillträda flera arbeten under ett år.
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
Antal övergångar

2011

2012

2013

562 400

548 666

571 635

kvinnor

276 280

272 842

272 905

män

286 120

275 824

298 730

ungdomar 18—24

142 064

143 886

146 449

Totalt
Därav:

I tabell 19 illustreras hur övergångarna till arbete fördelar sig på tidigare status. Nästan
två tredjedelar av samtliga som fått arbete var öppet arbetslösa eller i
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd (varav flertalet i något av
garantiprogrammen) innan de fick arbete. En dryg tredjedel hade tidigare någon form av
arbete 66. Bland dem som fått arbete ingår personer som fått ett nytt arbete såväl utan som
med stöd. Jämfört med 2012 har andelen som kommer från garantierna ökat, vilket delvis
kan förklaras av det ökade antalet inskrivna i dessa program. Samtidigt har andelen som
kommer från öppen arbetslöshet minskat i ungefär motsvarande grad.
Tabell 19: Övergångarna till arbete fördelade efter tidigare status
Period: 2011—2013
Observera att samma person kan förekomma i flera grupper.
Källa: Arbetsförmedlingen: datalager.
Flöden till arbete

2011

2012

2013

Öppet arbetslös

255 670

252 636

256 791

Program med aktivitetsstöd

111 705

108 283

117 408

83 110

82 820

90 292

183 310

176 676

186 389

varav från garantierna
Arbete
Övriga

11 715

11 071

11 047

Totalt

562 400

548 666

571 635

Med antalet övergångar menas totala antalet händelser då sökande får ett arbete i någon av de former som
angetts ovan. Det innebär att antalet övergångar är större än antalet unika personer som fått arbete på grund av
att det förekommer att personer får arbete mer än en gång under året. Vid övergång till arbete förekommer såväl
att den sökande lämnar Arbetsförmedlingen och avregistreras som att han eller hon kvarstår som sökande vid
Arbetsförmedlingen. Båda fallen räknas in bland samtliga övergångar till arbete.
66 Övergångar från arbete till arbete avser bland annat övergångar från deltid till heltid och övergångar från
tillfälligt arbete till mer varaktigt sysselsättning.
65
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I nedanstående figur illustreras utvecklingen av den relativa omsättningen 67 till arbete
bland öppet arbetslösa (inklusive deltidsarbetslösa och timanställda) och deltagare i
program med aktivitetsstöd under de tre senaste åren. Under senare delen av 2012 vände
förändringen jämfört med motsvarande månad året innan från en tydlig minskning till en
svag ökning. Under 2013 har omsättningen varit lika hög som 2012 eller högre under de
flesta av årets månader. En slutsats är att den relativa omsättningen till arbete är
tämligen stabil – med den tydliga minskningen under första delen av 2012 som ett
undantag. Den uppvisar samtidigt ett tydligt och stabilt säsongmönster med en topp
under våren och bottnar i juli och vid slutet av året. Vi bedömer att det arbetssätt som
introducerades under 2012 har bidragit till att etablera en mer effektiv uppföljning. Detta
kan i sin tur ha bidragit till att öka omsättningen till arbete. Förstärkning av efterfrågan
på arbetskraft är sannolikt också en del av förklaringen till utvecklingen.
Figur 7: Relativ omsättning till arbete
Period 2011—2013, månadsdata
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
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Tid till arbete
Hur lång tid det tar att få arbete för en inskriven vid Arbetsförmedlingen varierar
beroende på sökandes individuella förutsättningar och de lokala
marknadsförutsättningarna. I nedanstående tabell illustreras andelen som kommit i
arbete 90 respektive 180 dagar efter inskrivning. Det framgår av tabellen att totalt sett
under 2013 var det cirka 25 procent av de nyinskrivna som fick arbete inom 90 dagar. Det
är i stort sett samma andel som 2012, men en liten nedgång jämfört med 2011. Andelen
67 Måttet relativ omsättning används här till månadsdata och avser antalet som övergått till arbete under
månaden i procent av de kvarstående vid månadens början. Måttet skiljer sig av matematiska skäl från andelen
övergångar under året i procent av alla som varit inskrivna någon gång under året. I princip visar måtten samma
sak men på olika sätt.
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har under samtliga tre år varit något högre bland kvinnor än bland män och något lägre
bland ungdomar än totalt sett 68.
Andelen i arbete 180 dagar efter inskrivning uppgick till drygt 35 procent under 2013. Då
gäller det personer inskrivna under perioden juli 2012–juni 2013. Även andelen i arbete
efter 180 dagar var i stort sett oförändrad jämfört med 2012. Även här gäller att andelen i
arbete är något lägre bland ungdomar än totalt sett. Andelen i arbete efter 180 dagar
något högre bland män än bland kvinnor 2011-2013.
Om man jämför andelen i arbete efter 90 dagar och efter 180 dagar är det en skillnad – en
ökning - på drygt tio procentenheter. Jämförelsen är inte helt rättvisande eftersom
målgrupperna avser delvis olika perioder.
Tabell 20: Andelen i arbete 90 respektive 180 dagar efter inskrivning som
arbetslös på Arbetsförmedlingen 69
Period: 2011—2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
Andel som var i arbete av 90 dagar efter inskrivning

2011

2012

2013

Totalt

25,9%

24,6%

24,2%

kvinnor

26,1%

25,5%

24,4%

män

25,8%

23,9%

24,0%

ungdomar 18—24 år

24,0%

22,8%

22,9%

2011

2012

2013

Totalt

36,5%

35,4%

35,2%

kvinnor

35,4%

35,2%

34,7%

män

37,4%

35,5%

35,7%

ungdomar 18—24 år

32,3%

31,2%

32,1%

Andel som var i arbete 180 dagar efter inskrivning

Vid analysen av andelen inskrivna vid Arbetsförmedlingen som fått arbete under året
(41,4 procent under 2013) kan en uppdelning göras i dels personer som var inskrivna vid
årets början (kvarstående 31/12 året innan), dels personer som skrivits under året 70.
Andelen som gått till arbete är då något högre bland dem som var inskrivna redan vid
årets början än av samtliga inskrivna och något lägre bland dem som skrevs in under året,
Se tabell 21. Detta resultat är i och för sig naturligt med tanke på att de som var inskrivna
68 Ungdomar är överrepresenterande i den grupp arbetssökande som avaktualiserats från Arbetsförmedlingen
av okänd orsak, vilket Arbetsförmedlingen bedömer påverkar utfallet för detta resultatmått.
69 Inskrivna som arbetslösa per uppföljningsperiod (år) visar de som skrevs in oktober (året innan) till och med
september (uppföljningsåret). Gällande resultat efter 180 dagar avses perioden juli (året innan) till och med juni
(uppföljningsåret).
70 Observera att grupperna är uteslutande. Det innebär att personer som var inskrivna vid årets början och
under årets avaktualiserats samt åter inskrivits inte ingår bland nyinskrivna under året utan bara bland
inskrivna vid årets början.
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vid årets början haft mycket längre tid på sig att söka arbete. En annan sak är att många
av de nyinskrivna får arbete relativt snabbt – cirka 25 procent inom 90 dagar som
konstaterats ovan.
Tabell 21: Andelen som gått till arbete av inskrivna individer, dels inskrivna
vid årets början, dels nyinskrivna under året
Period: 2011-2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager
Inskrivna vid årets början
År

Nyinskrivna under året

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Kvinnor

43,4%

42,6%

42,7%

35,7%

36,6%

36,0%

Män

46,2%

43,3%

45,2%

36,4%

36,6%

37,2%

Totalt

44,8%

43,0%

44,0%

36,1%

36,6%

36,6%

Antalet och andelen som fått arbete eller gått till utbildning bland
grupper som står långt från arbetsmarknaden
I tabell 22 nedan redovisas antalet och andelen inskrivna som fått arbete eller gått till
utbildning specifikt för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Antalet
individer som fått arbete har ökat 2013 jämfört med 2012 såväl totalt sett som inom
samtliga redovisade under grupper. Utvecklingen vad gäller andelen som gått till arbete
under 2013 jämfört med 2012 varierar mellan grupperna. För flera av grupperna har det
skett en uppgång jämfört med 2012. Andelen till arbete har ökat 2013 jämfört med 2012
för personer med funktionsnedsättning, jobbgaranti för ungdomar samt för deltagare i
sysselsättningsfasen, medan den minskat för nyanlända, utomeuropeiskt födda, och jobboch utvecklingsgarantins fas 1 och 2. Särskilt stark är uppgången för sysselsättningsfasen.
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Tabell 22: Individer som gått till arbete respektive utbildning
Totalt och i olika grupper; Antal och andel i procent av samtliga inskrivna
Period 2011—2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.

Antal personer
År

arbete

utbildning

2011

2012

2013

2011

2012

2013

448 876

437 093

452 745

49 526

47 809

50 842

Nyanlända

13 439

13 892

15 351

3 844

3 442

3 433

Utomeuropeiskt födda (inkl. Nyanlända)

86 200

88 052

94 297

14 799

14 419

15 325

Personer med funktionsnedsättning

55 734

58 714

64 180

2 717

2 917

3 691

Jobbgaranti ungdomar

35 169

34 473

36 748

10 049

9 546

10 018

Jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2

37 407

34 697

36 107

3 740

4 006

4 580

5 981

8 722

11 795

337

361

449

Totalt

Sysselsättningsfasen
Andel
År

arbete

utbildning

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Totalt

41,8%

40,7%

41,4%

4,6%

4,4%

4,6%

Nyanlända

24,2%

22,9%

20,9%

6,9%

5,7%

4,7%

Utomeuropeiskt födda (inkl. Nyanlända)

34,2%

32,2%

31,9%

5,9%

5,3%

5,4%

Personer med funktionsnedsättning

27,0%

26,8%

27,3%

1,3%

1,3%

1,6%

Jobbgaranti ungdomar

33,4%

32,3%

34,4%

9,5%

9,0%

9,4%

Jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2

29,9%

27,3%

26,8%

3,0%

3,2%

3,4%

Sysselsättningsfasen

15,5%

18,7%

22,4%

0,9%

0,8%

0,9%

Det genomsnittliga antalet övergångar till arbete per individ som fått arbete uppgick, som
redovisats ovan, till 1,26 under 2013. Detta tal är lägre för flertalet grupper som står långt
från arbetsmarknaden- undantag är nyanlända och utomeuropeiskt födda. För sökande
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga noteras 1,15. Inom jobboch utvecklingsgarantin noteras 1,06 för fas 1 och 2 och 1,04 för sysselsättningsfasen, för
jobbgarantin för ungdomar 1,08.
Tabell 22 illustrerar även antalet och andelen inskrivna som lämnat Arbetsförmedlingen
på grund av att de påbörjat utbildning. Reguljär utbildning med kompetenshöjande
insatser, som inte kan tillgodoses inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, är en
väg för många att bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Totalt sett har
andelen till utbildning varit i stort sett oförändrad under de senaste tre åren, men nivån
och utvecklingen varierar mellan olika grupper. Högst är andelen som gått till utbildning
bland deltagarna i jobbgarantin för ungdomar, vilket torde bero på att det bland dem
finns många med kort eller ofullständig utbildning. Även för utomeuropeiskt födda
noteras en relativt hög andel som gått till utbildning. Bland nyanlända har dock andelen
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som gått till utbildning sjunkit 2013, liksom den också gjorde 2012 jämfört med 2011.
Förhållandevis låg andel som gått till utbildning noteras för sökande med
funktionsnedsättning och deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, särskilt
sysselsättningsfasen.
I figur 8 redovisas utvecklingen av omsättningen till arbete 71 sammantaget för grupperna
som står långt från arbetsmarknaden som en andel av samtliga som gått till arbete i
jämförelse med utvecklingen av dessa gruppers andel av samtliga inskrivna under de
senaste fyra åren. Grupperna långt från arbetsmarknaden utgörs här av personer med
funktionsnedsättning, nyanlända, utomeuropeiskt födda, deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantin samt deltagare i jobbgarantin för ungdomar. Som framgår av figur 8
nedan har gruppernas andel av omsättningen till arbete ökat relativt kraftigt under
perioden. Uppgången kan bland annat förklaras av att gruppernas andel bland de
inskrivna också har stigit. Gruppernas andel av omsättningen uppvisar en något svagare
stigande trend än deras andel av samtliga inskrivna. Arbetssökande i dessa grupper har
inte i samma utsträckning som andra arbetssökande fått del av förbättringen på
arbetsmarknaden.
Att en allt större andel av omsättningen består av arbetssökande i dessa grupper är ändå
positivt och speglar Arbetsförmedlingens arbete med att prioritera arbetssökande som
står långt ifrån arbetsmarknaden.

Måttet omsättning användes här till månadsdata. Med omsättning till arbete menas här antalet som gått till
arbete under månaden av de som var öppet arbetslösa (inklusive deltidsarbetslösa och timanställda) eller deltog
i program med aktivitetsstöd vid månadens början.

71
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Figur 8: Andel som tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden
bland samtliga inskrivna respektive samtliga som fått arbete 72
Period 2010—2013, månadsdata Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
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Program och aktiviteter
För arbetssökande som har större behov av vårt stöd och är — eller riskerar att bli –
långtidsarbetslösa ska handlingsplanerna leda till en kedja av sammanhängande
aktiviteter och program. Programmen och aktiviteterna kan antingen ha som syfte att
bryta en arbetslöshet som redan varat länge eller att förhindra långtidsarbetslöshet.
Resultat av tidiga insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet finns i kapitlet Bryta
utanförskap, där även insatserna för att bryta långvarig arbetslöshet redovisas mer
ingående.
Programdeltagande redovisas här på två sätt, dels som antalet beslut, dels som antalet
unika individer som deltagit. Antalet beslut redovisas i tabell 23 – som jämförelsedata
ingår totala antalet övergångar till arbete och antalet tillfällen som sökande ny- eller
återinskrivits. Antalet unika personer som deltagit i programmen någon gång under året
redovisas i tabell 24. Som jämförelsedata ingår här totala antalet unika individer som fått
arbete och antalet unika individer som ny- eller återinskrivits.

Trendlinjen i figuren visar den genomsnittliga ökningen av andelen i grupper som står långt ifrån
arbetsmarknaden av samtliga inskrivna respektive samtliga som fått arbete.
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Tabell 23: Antalet övergångstillfällen till arbete och antalet
inskrivningstillfällen samt antalet beslut om program inklusive aktiviteter i
garantierna
Period 2011—2013
Observera att samma person kan förekomma i flera grupper.
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
2011

2012

2013

562 400

548 666

571 635

521 644

513 874

115 304

115 273

9 950

8 453

10 033

Start av näringsverksamhet

12 066

10 900

12 486

Arbetspraktik

94 692

101 194

115 979

Arbetsmarknadsutbildning

56 679

65 934

73 069

Förberedande utbildning

76 308

99 771

143 903

Lönebidrag

90 912

87 087

75 544

8 221

11 019

15 941

Trygghetsanställning

29 426

35 446

46 958

Särskilt anställningsstöd

10 161

11 244

12 053

0

2 489

8 837

10 065

9 572

9 150

Till arbete
Sökande som fått arbete
Inflöde
497 433
Antal ny- och återinskrivna
Arbetsmarknadspolitiska program inkl. aktiviteter inom
garantierna
120 442
Nystartsjobb
Instegsjobb

Utvecklingsanställning

Förstärkt särskilt anställningsstöd
Offentligt skyddat arbete

73

Det framgår av tabellerna 23 och 24 att arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och
start av näringsverksamhet har ökat under 2013 jämfört med 2012. Det kan till viss del
förklaras av att programmen utnyttjats för tidiga insatser i något större utsträckning än
tidigare samt att fler i garantierna har fått del av dessa aktiviteter. En kraftig uppgång
noteras för den förberedande utbildningen, vilket speglar att fler arbetssökande har haft
behov av förberedande programinsatser. Vidare har antalet anställningsstöd ökat, framför
allt det förstärkta särskilda anställningsstödet för deltagare i sysselsättningsfasen inom
jobb- och utvecklingsgarantin, men även instegsjobben och det särskilda
anställningsstödet inom jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2. Antalet nystartsjobb
har inte förändrats nämnvärt 2013 jämfört med 2012.
De särskilda subventionerade anställningarna för arbetssökande med
funktionsnedsättning, det vill säga anställningar med lönebidrag, trygghetsanställning,
Principen för redovisningen av antal beslut om arbetsmarknadsutbildning samt antal unika individer som
deltagit i arbetsmarknadsutbildning, se appendix.
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utvecklingsanställning och offentligt skyddat arbete visar sammantaget på en viss ökning
2013. Arbetsförmedlingen bedömer att en förklaring till ökningen är att prioriteringen av
insatser till de personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden gett effekt.
Uppgången gäller dock bara trygghetsanställningar och utvecklingsanställningar.
Minskningen av antalet anställningar med lönebidrag, som pågått sedan fler år tillbaka,
har fortsatt. Anledningen till detta är att fler personer har en funktionsnedsättning som
bedöms påverka deras arbetsförmåga under en längre tid, vilket gör att de är i behov av
en mer varaktig subventionerad anställning. En stor del av de som påbörjat en
subventionerad anställning som utvecklingsanställning eller trygghetsanställning har
lämnat en lång lönebidragsperiod bakom sig, vilket är en indikation om att de är i behov
av en subventionerad anställning. En trygghetsanställning har längre varaktighet.
Insatserna för sökande med funktionsnedsättning behandlas mer ingående i kapitlet
Bryta utanförskap och i Arbetslivsinriktad rehabilitering.
Tabell 24: Antalet individer som fått arbete och antalet ny- och återinskrivna
individer samt antalet individer som deltagit i program inklusive aktiviteter i
garantierna
Period 2011—2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
2011

2012

2013

448 876

437 093

452 745

474 929

469 303

80 798

79 490

Till arbete
Sökande som fått arbete
Inflöde
452 537
Antal ny och återinskrivna
Arbetsmarknadspolitiska program inkl. aktiviteter inom
garantierna
83 147
Nystartsjobb
7 712

6 641

7 147

Start av näringsverksamhet

10 796

9 580

10 708

Arbetspraktik

72 150

73 726

80 174

Arbetsmarknadsutbildning

35 281

39 388

Förberedande utbildning

51 741

67 291

86 791

Lönebidrag

59 010

57 482

50 248

6 871

9 308

12 556

20 620

25 344

33 289

8 901

9 848

10 337

0

2 363

7 788

5 868

5 620

5 252

Instegsjobb

Utvecklingsanställning
Trygghetsanställning
Särskilt anställningsstöd
Förstärkt särskilt anställningsstöd
Offentligt skyddat arbete

43 646
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Principen för redovisningen av antal beslut om arbetsmarknadsutbildning samt antal unika individer som
deltagit i arbetsmarknadsutbildning, se appendix.
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Matchning
Under 2013 har Arbetsförmedlingen fortsatt arbetet med att effektivisera
och utveckla matchningen. Arbetet med tidiga insatser för att förhindra
långvarig arbetslöshet har intensifierats under 2013. Arbetsförmedlingen
har också utvecklat uppföljningen av sökaktiviteten genom införandet av
aktivitetsrapporter. Arbetet med handlingsplaner har intensifierats under
året och gett resultat. En större andel arbetssökande har fått en
handlingsplan upprättad i ett tidigt skede jämfört med tidigare år. Antalet
arbetsgivarkontakter har även under 2013 legat på en hög nivå.
I kapitlet beskriver vi Arbetsförmedlingens arbete med att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som
söker arbete med dem som söker arbetskraft. I kapitlet redovisas också
vårt arbete med, samt resultat kopplade till det nya arbetssättet gentemot
både arbetssökande och arbetsgivare.

Utgångspunkter
Arbetsförmedlingen ska i enlighet med instruktionen 2007: 1030 verka för att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker
arbetskraft med dem som söker arbete. Strukturomvandling, demografiska förändringar
och konjunkturvariationer skapar obalanser som påverkar hur lång tid det tar för
arbetslösa att få nytt arbete och för arbetsgivare att tillsätta en ledig plats.
Arbetsförmedlingens matchningsinsatser syftar till korta dessa tider.
I regleringsbrevet för 2013 framgår bland annat att Arbetsförmedlingen ska säkerställa
genomförandet av det nya arbetssättet som infördes 2012 i syfte att förkorta
arbetslöshetstiderna och öka sysselsättningen. Enligt regleringsbrevet ska också personer
som riskerar långvarig arbetslöshet tidigt få individanpassat stöd i form av framför allt
förstärkta förmedlingsinsatser, men även i förekommande fall relevanta programinsatser.
Regeringen föreslog i propositionen Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen med mera
(prop.2012/13:12) att alla arbetslösa ska redovisa sitt arbetssökande till
Arbetsförmedlingen i en aktivitetsrapport. Syftet är att de arbetssökande på ett
regelbundet och strukturerat sätt ska redovisa sina sökaktiviteter. Därmed betonas den
arbetssökandes eget ansvar för att lösa sin arbetslöshetssituation. Arbetsförmedlingen
har, i enlighet med riksdagens beslut om propositionen, från den 1 september infört
aktivitetsrapportering för arbetslösa som får eller söker arbetslöshetsersättning.

Matchningens förutsättningar
En huvuduppgift för Arbetsförmedlingen är att understödja och förbättra matchningen av
arbetssökande med de lediga platser som finns på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen
kan inte direkt påverka tillgången på lediga jobb. Arbetsförmedlingens uppgift är att
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påverka hur snabbt och effektivt sökande kopplas samman med de arbetsgivare som
efterfrågar arbetskraft. Vi kan också, i viss utsträckning och framför allt på lite längre sikt,
påverka tillgången på arbetskraft med olika kompetenser, genom både
utbildningsinsatser och vägledningsinsatser.
Arbetsförmedlingens förutsättningar att matcha arbetssökande med lediga jobb påverkas
av relationen mellan arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft. Denna relation
varierar över tiden och påverkas bland annat av konjunkturläget. Under 2013 har
efterfrågan på arbetskraft förstärkts något. Det avspeglas i en viss ökning av antalet
nyanmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen – under 2013 har 669 459 lediga
platser anmälts vilket är cirka 5 000 fler än 2012. Samtidigt uppgick det totala antalet
inskrivna arbetssökande till 704 683, varav 403 679 arbetslösa (inklusive deltagare i
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd), i båda fallen en ökning jämfört
med 2012.
Tabell 25: Totalt antal nyanmälda lediga platser hos Arbetsförmedlingen med
varaktighet mer än tio dagar samt genomsnittligt antal inskrivna
arbetssökande och arbetslösa
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
2009

2010

2011

2012

2013

Nyanmälda lediga platser
(totalt under året)

409 090

550 659

690 511

664 348

669 459

Inskrivna arbetssökande
(årsgenomsnitt)

647 131

711 926

678 180

689 273

704 683

Därav öppet arbetslösa
och sökande i program
med aktivitetsstöd

357 499

410 834

377 382

392 534

403 679

Att antalet inskrivna sökande ökat kraftigare än antalet lediga platser tyder på att
förutsättningarna för matchning ur den arbetssökandes perspektiv kan ha varit något
mindre gynnsamma under 2013. Det bör dock tilläggas att utvecklingen kan variera
mellan olika delar av arbetsmarknaden beroende på yrkesmässiga och geografiska
obalanser.
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid analys av matchningens förutsättningar är att
andelen sökande som står långt från arbetsmarknaden varit större än tidigare. En starkt
bidragande orsak till den förändringen har varit de tillkommande uppdragen i form av
reformerna inom sjukförsäkringssystemet samt etableringsuppdraget. Vidare är en tydlig
trend att de lediga jobben främst uppkommer på eftergymnasial nivå eller åtminstone
kräver fullständig gymnasieutbildning samtidigt som antalet arbetslösa med kort eller
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bristfällig utbildning stiger 75. Denna förändring leder till att matchningsuppdraget blir
allt mer komplext.

Årets verksamhet och resultat
Arbetet med att korta arbetslöshets- och rekryteringstiderna
Arbetsförmedlingens matchningsinsatser syftar till att arbetssökande får arbete och att
arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft tillgodoses. Matchningen ska vara effektiv,
genom att rekryteringstiderna och arbetslöshetstiderna hålls så korta som möjligt. Detta
uppnår Arbetsförmedlingen dels genom att tillhandahålla en väl fungerande infrastruktur
för aktörerna på arbetsmarknaden, dels genom att tillhandahålla individuellt utformade
tjänster som anpassas till den enskildes behov.
Arbetsförmedlingens bidrag till att motverka obalanser och förbättra matchningen
handlar om att vi ger arbetssökande platsförslag och bistår arbetsgivarna i urval av
lämpliga arbetssökande. Vi arbetar för att arbetsgivarna ska ha ett högt förtroende för oss
baserat på goda kunskaper om deras rekryteringsbehov. Arbetsgivarna ska kunna känna
tillit till att vi föreslår rätt arbetssökande till rätt jobb och inriktar
arbetsmarknadsutbildningarna mot rätt yrken. En del i detta arbete sker genom våra
branschråd. Vi anordnar också rekryteringsträffar och mässor för att ytterligare
underlätta mötet mellan dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft. Genom
aktiva och förtroendefulla kontakter med arbetsgivarna kan vi öka chanserna för
arbetslösa med svagare ställning att få arbete.
De arbetssökande ska ha ett högt förtroende för oss baserat på god kännedom om deras
bakgrund och intressen. De ska känna tillit till att vi ger platsförslag som är lämpliga
utifrån såväl deras egna förutsättningar som möjligheterna på arbetsmarknaden. Vi ger
vägledningsinsatser till arbetssökande som behöver byta yrke och eventuellt skaffa sig ny
kompetens genom det reguljära utbildningsväsendet.
Vi arbetar för att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring genom att stödja arbetssökande som får eller söker
arbetslöshetsersättning i deras arbetssökande. Genom att informera om och kontrollera
om de sökande uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan vi bidra till en ökad
sökaktivitet både geografiskt och yrkesmässigt.
I arbetet med matchningen tillhandahåller vi informationskanaler som sammanför
arbetssökande och arbetsgivare som söker arbetskraft. Här fyller de internetbaserade
tjänsterna en mycket viktig funktion. Det handlar bland annat om Platsbanken, CVdatabasen, Yrkeskompassen och virtuella rekryteringsträffar. Syftet med de
internetbaserade tjänsterna är att öka tillgängligheten i både tid och rum samt bidra till
att erbjuda likvärdig service över hela landet. Samma syfte fyller vår kundtjänst per
75

Se kapitlet Arbetsförmedlingens förutsättningar.
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telefon. Genom att vi använder internet och telefontjänster i större utsträckning än
tidigare underlättar vi för arbetssökande och arbetsgivare att ta del av våra tjänster.
Arbetsförmedlingen når därmed fler kunder till en lägre kostnad. Detta är viktigt för att
kunna ge kostnadseffektiv service till arbetssökande som är förhållandevis väl rustade
med utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet och i första hand bara behöver
Arbetsförmedlingen som informationskanal.

Arbetsförmedlingens arbete
I regleringsbrevet för 2013 betonas insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet.
Totalt antal nyinskrivna öppet arbetslösa mellan januari till och med december 2013 var
368 000 personer. Av dessa bedömdes totalt 42 000 personer, 11 procent, ha behov av
tidiga insatser. Under 2012 uppgick totalt antalet nyinskrivna öppet arbetslösa under året
till 374 000. Av dessa bedömdes 35 000, motsvarande 9 procent ha behov av tidiga
insatser 76 77. Arbetsförmedlingens arbete och resultat för tidiga insatser redogörs för i
kapitlet Bryta utanförskap.
Under 2013 har Arbetsförmedlingen fortsatt arbetet i syfte att öka effektiviteten,
rättsäkerheten och enhetligheten i servicen och insatserna till arbetssökande och
arbetsgivare. Inskrivningen av arbetssökande görs utifrån enhetliga rutiner varvid den
arbetssökandes meriter verifieras, yrken registreras och den arbetssökandes kompetenser
uppdateras. Vid inskrivningen används också bedömningsstödet i syfte att tidigt
identifiera arbetssökande som riskerar långvarig arbetslöshet. En individuell
handlingsplan ska upprättas vid inskrivningstillfället, utom för arbetssökande med behov
av tidig insats då den upprättas inom 5 dagar. Andelen arbetslösa och deltagare i program
med aktivitetsstöd som fått platsförslag senaste månaden har ökat under 2013 till cirka
38 procent (2012: 31 procent, 2011: 25 procent). Ett matchningsunderlag med god
tillförlitlighet är en förutsättning för Arbetsförmedlingens uppdrag att sammanföra
arbetssökande med de lediga platser som ska tillsättas. Arbetsförmedlingen arbetar
kontinuerligt med att öka kvaliteteten i matchningsunderlagen.

Handlingsplanen
Den individuella handlingsplanen fyller en viktig funktion för att tydliggöra de krav som
ställs på sökaktivitet och de aktiviteter som den arbetssökande ska genomföra för att
komma närmare ett arbete.
Arbetet med handlingsplaner har intensifierats under 2013 och handlingsplanen har fått
en förstärkt roll i sambandet med införandet av aktivitetsrapporteringen. Alla heltids- och
deltidsarbetslösa samt deltagare i program ska ha en handlingsplan. Detta regleras i
förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den
Siffran för 2012 är ej jämförbar med årsredovisningen 2012. Definitionen avseende denna årsredovisning är
antalet arbetssökande med behov av tidiga insatser avser nyinskrivna öppet arbetslösa som bedöms ha behov av
tidiga insatser i samband med inskrivningen.
77 En person kan ha skrivits in mer än en gång under året och även blivit bedömd för tidig insats vid fler
tillfällen.
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individuella överenskommelsen i handlingsplanen ska vara utgångspunkten för
aktivitetsrapporten och för Arbetsförmedlingens uppföljning av sökaktiviteten.
I arbetssättet som etablerats under 2012 har Arbetsförmedlingen beslutat om att
handlingsplanen ska upprättas inom en respektive fem dagar (till skillnad från den av
förordningen angivna tidsgränsen på 30 dagar). I handlingsplanen dokumenteras vad den
arbetssökande respektive Arbetsförmedlingen ska genomföra för att den arbetssökande
ska få ett arbete. För dem som inte bedöms ha behov av tidiga insatser ska handlingsplan
upprättas vid första besöket och för dem som bedöms ha behov av tidiga insatser ska
handlingsplanen upprättas inom fem dagar från det första besöket. För arbetssökande
som anses vara i behov av tidiga insatser kan det krävas något längre tid för att kartlägga
möjligheter och hinder för den arbetssökande att närma sig arbetsmarknaden. Syftet med
att en individuell handlingsplan upprättas i ett tidigt skede är att korta tiden till insats och
arbete. Att arbetet med handlingsplanerna intensifierats under året har gett resultat. En
större andel har fått en handlingsplan upprättad i ett tidigt skede jämfört med tidigare år
(se tabell 26).
Tabell 26: Antal nyinskrivna sökande och andel som fått handlingsplan
upprättad
Inom 1, 5 och 30 dagar, 2009—2013, avser öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa, timanställda,
sökande med tillfälligt arbete samt sökande i program med aktivitetsstöd
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
2009

2010

2011

2012

2013

515 632

447 279

422 190

458 787

457 821

Inom 1 dag (procent)

45

33

35

67

79

Inom 5 dagar (procent)

48

38

39

70

82

Inom 30 dagar (procent)

69

67

67

82

87

Antal nyinskrivna

Andelen som fått en handlingsplan upprättad har ökat inom samtliga tidsspann. Andelen
som har fått en handlingsplan upprättad inom 30 dagar har ökat från 82 procent 2012 till
87 procent 2013. Av de arbetssökande som inte fått handlingsplan upprättad inom 30
dagar ingår en del i etableringsuppdraget. För dessa upprättas i stället en etableringsplan
och därför finns inget krav på att de därutöver ska ha en handlingsplan 78. Av
arbetssökande som är anmälda till en arbetslöshetskassa har en högre andel en upprättad
handlingsplan inom 30 dagar. Arbetssökande som har tillfälligt arbete får i betydligt lägre
grad än övriga sökandekategorier en handlingsplan upprättad.
En nedbrytning av statistiken visar att kvinnor i något högre grad än män får en
handlingsplan. Ungdomar får i större utsträckning än personer över 25 år en
handlingsplan upprättad inom 30 dagar.
Etableringsuppdraget utgör ingen egen sökandekategori och kommer därför med i statistiken även om de inte
ska ha handlingsplan.
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Handlingsplanerna ska följas upp och revideras 79 varje gång den arbetssökandes
förutsättningar att söka arbete förändras. Före 2012 skulle handlingsplanen upprättas
minst en gång varje sexmånadersperiod som den arbetssökande var inskriven på
Arbetsförmedlingen. En ny handlingsplan ska upprättas inom fyra månader. Andelen
som fått ny handlingsplan upprättad inom fyra månader uppgick i genomsnitt till 38
procent under året (2012: 34 procent, 2011: 22 procent) 80.
Handlingsplanernas kvalitet ur de arbetssökandes perspektiv kan avläsas i
Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. 80 procent av de tillfrågade arbetssökande
2013 tycker att handlingsplanen är ett bra eller ganska bra stöd. Det är i nivå med
föregående års resultat (2012: 81 procent, 2011: 81 procent). I de fall arbetssökande
redovisat att de varit missnöjda med handlingsplanen ifrågasätts huvudsakligen nyttan
och/eller innehållet samt att man inte anser sig ha behov av någon handlingsplan.

Kontakter och personliga möten
Kontakter och personliga möten utgör viktiga delar i matchningsprocessen och möjliggör
både stöd till den arbetssökande och uppföljning av sökaktiviteten. Arbetsförmedlingen
strävar efter att följa upp arbetssökandet genom täta kontakter med och besök av de
arbetssökande. I varje enskilt ärende ska en bedömning göras av den arbetssökandes
behov av stöd och insatser. Bedömningen är också vägledande för hur ofta
Arbetsförmedlingen behöver ha kontakt med den arbetssökande och på vilket sätt.
Arbetsförmedlingen hade 18,3 miljoner kontakter med arbetssökande 2013 (2012:
19,6 miljoner). Av dessa var 8,5 miljoner besök enskilt eller i grupp (2012: 9,5 miljoner).
Det genomsnittliga antalet registrerade besök och kontakter per person och månad
(kontakt- och besöksfrekvens) har legat på i stort samma nivå under 2013 jämfört med
2012. Under de sista månaderna 2013 har kontakt- och besöksfrekvensen minskat
jämfört med motsvarande period 2012. Ungdomar har under hela perioden 2011–2013
haft en högre kontakt- och besöksfrekvens jämfört med samtliga.

Arbetsförmedlingen använder endast begreppet upprättad handlingsplan då det alltid ska upprättas en ny
handlingsplan vid behov eller senast efter fyra månader, handlingsplaner uppdateras inte.
80 Målgruppen är avgränsad till följande grupper av arbetssökande: öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa,
timanställda, sökande med tillfälligt arbete, samt sökande i program med aktivitetsstöd. Avgränsningen gäller
både i början och i slutet av undersökningsperioden.
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Figur 9: Kontakt- och besöksfrekvens för arbetslösa och deltagare i program
med aktivitetsstöd 81
Januari 2011–december 2013, fördelat på samtliga och ungdomar, per person och månad.
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
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Införandet av aktivitetsrapportering
I syfte att öka sökaktivitet och uppföljning infördes från den 1 september 2013
aktivitetsrapportering. I aktivitetsrapporten ska alla arbetssökande redovisa vilka
åtgärder de vidtagit och vilka aktiviteter de genomfört för att bryta arbetslösheten 82.
Införande av aktivitetsrapporter förbereddes av Arbetsförmedlingen i projektform.
Utveckling av systemstöd, interna informations- och utbildningsinsatser samt en extern
kommunikationsplan har ingått i projektet.
Införandet av aktivitetsrapportering har medfört betydande förändringar av
Arbetsförmedlingens arbetssätt och organisation. Reformen berör också ett stort antal
arbetssökande, sammanlagt cirka 500 000 personer, vilket har krävt omfattande och
upprepade informationsinsatser. Reformen har inneburit stora utmaningar i det första
skedet av implementeringsprocessen. Omställningen av arbetssätt visade sig vara större
än vad Arbetsförmedlingen initialt bedömde. Även resursåtgången för implementering
och det fortsatta arbetet var mer omfattande än de initiala bedömningarna.

Beräkningarna av kontaktfrekvensen har förändrats jämfört med årsredovisningen för 2012. I
årsredovisningen för 2012 innehöll kontaktfrekvensen besök, telefon, e-post, brev och e-besök. I beräkningarna
av kontaktfrekvensen i årsredovisningen för 2013 har kontakter via brev exkluderats.
82 Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
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Åtgärder som beslutats under året avser bland annat ansvarsfördelning och arbetsrutiner
mellan lokala arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingen Kundtjänst, krav på
besöksfrekvens för olika grupper, rapporteringsintervall för olika sökandekategorier och
ett successivt införande. För att kunna genomföra detta stora förändringsarbete på ett bra
sätt valde Arbetsförmedlingens ledning och styrelse därför att införa
aktivitetsrapporteringen successivt för olika sökandegrupper under perioden september
2013 – februari 2014.
Systemstöden för aktivitetsrapportering och meddelanden till arbetslöshetskassorna har i
huvudsak fungerat väl. Vid första rapporteringstillfället i oktober uppstod vissa tekniska
problem, som dock snabbt kunde åtgärdas. Därefter har systemen varit driftsäkra och
haft god prestanda. För att höja både verksamhetsnyttan och kundnyttan avser
Arbetsförmedlingen att vidareutveckla aktivitetsrapporten, dels genom integration med
en ny handlingsplan, dels genom utveckling av kundens egen jobbsökarjournal.
Det systemstöd som dels är avsett att underlätta arbetsförmedlarens granskning av
inkomna aktivitetsrapporter, dels hanterar fördelning av arbetsuppgifter mellan lokala
arbetsförmedlingen och Af Kundtjänst, har dock uppvisat funktionella brister och
bristande prestanda. Under hösten har Arbetsförmedlingen arbetat med att åtgärda dessa
brister men det återstår dock ett fåtal funktionella brister att åtgärda i systemet.
Ett problem i hanteringen av aktivitetsrapporter har varit att Arbetsförmedlingen inte
har information om vilken arbetslöshetskassa en arbetssökande är medlem i, eller vilken
status ett ersättningsärende har hos en arbetslöshetskassa. Detta har inneburit att
Arbetsförmedlingen under hösten 2013 har skickat en stor mängd meddelanden till
arbetslöshetskassorna som inte gällde aktuella ersättningstagare. Detta har varit ett
problem både för Arbetsförmedlingen, eftersom det påverkat vårt kundförtroende
negativt, och för arbetslöshetskassorna, som fått en högre administrativ belastning. För
att lösa detta problem har Arbetsförmedlingen, tillsammans med Arbetslöshetskassornas
Samorganisation (SO) tagit fram ett förslag på en ny teknisk lösning. SO har även lämnat
in en hemställan till regeringen om nödvändiga förordningsförändringar för att kunna
realisera denna förbättring. Regeringen har beslutat om en förordningsförändring som
träder i kraft 1 mars 2014.

Aktivitetsrapporter och arbetslöshetsförsäkringen
Att den arbetssökande själv i en aktivitetsrapport redovisar sina aktiviteter är en del av
det reformarbete som omfattar arbetslöshetsförsäkringen. Den första grupp som lämnade
aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen var arbetssökande som får eller söker
arbetslöshetsersättning vilka lämnade aktivitetsrapport för september månad i oktober
2013. Inlämnande av aktivitetsrapport har därefter införts successivt för samtliga
arbetslösa anmälda till Arbetsförmedlingen.
Underlåtenhet att aktivt söka arbete utgör grund för åtgärd i arbetslöshetsförsäkringen.
Den arbetssökande har således ansvar att själv visa på sin sökaktivitet. Till grund för
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bedömning av den arbetssökandes sökaktivitet ligger en helhetsbedömning av samtliga
relevanta omständigheter. Handlingsplanen är en viktig utgångspunkt vid bedömning av
sökaktiviteten eftersom det är där den arbetssökandes skyldigheter, planerade aktiviteter
och arbetssökandets inriktning anges. Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan
ska den som är arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han
eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet.
Den arbetssökande som omfattas av aktivitetsrapportering ska varje månad skicka eller
lämna in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Aktivitetsrapporten kan lämnas
via det webbstöd som Arbetsförmedlingen utvecklat för ändamålet, på en blankett eller
muntligen. Om den arbetssökande som är anmäld till arbetslöshetskassa inte lämnar sin
aktivitetsrapport inom utsatt tid skapas ett automatiskt meddelande till
arbetslöshetskassan i ett nytt systemstöd för meddelande till arbetslöshetskassa.
Arbetsförmedlaren ska granska varje inlämnad aktivitetsrapport. Om den arbetssökande
inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen eller det finns
annan anledning för arbetslöshetskassan att fatta beslut om åtgärd ska ett meddelande
skickas till arbetslöshetskassan. Även i dessa fall skickas meddelandet genom det
nyutvecklade systemstödet genom vilket arbetslöshetskassorna får meddelanden i digital
form.
Resultat från aktivitetsrapporteringen redovisas i kapitlet om Arbetslöshetsförsäkringen
en omställningsförsäkring.

Jobbförslag
En viktig del i arbetet med att stödja den arbetssökande i processen att hitta ett arbete
och att följa upp arbetssökandet är att Arbetsförmedlingen vid varje kontakt matchar och
överlämnar ett jobbförslag till den arbetssökande. Ett jobbförslag 83 kan vara en
platsanvisning eller platsförslag. Platsanvisning eller platsförslag till lediga platser görs
för att säkerställa att arbetsgivare får kontakt med lämpliga sökande och att den
arbetssökande uppmärksammas på och söker lämpliga arbeten. Alternativt kan den
arbetssökande få tips om arbetsgivare som är i behov av arbetskraft. Ett sådant möte kan
till exempel ske vid en rekryteringsträff. Att matcha innebär också att ackvirera plats för
arbetssökande som har behov av sådant stöd. Matchning och jobbförslag lämnas även vid
kontakt med Kundtjänst.
Arbetsförmedlingen har under 2013 arbetat för att öka andelen platsanvisningar och
platsförslag till arbetssökande. En viktig uppgift för Arbetsförmedlingen är dock att
säkerställa kvaliteten i matchningen. Detta för att säkra förtroende och legitimitet bland
arbetsgivare och arbetssökande.
83 Vid platsanvisning är det ett krav att den arbetssökande ska redovisa till Arbetsförmedlingen om han eller hon
sökt eller inte sökt arbetet. Vid platsförslag finns det inga sådana formella krav och den arbetssökande kan själv
välja att söka arbetet.

Sida: 67 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Statistiken i figur 10 visar antal jobbförslag som lämnats av Arbetsförmedlingen samt
antalet personer som fått jobbförslag. Av figuren framgår att den kraftiga ökningen av
jobbförslag som skedde framförallt under andra halvåret 2012 avtagit. Dock är nivån
fortfarande högre än 2012, med undantag för årets sista månader. Nyanlända och
personer med en funktionsnedsättning får i lägre utsträckning jobbförslag än övriga
arbetssökande. Att arbetssökande får få eller inga jobbförslag kan ha flera orsaker.
Tidigare studier har visat att detta ofta hänger samman med deras svaga ställning på
arbetsmarknaden. Det kan också till viss del bero på att den arbetssökande varit för kort
tid i den aktuella sökandekategorin för att Arbetsförmedlingen ska ha hunnit ge ett
jobbförslag. En del arbetssökande har också behov av fördjupat stöd innan de är
matchningsbara.
Figur 10: Antal platsförslag/anvisningar och antal individer som fått
platsförslag/anvisningar 84
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
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Att en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande och är villig att ta ett lämpligt
arbete är en förutsättning för att Arbetsförmedlingens matchningsarbete ska vara
framgångsrikt. En viktig del i arbetet med att motivera den arbetssökande att söka de
lämpliga arbeten som finns är att Arbetsförmedlingen löpande följer upp de
arbetssökandes sökaktivitet. Därigenom ges Arbetsförmedlingen en möjlighet att i ett
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tidigt skede påverka omfattning och inriktning på sökandet och underlätta för den
arbetssökande att både komma i kontakt med arbetsgivare och hitta lämpliga jobb.
Arbetsförmedlingens uppföljning av sökaktiviteten sker genom flera former av kontakt
med den arbetssökande; personliga möten, telefonkontakter, möten per e-post.
Kontakterna ger arbetsförmedlaren tillfälle att utreda den arbetssökandes aktivitet. Detta
innebär exempelvis att de arbetssökande informeras om sina skyldigheter, att individuella
handlingsplaner upprättas och följs upp. I förekommande fall skickas meddelande till
arbetslöshetskassan om personen är anmäld till arbetslöshetskassa. Likaså återkallar
Arbetsförmedlingen anvisningar till program med aktivitetsstöd om den arbetssökande
inte uppfyller de villkor som ställs för rätten till aktivitetsstöd.
För de arbetssökande som omfattas av aktivitetsrapportering görs också uppföljning av
sökaktiviteten genom granskning av de aktivitetsrapporter som den arbetssökande
skickar till Arbetsförmedlingen. Granskning av en aktivitetsrapport ska göras inom två
veckor från det att den inkommit.
För en effektiv matchning är det viktigt att sökaktiviteten är hög bland de arbetssökande.
Arbetsförmedlingen mäter sökaktiviteten på två sätt. Dels mäts hur mycket tid den
arbetssökande lagt ner på att leta efter lediga arbeten, dels mäts hur många arbeten som
den arbetssökande sökt. Figur 11 visar att antalet sökta jobb och tid nedlagd på att söka
jobb per kvartal ligger på i stort sett samma nivå som under 2012.
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Figur 11: Antal sökta jobb och söktid
Antal sökta jobb i genomsnitt per månad respektive genomsnittligt antal timmar söktid per vecka,
2005—2013
Källa: Arbetsförmedlingen, sökandeundersökningen.
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Antal arbetssökande som fått jobb
Det totala antalet övergångar till arbete under 2013 uppgick till 571 635 (2012: 548 666).
Vid 374 199 tillfällen övergick inskrivna arbetslösa (inklusive personer i program med
aktivitetsstöd) till arbete under året (2012: 360 919, 2011: 367 375). Antalet övergångar
till arbete bland de som står längre ifrån arbetsmarknaden har ökat jämfört med året
innan. Detta gäller bland annat utomeuropeiskt födda och personer med
funktionsnedsättning. Även antalet övergångar bland nyanlända har ökat jämfört med
fjolåret.

Arbetsgivarkontakter
Arbetsförmedlingen har under 2013 haft 4,7 miljoner arbetsgivarkontakter, vilket kan
jämföras med 3 miljoner 2012 (2,9 miljoner 2011) 85 86. Att tillgodose arbetsgivarnas
behov av arbetskraft är av central betydelse i Arbetsförmedlingens arbete. Ett väl
fungerande matchningsarbete förutsätter bra relationer med såväl mindre lokala som
större nationella arbetsgivare. Det är också viktigt att bibehålla goda relationer till
arbetsgivare som redan är kunder hos Arbetsförmedlingen men även att etablera goda
kontakter med nya. Ett fungerande matchningsarbete förutsätter detaljerade kunskaper
Källa: Arbetsförmedlingen; tidmätning 2013.
Ökningen av antalet arbetsgivarkontakter beror, som beskrivits i kapitlet Effektiv verksamhet, främst på att
arbetet med att ackvirera plats hos anordnare från och med i år ingår i kundkontakterna med arbetsgivare mot
att tidigare år ha ingått i övrig tid med arbetsgivare.
85
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om arbetsgivares situation och rekryteringsbehov. Det handlar om att underlätta
arbetsgivares rekrytering, men även om att stödja arbetssökande som har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden att bli prövade för arbete och komma in i
matchningsprocessen. Det är viktigt att tidigt fånga upp arbetsgivares behov och ha goda
kunskaper om de arbetssökandes kompetens för att matchningen ska bli framgångsrik.
En del av matchningsarbetet består av nationella överenskommelser mellan
Arbetsförmedlingen och företag och organisationer. Arbetet med nationella kunder består
av att proaktivt identifiera nationella företag och organisationer som har behov av
arbetskraft och ingå överenskommelser om arbete, praktik eller utbildning med dessa. En
fördel med ett övergripande nationellt arbete är att dessa arbetsgivare får en
kontaktingång till Arbetsförmedlingen. Överenskommelserna syftar till att bättre
tillvarata och matcha den kompetens som finns hos ungdomar, långtidsarbetslösa,
personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt personer med bedömning tidig
insats. Alla dessa grupper av sökande har omfattats av någon överenskommelse under
2013.
Inom ramen för arbetet med nationella kunder har 50 överenskommelser ingåtts under
2013. Motsvarande uppgifter för 2012 var 21 överenskommelser 87. I Arbetsförmedlingens
arbetssätt gentemot arbetsgivare ingår inte bara nationella överenskommelser och
informationsarbete, utan även att arbetsgivare ska erbjudas en kontaktperson och en
överenskommelse på order 88. Tidiga överenskommelser syftar till att korta
rekryteringstiden.
Som framgår av figur 12 har andelen order med överenskommelser varit relativt stabil
under 2013, även om en svag minskning av överenskommelser för direkt överförda
annonser och annonsering i Annonsera direkt kan märkas. Det går däremot att se en
tydlig ökning över tid, från 2011 till 2013, för dessa order 89. Dessa annonser registreras av
arbetsgivarna själva. Även överenskommelser på vanlig order har ökat under samma
tidsperiod. Annonser som registreras av arbetsgivarna själva utgör 46 procent under år
2013 (29 procent 2012) 90. Totalt har antalet order med överenskommelse ökat kraftigt
under de senaste åren. År 2013 var antalet 203 317, vilket kan jämföras med 153 856 år
2012 respektive 69 300 år 2011.

Källa: Avdelningen Nationella kunders kundlogg.
Uppdrag från arbetsgivare som innehåller en eller flera lediga platser.
89 Siffrorna för antal order med överenskommelse har korrigerats i förhållande till årsredovisningen för 2012.
En order kan innehålla en eller flera platser.
90 I årsredovisningen för 2012 beskrevs detta som överenskommelser inom fem dagar, vilket är felaktigt då
sådan statistik saknas. Källa: Arbetsförmedlingen; datalagret.
87
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Figur 12: Andel order med överenskommelse
Fördelat på vanlig order respektive Annonsera Direktorder, 2010-2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager

Vanlig order (AIS)

Direktöverförda annonser och Annonsera direkt-order

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

I ett led i matchningen anordnar Arbetsförmedlingen rekryteringsträffar. Genom dessa
erbjuds arbetsgivare och arbetstagare ett enkelt sätt att mötas. Under 2013 genomfördes
1 997 rekryteringsträffar (som annonserats på vår webbplats). Detta kan jämföras med
2011 och 2012 då 1 883 respektive 1 307 rekryteringsträffar annonserades på vår
webbplats 91. Utöver egna rekryteringsaktiviteter, deltar Arbetsförmedlingen även på
externa evenemang.
Arbetsförmedlingen har under året även arbetat för att stärka arbetsgivarnas förtroende
för myndigheten (se kapitel Förtroendet för Arbetsförmedlingen). Förtroendet mäts
bland annat i vår arbetsgivarundersökning. Andelen arbetsgivare som är nöjda med vår
hantering av ärendet var 91 procent under 2013, vilket innebär att skillnaden är marginell
mot tidigare år (2011: 90 procent, 2012: 88 procent).
Under 2013 uppgav 81 procent av arbetsgivarna att de fått tillräckligt med arbetssökande
för att kunna anställa (2011: 81 procent, 2012: 82 procent) 92. Orsaker till att arbetsgivare
inte får tillräckligt med sökande kan exempelvis bero på att efterfrågad arbetskraft saknas
i regionen eller att de efterfrågar arbetssökande inom ett bristyrke.

91 Källa: Oracle databas. Från och med 2013 ändrades sättet att räkna rekryteringsträffar, vilket innebär att en
aktivitet endast räknas en gång även om den genomförs på liknande sätt på olika orter i samma kommun. Detta
innebär att tidigare siffror som redovisats för åren 2011 och 2012 har reviderats.
92 Arbetsgivarundersökningen 2011, 2012 och 2013.
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Matchning av ungdomar
Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för 2013 arbeta aktivt med ungdomar
redan från första dagen i arbetslöshet. Ungdomar ska ges stöd genom matchnings- och
vägledningsinsatser, bland annat för att öka jobbchanserna direkt eller för att återgå till
studier. Arbetsförmedlingen har under året antagit en ungdomsstrategi, som tar ett
samlat grepp kring gruppen ungdomar och ska vara vägledande i ungdomsarbetet inom
myndigheten. Målet är att de ungdomar som skrivs in på Arbetsförmedlingen så fort som
möjligt ska påbörja arbete eller återgå till utbildning. Det är särskilt viktigt att tidigt
identifiera de ungdomar som har svårast att på egen hand etablera sig på
arbetsmarknaden. Det handlar ofta om unga med bristfällig utbildning. Arbetssättet
tillämpas även för ungdomar men är kompletterat med aktivt förmedlingsstöd från första
dagen. Eftersom olika ungdomar har olika behov av stöd från Arbetsförmedlingen, ska
insatserna anpassas efter varje individs behov. Ungdomar med ökad risk för långvarig
arbetslöshet har ett större behov av stöd och ska få tidiga insatser i form av fördjupade
förmedlingsinsatser och programinsatser. Genom att kombinera olika aktiviteter och
program i en långsiktig planering, kedjor av insatser, skapas goda förutsättningar för att
en arbetssökande ska få ett arbete. För att förstärka stödet till ungdomar har
Arbetsförmedlingen under året utsett arbetsförmedlare med fördjupad kompetens om
ungdomar på lokala arbetsförmedlingskontor runt om i landet 93.
Att öka ungdomars rörlighet på arbetsmarknaden, både yrkesmässigt och geografiskt, är
en del i vårt uppdrag. Arbetsförmedlingen arbetar även för att öka arbetsgivares intresse
att anställa ungdomar eller att ta emot dem i arbetsmarknadspolitiska insatser eller
program.
Arbetsförmedlingen arbetar också långsiktigt och förebyggande för att ge ungdomar
tillräckligt med beslutsunderlag inför deras val av utbildning och yrke. Detta görs bland
annat genom informationsinsatser och vägledning. Arbetsförmedlingen medverkar i en
rad publikationer som vänder sig till ungdomar och på vår webbplats finns information
och framtidsutsikter om yrken för dem som ska göra sitt yrkesval. I vår uppsökande
verksamhet arbetar vi med ungdomar som ännu inte har kommit i kontakt med
myndigheten och som riskerar att hamna i ett varaktigt utanförskap.

Beredskap vid varsel
På Arbetsförmedlingen finns en nationell beredskapsorganisation för varsel med
åtgärdsplan för regioner som drabbas. Syftet är att säkerställa att de regioner som
drabbas får det stöd de behöver. Ambitionen är att på ett snabbt sätt få kontinuerlig
uppdatering av uppkomna situationer i landet för att ta ställning till vilka åtgärder som
behöver vidtas. Anledningen till arbetsgivarens skyldighet att varsla vid
driftinskränkningar är att Arbetsförmedlingen skall få tid att planera och vidta
nödvändiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att underlätta omställningen för de
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Arbetsförmedlingens arbete inom jobbgaranti för ungdomar redovisas i kapitlet Bryta utanförskap.
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arbetstagare som berörs. Antalet varsel i år har berört 3 124 arbetsställen (2012: 3 408,
2011: 2 383) och 58 754 personer (2012: 71 470, 2011: 46 452).

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet
med regleringsbrevet för 2013 ha inkommit med särskilda återrapporter till
regeringen:
• 2) Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet (14 juni 2013 och 21 februari
2014)
• 3) Ökad sökaktivitet genom tydligare krav och ökad uppföljning (14 juni 2013 och
21 februari 2014)
• 4) Ungdomar (14 juni 2013 och 21 februari 2014)
• 10) Arbetsgivarkontakter (14 juni 2013 och 21 februari 2014)
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Bryta utanförskap
35 procent av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen under 2013 har
varit arbetslösa i över tolv månader, varav 17 procent över 24 månader.
Antalet övergångar till arbete från jobb- och utvecklingsgarantin och
jobbgarantin för ungdomar, var fler 2013 än året före. För personer med
funktionsnedsättning utgör subventionerade anställningar en viktig del för
att bryta deras utanförskap och möjliggöra etablering på
arbetsmarknaden. I genomsnitt hade drygt 74 000 personer per månad en
subventionerad anställning under 2013, vilket är en ökning med cirka
1 000 personer från året innan.
I kapitlet redogör vi för hur vi arbetar med att bryta långtidsarbetslöshet för
våra inskrivna arbetslösa. Kapitlet börjar med en redovisning av
sammansättningen av våra arbetssökande grupperade efter tid utan
arbete. Därefter beskrivs insatser, program samt sökaktiviteten för
arbetslösa och programdeltagare. Kapitlet avslutas med en redovisning av
insatser och subventionerade anställningar för personer med
funktionsnedsättning.

Utgångspunkter
Arbetsförmedlingen ska enligt instruktionen 2007:1030 prioritera insatser för att bryta
utanförskapet för de personer som står långt från arbetsmarknaden. Det innebär att
Arbetsförmedlingen ska både bryta och förhindra långvarig arbetslöshet. I detta kapitel
redovisas i första hand insatserna för att bryta långvarig arbetslöshet. För att förhindra
långvarig arbetslöshet genomförs bland annat tidiga insatser för dem som riskerar att bli
långtidsarbetslösa.
Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att rusta arbetslösa som varit arbetslösa länge för att
öka jobbchanserna samt stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Det ska finnas en
tydlig planering som vid behov innebär en kedja av aktiviteter med ett tydligt fokus på
arbete för den som varit arbetslös länge.
Garantiprogrammen, jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, har
en central roll i arbetet för ökad övergång till arbete bland dem som varit arbetslösa länge.
Av regleringsbrevet för 2013 framgår bland annat att kvaliteten i jobb- och
utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar ska vara hög.
Arbetsförmedlingens sektorsansvar för funktionshindersfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken är också viktigt för arbetet med att bryta utanförskapet. De
insatser som gjorts inom arbetslivsinriktad rehabilitering i vidare mening redovisas i ett
eget kapitel liksom de insatser som gjorts för att främja integrationen av nyanlända
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genom etableringsuppdraget. I detta kapitel redovisas insatser och subventionerade
anställningar för personer med funktionsnedsättning.

Arbetssökande fördelade efter tid i arbetslöshet
De arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden speglas bland annat av hur länge de har
varit inskrivna utan arbete. Ett sätt att beskriva den arbetssökandes ställning och behov
av extra stöd är den sammanhängande tiden som en person varit öppet arbetslös eller
deltagit i ett program med aktivitetstöd.
I figur 13 redovisas denna grupp fördelat efter arbetslöshetstid sedan 2008. Det framgår
att fördelningen under 2013 varit i stort sett densamma som under 2012. Andelen som
varit arbetslösa i över 24 månader uppgick under 2013 till 17 procent att jämföra med 18
procent under 2012. I stort sett hela ökningen av det genomsnittliga antalet arbetslösa
och deltagare i program med aktivitetsstöd under 2013 jämfört med 2012, som uppgår till
cirka 11 000 personer 94, återfinns bland dem som varit arbetslösa mindre än 24
månader.
Andelen som varit arbetslösa i mer än 24 månader har tidigare ökat under en följd av år.
Denna uppgång hade sin bakgrund i ökat inflöde och förlängda arbetslöshetstider i
samband med konjunkturnedgången 2008-2009. Under 2013 har uppgången brutits och
vänts till en svag nedgång. Till bilden hör att tillflödet av arbetslösa också ökat genom
stigande arbetskraftsdeltagande i framför allt utsatta grupper.
Figur 13: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetstöd
Procent Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
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Fördelningen efter inskrivningstid varierar mellan olika grupper. I tabell 27 illustreras
antal och andel av de inskrivna som varit arbetslösa i över tolv månader, och därav i över
94

Se tabell 25 i kapitel Matchning.
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24 månader, uppdelat på kön och ålder, utbildningsnivå samt utrikes födda och personer
med funktionsnedsättning. Det framgår att andelen som varit arbetslösa i över tolv
månader, totalt sett 35 procent, varierar från 19 procent bland ungdomar till 56 procent
bland arbetssökande med funktionsnedsättning och 53 procent i åldrarna 60-64 år.
Andelen som varit arbetslösa i över 24 månader varierar från fem procent bland
ungdomar till 34 procent bland arbetssökande med funktionsnedsättning och 34 procent i
åldrarna 60-64 år. Andelen långvarigt arbetslösa är också förhållandevis hög bland
korttidsutbildade och utrikes födda. Detta innebär att sökande tillhörande grupper med
utsatt ställning på arbetsmarknaden är överrepresenterade bland dem med de längsta
arbetslöshetstiderna.
Tabell 27: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i över
12 månader och därav över 24 månader under 2013
Antal och andel (procent) av samtliga arbetslösa
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.

Över 12 månader

-därav
över 24
månader

Antal

Andel

Antal

Andel

141 117

35%

70 393

17%

16-24 år

17 903

19%

4 725

5%

25-54 år

92 625

37%

46 046

18%

55-59

16 247

51%

10 346

32%

60-64

14 341

53%

9 275

34%

Förgymnasial utbildning

48 602

41%

25 013

21%

Gymnasial utbildning

61 105

32%

29 779

16%

Eftergymnasial utbildning

31 410

33%

15 601

16%

Kvinnor

66 976

36%

34 362

19%

Män

74 141

34%

36 031

16%

Utrikes född

62 412

40%

30 708

20%

Har funktionsnedsättning

45 222

56%

27 170

34%

Totalt
Ålder

Utbildningsnivå

Kön

Del av totalen
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Årets verksamhet och resultat
Insatser och program för att bryta och förhindra långvarig
arbetslöshet
En viktig del i prioriteringen av insatser för att bryta och förhindra långvarig arbetslöshet
är att vi har täta personliga kontakter och stimulerar till fortsatt arbetssökande. Syftet är
att upprätthålla en hög sökaktivitet. Personer som varit arbetslösa länge kan också behöva
delta i arbetsmarknadspolitiska program för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Bedömningsstöd och tidiga insatser
Utöver de förmedlingsinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder samtliga inskrivna
arbetssökande erbjuds mer omfattande insatser till de personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden eller som har särskilda behov. Dessa insatser består i första hand av
fördjupade förmedlingsinsatser men även relevanta programinsatser kan komma ifråga.
Vilken typ av insats som blir aktuell utgår från det individuella behovet som är en del av
den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Ofta kan det vara motiverat med en kedja av
insatser. Förstärkta förmedlingsinsatser kan bestå av täta kontakter med
arbetsförmedlare, coachande samtal, vägledning och utredande samtal. Alla
förmedlingsinsatser kan användas för att ge arbetssökande i behov av tidig insats ett
förstärkt stöd för att förkorta tiden till arbete. Bland de programinsatser som kan vara
aktuella att använda finns exempelvis arbetspraktik, arbetslivsinriktad rehabilitering,
fördjupad kartläggning och vägledning, f0lkhögskolesatsningen,
arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning.
För att öka möjligheten att tidigt identifiera de arbetssökande som löper störst risk att bli
långtidsarbetslösa har Arbetsförmedlingen infört ett bedömningsstöd. Bedömningsstödet
som infördes 2012 är ett webbaserat verktyg och fungerar som ett hjälpmedel för att
säkerställa att Arbetsförmedlingen gör en korrekt och enhetlig bedömning i samband med
inskrivning 95. Stödet är ett hjälpmedel för arbetsförmedlaren att göra en korrekt
bedömning av en arbetssökandes behov av insatser för att komma i arbete.
Bedömningsstödet utgör tillsammans med arbetsförmedlarens professionella bedömning,
grunden för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och för vilket stöd
Arbetsförmedlingen kan erbjuda.

Arbetssökande som kan få ta del av tidiga insatser
Sammansättningen av de anmälda på Arbetsförmedlingen har förändrats under senare
år. En allt större del av de arbetssökande är personer som generellt har svårare att få ett
arbete, exempelvis arbetssökande med högst förgymnasial utbildning, utrikesfödda eller
personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Detta ställer

Användningen av bedömningsstödet baseras på bakgrundsfakta om den arbetssökande, bland annat ålder,
utbildning och tidigare arbetserfarenheter. Utifrån dessa bakgrundsfakta ger bedömningsstödet en
rekommendation om den arbetssökande riskerar att bli långtidsarbetslös.
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nya krav på Arbetsförmedlingens arbete. Att tidigt identifiera de personer som har behov
av fördjupat stöd är väsentligt för att förhindra långvarig arbetslöshet.
När det gäller arbetssökande under 25 år finns inte tillräckligt med bakgrundsfakta om
den arbetssökande för att bedömningsstödets resultat ska vara relevant. För att
ungdomar under 25 år ska kunna ta del av tidiga insatser krävs att de uppfyller minst ett
av följande kriterier: a) ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning, b) har/har haft
kontakt med andra myndigheter i ärenden som bedöms påverka ungdomens
arbetsförutsättningar, eller c) misstänkt ohälsa eller sociala omständigheter som bedöms
påverka ungdomens förutsättningar att få ett arbete.

Resultatet av tidiga insatser
Totalt antal nyinskrivna öppet arbetslösa från januari till och med december 2013 var
368 000 personer. Av dessa bedömdes totalt 42 000 personer, 11 procent, ha behov av
tidiga insatser. Under 2012 uppgick totalt antalet nyinskrivna öppet arbetslösa under året
till 374 000. Av dessa bedömdes 35 000, motsvarande 9 procent, ha behov av tidiga
insatser 96. Bland personer med behov av tidiga insatser är andelen med högst
förgymnasial utbildning, utrikesfödda eller funktionsnedsättning märkbart högre än hos
totalt antal nyinskrivna i stort. Antalet övergångar till arbete bland personer som bedömts
vara i behov av tidiga insatser uppgick till knappt 19 000 (2012: drygt 10 000).
Genom Arbetsförmedlingens ordinarie statistik är det inte möjligt att ta fram vilka
arbetssökande, eller i vilken utsträckning dessa arbetssökande, fått ta del av förstärkta
förmedlingsinsatser. Arbetsförmedlingen genomför i stället kontinuerliga
stickprovsundersökningar där granskare på Arbetsförmedlingen manuellt tar fram
statistik om sådana uppgifter från daganteckningar och handlingsplaner i
Arbetsförmedlingens informationssystem, AIS. För att förstärka uppföljningen av arbetet
med tidiga insatser har två rikstäckande större undersökningar genomförts under 2013.
Undersökningarna genomfördes under september respektive oktober månad och avsåg
knappt 8 000 arbetssökande. Gemensamt för de aktuella arbetssökande var att de hade
bedömts vara i behov av tidiga insatser tre månader före respektive större undersökning.
Nedan redovisas resultatet från dessa undersökningar.
Resultatet från den första stora undersökningen som genomfördes under september 2013
visar att 55 procent av de arbetssökande som bedömts ha behov av tidiga insatser hade
fått insatser inom tre månader efter bedömningen. Resultatet av undersökningen som
genomfördes i oktober 2013 visar att 69 procent av dem som hade bedömts ha behov av
tidiga insatser hade fått ta del av sådana inom tre månader efter bedömningen. Enligt
dessa två större undersökningar har andelen arbetssökande som har fått tidiga insatser
inom tre månader ökat med 14 procentenheter mellan de båda undersökningarna 97.

Siffrorna avseende 2012 är ej jämförbar med Årsredovisningen 2012.
Resultatet av den stickprovsundersökning som redovisades i Årsredovisning 2012 är inte jämförbar med årets
undersökningar, då metoden och tidsperiod förändrats.
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Dessa större undersökningar visar även bakomliggande orsaker till varför en del
arbetssökande inte har fått någon eller några tidiga insatser även om de bedömts vara i
behov av sådana. En del av dessa orsaker ligger utanför Arbetsförmedlingens påverkan.
Detta kan till exempelvis vara fallet när den arbetssökande har uteblivit från inbokade
besök eller snart efter bedömning blir förhindrade att delta i en insats. Nära hälften av
alla de arbetssökande som bedömts vara i behov av tidiga insatser har enbart
förgymnasial utbildning. För dem räcker det ofta inte enbart med förmedlingsinsatser för
att de ska kunna rustas till arbete och vara konkurrenskraftiga på dagens arbetsmarknad.
Då kan det vara aktuellt med utbildningar som inte kan erbjudas av Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen förbättrar arbetet med tidiga insatser
Arbetsförmedlingen har under 2013 utvecklat arbetet med tidiga insatser och en
handlingsplan för resultatförbättring har tagits fram. Handlingsplanen innehåller flera
åtgärder för att förbättra resultatet och för att ytterligare säkerställa att de som har
bedömts ha behov av tidiga insatser också får det.
I handlingsplanen för resultatförbättring av arbetet med tidiga insatser finns ett antal
åtgärder för att förbättra, sprida och förtydliga kommunikationen om tidiga insatser såväl
externt som internt 98.
Det intensifierade arbetet med tidiga insatser har gett resultat. Resultatutvecklingen
under året har varit positiv men inte tillräcklig och Arbetsförmedlingen kommer att
fortsätta prioritera arbetet med tidiga insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet.

Sökaktiviteten
Vi mäter sökaktiviteten genom att undersöka hur många jobb de arbetssökande söker och
hur mycket tid de lägger ner på att söka jobb. Figur 14 visar sökaktiviteten kvartalsvis från
Arbetsförmedlingens sökandeundersökning för dem som varit arbetslösa i minst 24
månader. Under 2013 noteras en viss nedgång för antalet sökta jobb och även en
dämpning av den nedlagda tiden. Nedlagd tid uppgick till 7,5 timmar per vecka i
genomsnitt 2013 jämfört med 7,9 timmar under 2012. Antalet sökta jobb i genomsnitt per
månad har minskat från 9,0 till 8,2. Sökaktiviteten för de långvarigt arbetslösa ligger
fortfarande på en förhållandevis hög nivå om man ser i ett längre perspektiv, men
minskningen är ett tecken som uppmärksammas.
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Återrapporten Tidiga insatser från 2013-10-31, Arbetsförmedlingen.
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Figur 14: Genomsnittlig sökaktivitet för inskrivna arbetslösa i minst 24
månader
Antal sökta jobb och nedlagd tid; kvartalsdata, antal respektive timmar
Källa: Arbetsförmedlingen; sökandeundersökningen.
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Kontakter och personliga möten
Ett förtroendefullt förhållande mellan arbetsförmedlaren och den arbetssökande kan
bidra till att bryta långvarig arbetslöshet. Förtroendet byggs upp och bibehålls genom täta
kontakter och personliga möten. Figur 15 visar antalet personliga möten för
arbetssökande som varit inskrivna i över och under 24 månader. Det framgår att den
nivåhöjning som skedde successivt under 2012 för båda grupperna i stort sett har
kvarstått under 2013. Det genomsnittliga antalet personliga möten per månad för de som
varit inskrivna i över 24 månader har uppgått till 0,6 under 2013, jämfört med 0,5 under
2012 och 0,4 under 2011. Frekvensen av personliga möten har fortsatt att ligga något
lägre för de som varit inskrivna i över 24 månader än bland dem med kortare
inskrivningstid. Skillnaden har inte krympt nämnvärt under året. Under årets sista
månader noterades en svag nedgång av antalet personliga möten för båda grupperna
jämfört med motsvarande period 2012. Det kan tilläggas att utöver de personliga mötena
har arbetssökande en mängd kontakter med oss via e-post och telefon.
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Figur 15: Genomsnittlig besöksfrekvens (personliga möten) för sökande som
varit arbetslösa i över 24 månader respektive upp till 24 månader 99
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
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Arbetsmarknadspolitiska insatser och program
En av Arbetsförmedlingens uppgifter är att erbjuda arbetssökande som står långt från
arbetsmarknaden möjlighet att genom arbetsmarknadspolitiska program anpassa sin
kompetens till de krav som ställs på de lediga jobben. Programmen sätts in efter en
arbetsmarknadspolitisk bedömning där hänsyn tas till både den arbetssökandes
förutsättningar och arbetsmarknadens krav och kan vara del i processen som ska leda
fram till arbete. Arbetsförmedlingens insatser ska kompensera och undanröja de hinder
som orsakar svårigheter att få arbete, men även stödja och förstärka den arbetssökandes
egna aktiviteter. Insatserna består i första hand av fortsatta och intensifierade
förmedlings- och vägledningsinsatser, men också av coachning och andra stödjande
insatser som utförs av Arbetsförmedlingens personal eller kompletterande aktörer.
Programmen kan komma in som komplement i form av kompetensutvecklande insatser
som arbetsmarknadsutbildning, föreberedande utbildning eller arbetspraktik.
Figur 16 visar att arbetssökande som varit utan arbete länge i hög utsträckning tar del av
arbetsmarknadspolitiska program. Andelen stiger också tydligt med tiden i arbetslöshet.
Av samtliga inskrivna arbetslösa under 2013 deltog i genomsnitt 47 procent i program,
vilket innebär en ökning med en procentenhet jämfört med 2012. Andelen i program
uppgick till 85 procent bland dem som varit arbetslösa mer än 24 månader och till 61

99 Definitionen har ändrats jämfört med föregående års redovisning. Siffrorna är låsta och påverkas inte av
retroaktiva beslut.
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procent bland dem som varit arbetslösa mer än tolv månader men högst 24 månader,
vilket är en ökning med närmare två respektive drygt en procentenhet.
Figur 16: Andel arbetslösa som deltagit i program med aktivitetsstöd
fördelade efter arbetslöshetstid
Årsgenomsnitt; procent
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
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Det största programmet är jobb- och utvecklingsgarantin. Huvudregeln är att inskrivna
som fyllt 25 år och varit utan arbete i 14 månader eller haft ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen och förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod, ska
erbjudas att delta i jobb- och utvecklingsgarantin 100. Det kan finnas flera orsaker till att
inte mer än 85 procent av dem med längst tid utan arbete trots detta deltagit i något
program med aktivitetsstöd. Arbetssökande kan tacka nej till erbjudandet att delta, vilket
i sin tur kan bero på att han eller hon har börjat eller väntar på att börja en anställning
eller en utbildning. Insatserna för de långvarigt arbetslösa inom garantierna beskrivs
närmare i de närmast följande avsnitten.

Jobb- och utvecklingsgarantin101
Utöver den service som Arbetsförmedlingen erbjuder samtliga inskrivna erbjuder vi också
mer omfattande insatser till arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Jobboch utvecklingsgarantins syfte är att bryta långa tider i arbetslöshet för att deltagarna så
snabbt som möjligt ska få arbete. Programmet är indelat i tre faser. Den första fasen
erbjuder coachande och vägledande insatser medan den andra fasen huvudsakligen
innehåller arbetsplatsförlagda aktiviteter. Deltagarna kan också erbjudas aktiviteter eller
coachning hos en kompletterande aktör. I den tredje fasen, sysselsättningsfasen, erbjuds
deltagarna sysselsättning hos anordnare vilket innebär placering hos en arbetsgivare. Det

100
101

Ungdomar under 25 år ska erbjudas att delta i jobbgarantin för ungdomar efter 90 dagars arbetslöshet.
Om inte annat anges är uppgifter under denna rubrik hämtade från Arbetsförmedlingens datalager.
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finns ingen tidsbegränsning för programmet utan det pågår till dess deltagaren lämnar
Arbetsförmedlingen.
Antalet övergångar till arbete från jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 uppgick
2013 till 38 179 deltagare, vilket utgjorde 46 procent av samtliga deltagare som lämnat
programmet. Andelen ligger kvar på i stort sett samma nivå som 2012 då 36 584 lämnade
programmet till arbete 102.
Figur 17: Antal deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB)
Månadsvis, antal fördelat på fas 1 och 2 och sysselssättningsfasen (fält) och
andel i JOB av samtliga öppet arbetslösa eller deltagare i program med
aktivitetsstöd, januari 2010–december 2013, 16- 64 år
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.

Jobb- och utvecklingsgarantin svarade 2013 för 52 procent (2012: 53, 2011: 53) av det
genomsnittliga antalet deltagare i samtliga program med aktivitetsstöd. Under 2013
deltog i genomsnitt 98 635 eller 24 procent av de öppet arbetslösa eller deltagare i
program med aktivitetsstöd i programmet. Detta är antalsmässigt en liten uppgång från
2012 då motsvarande var 95 100 och 2011 då antalet var 91 000. Antalet deltagare i jobboch utvecklingsgarantins fas 1 och 2 år 2013 var i genomsnitt 64 440 vilket är en ökning
med en procentenhet jämfört med 63 708 år 2012 och 63 995 år 2011. Utvecklingen
månadsvis under de senaste åren framgår av figur 13. Antalet deltagare bedöms bli
fortsatt stort det närmaste året trots att arbetsmarknaden förstärks något under 2014.
Detta beror bland annat på att en allt större andel av de arbetssökande som är inskrivna
på Arbetsförmedlingen har en utsatt ställning på arbetsmarknaden.
För år 2013 har handläggartätheten ökat jämfört med 2012. Antalet sökande per
handläggare för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin totalt var 59 under 2013
102

Se vidare Arbetsförmedlingens resultatutveckling.
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(2012: 65, 2011: 90). Antalet sökande per handläggare i jobb och utvecklingsgarantins fas
1 och 2 ligger kvar på samma nivå, vilket innebär 58 sökande per handläggare såväl
hösten 2012 som hösten 2013 (2011: 80) 103.
En viktig del i prioriteringen av dem som har varit arbetslösa länge är täta kontakter. Vid
varje kontakt ska den arbetssökande matchas mot arbetsmarknaden vilket ska resultera i
jobbförslag, förslag till rekryteringsaktiviteter eller förslag på arbetsgivare att kontakta.
Antalet besök per månad för samtliga deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1-2
har minskat från 0,7 december 2012 till 0,6 i december 2013. Minskningen har skett
under hösten 2013. Årsgenomsnittet var högre för 2013 än föregående år (2013: 0,8,
2012: 0,6, 2011: 0,6).
En annan viktig del i Arbetsförmedlingens arbete är att förbättra kvaliteten i
garantiprogrammen genom att fler av dem som har behov av arbetsplatsförlagda
aktiviteter 104 också får det. Antalet arbetsförlagda aktiviteter för deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantins fas 1-2 har ökat till 27 366 i genomsnitt per månad 2013
(2012: 23 046, 2011: 17 891). Andelen deltagare i arbetsplatsförlagda aktiviteter har ökat
med två procentenheter i december 2013 vid jämförelse med samma period föregående
år. Andelen deltagare i arbetsplatsförlagda aktiviteter uppgick i december 2013 till 44
procent av det totala antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2.
Sökandeundersökningen hösten 2013 för deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1
och 2 visade att 45 procent var mycket eller ganska nöjda med programmet (2012: 43
procent) medan 18 procent var ganska eller mycket missnöjda (2012: 20 procent). Av
dem som fått ta del av en aktivitet ansåg 62 procent att den varit mycket eller ganska bra
anpassad efter deras behov (hösten 2012: 63 procent, 2011: 60 procent) 105. Antalet
timmar i genomsnitt som deltagare varit sysselsatt i aktivitet hos Arbetsförmedlingen
inklusive kompletterande aktör och eget jobbsökande är oförändrat 16 timmar per vecka
hösten 2013 jämfört med hösten 2012 (2011: 15) 106. Detta kan ställas i relation till att
insatserna i fas ett och två ska täcka minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud inom
programmet. Arbetsförmedlingen behöver utveckla arbetet med att öka aktivitetsnivån i
jobb- och utvecklingsgarantin.

Sysselsättningsfasen
Under året har en fortsatt förskjutning skett mot att en allt större andel av deltagarna har
varit i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 i mer än 450 ersättningsdagar och
därmed deltar i sysselsättningsfasen. År 2013 ingick i genomsnitt per månad 34 196
Källa: Arbetsförmedlingen; tidsmätning 2013. Tidsmätningen påbörjades under 2011, och uppgift er finns ej
för tidigare år.
104 Som arbetsplatsförlagda aktiviteter räknas arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling, arbetsträning,
förstärkt arbetsträning, utbildning, start av näringsverksamhet, timanställning, deltidsarbete och tillfälligt
arbete i önskad omfattning.
105 Källa: Arbetsförmedlingen: sökandeundersökning 2013.
106 Jämförande data saknas för 2010.
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arbetssökande i sysselsättningsfasen jämfört med 31 432 år 2012 och 27 014 år 2011 107.
Andelen kvinnor 2013 var 47 procent och andelen män 53 procent. Andelen utrikesfödda
deltagare var 34 procent och för deltagare med funktionsnedsättning 37 procent.
Antalet övergångar till arbete från sysselsättningsfasen uppgick år 2013 till 12 274. Det är
en ökning jämfört med 2012 (9 095) 108. Det beror delvis på att det totala antalet deltagare
i sysselsättningsfasen ökat. Antalet övergångar till arbete har dock ökat mer än ökningen
av antalet deltagare under 2013. Av de deltagare som har lämnat programmet är andelen
deltagare som har lämnat till arbete något lägre (54 procent) än år 2012 (55 procent).
Antalet arbetssökande per handläggare i sysselsättningsfasen har minskat till 60
arbetssökande per handläggare hösten 2013 jämfört med 83 arbetssökande per
handläggare hösten 2012 (125 hösten 2011).
Antalet ungdomar i åldern 18—24 år i sysselsättningsfasen har ökat från 329 deltagare i
genomsnitt 2012 till 436 deltagare i genomsnitt år 2013 (2010: 130). Arbetsförmedlingen
har intensifierat arbetet för att få fler ungdomar i sysselsättningsfasen till arbete. Fler
ungdomar har lämnat sysselsättningsfasen 2013 än föregående år (2013: 1 155, 2012: 758,
2011: 144). 799 personer (69 procent) har gått till arbete och 50 (4 procent) till studier att
jämföra med 2012 då 494 (65 procent) gick till arbete och 40 till utbildning (5 procent).
Antalet besök per månad för deltagare i sysselsättningsfasen har minskat under hösten
2013 och uppgick till 0,45 besök i december 2013 jämfört med 0,5 i december 2012
(2011: 0,2). Som årsgenomsnitt var besöksfrekvensen högre under 2013 än 2012
(helår: 2013: 0,6, helår 2012: 0,4, helår 2011: 0,3).
För att upprätthålla en god kvalitet i sysselsättningsfasen fordras tillgång till lämpliga
sysselsättningsplatser utifrån deltagarnas individuella behov. Viktiga faktorer för att
säkerställa en bra tillsättning av sysselsättningsplatser är att platsen är individanpassad,
att tillgång till handledare är säkrad och att kontinuerlig uppföljning genomförs.
Arbetsförmedlingen har under 2013 fortsatt att utveckla arbetet med enhetliga och
rättssäkra rutiner kring tillsättningen av sysselsättningsplatser. Under året har ett nytt
centralt stödmaterial för anmälan och uppföljning av platser hos anordnare utformats.
Stödmaterialet kommer successivt att ersätta gamla lokala överenskommelser och
tidigare uppföljningsmodell. Av sökandeundersökningen som genomfördes under våren
2013 framgår att deltagaren upplever en ökad grad av delaktighet vid valet av
sysselsättningsplats. Det framgår också att den totala tiden på sysselsättningsplatsen
tillsammans med eget jobbsökande ligger på över 30 timmar i veckan, vilket visar på en
hög aktivitetsnivå hos deltagarna 109. Av sökandeundersökningen framgår också angående
deltagarnas nöjdhet med sysselsättningsplatsen att 89 procent svarade att de var helt eller
delvis nöjda hösten 2013 (hösten 2012: 87 procent, våren 2011 110: 77 procent). Av
Avgränsning 16-64 år.
Se tabell 11 i Effektiv verksamhet.
109 Källa: Arbetsförmedlingen; sökandeundersökning 2013.
110 Jämförande resultat saknas för hösten 2011, då någon motsvarande undersökning inte gjordes.
107
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deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin som har eller har haft en sysselsättningsplats
svarade 83 procent hösten 2013 (2012: 82 procent, 2011: 79 procent) att de upplever
arbetsuppgifterna meningsfulla.
Beslut om kortare tider på en sysselsättningsplats bidrar till en bättre kvalitet genom
tätare uppföljningar och bättre dialog med anordnaren. Genomsnittstiderna visar att
längden en deltagare varit på en sysselsättningsplats sjunkit från i snitt 209 dagar år 2011
till 170 dagar tom april 2013 (2012: 190). Av totalt 12 085 arbetsplatser 111 som tagit emot
deltagare i sysselsättningsfasen 2013, återfinns 43 procent hos enskilda företag och 25
procent hos allmännyttiga organisationer. Flertalet arbetsplatser har ett fåtal deltagare.
47 procent av arbetsplatserna har tagit emot 1 deltagare från sysselsättningsfasen och
andelen arbetsplatser med två till fem deltagare är 38 procent. Uppföljning av anordnare
sker minst varje halvår. Syftet med uppföljningen är att säkra att platserna håller den
inriktning och kvalitet som överenskommits. Under första halvåret 2013 följdes 4 373
anordnare upp, varav 3 260 genom arbetsplatsbesök. Resultatet visar på felaktigheter i 70
fall, 16 ledde till avbrott där 104 deltagare påverkades. I 43 fall har oriktigheterna lett till
korrigering. Andra halvåret 2013 följdes 3 666 anordnare upp, varav 2 525 genom ett
besök. Resultatet visade på felaktigheter i 39 fall, 7 avbrott påverkade 192 deltagare och
19 korrigeringar gjordes till följd av oriktigheter 112.
Sedan sommaren år 2011 är det möjligt för deltagarna i sysselsättningsfasen att ta del av
arbetsmarknadsutbildning. Deltagarna kan från år 2013 också ta del av
Arbetsförmedlingens övriga programinsatser. Under 2013 har i genomsnitt 917 deltagare
per månad i sysselsättningsfasen deltagit i arbetsmarknadsutbildning. Motsvarande
volym för arbetspraktik var 389 och förberedande utbildning 305. Av de 1602 personer
inom sysselsättningsfasen som deltog i andra programinsatser i december 2013 utgjorde
deltagande i arbetsmarknadsutbildning 46 procent och arbetspraktik 30 procent.
Resterande andel utgjordes av förberedande utbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering
och stöd till start av näringsverksamhet.
Av de deltagare som avslutat en arbetspraktik (1 295) hade 40 procent arbete 90 dagar
efter avslutad insats 113. Efter avslutad arbetsmarknadsutbildning hade 17 procent arbete
90 dagar efter utbildning (2012: 15,5 procent) 114. Motsvarande resultat för förberedande
utbildning var 6 procent (2 092 deltagare).
Deltagare i sysselsättningsfasen som inte hade en sysselsättningsplats och därmed var
internt placerade på Arbetsförmedlingen utgjorde 23 procent av samtliga deltagare år
2013. Detta kan jämföras med år 2012 då andelen var 21 procent (2011: 16 procent).
Antal arbetsplatser är fler än antalet anordnare. Som exempel kan en kommun ha olika arbetsplatser eller
verksamheter som registreras på olika kundnummer medan kommunen som anordnare har ett
organisationsnummer.
112 Källa: Arbetsförmedlingen; anordnaruppföljning.
113 Avslutad insats under perioden oktober 2012 till och med september 2013.
114 Siffran är korrigerad jämfört med 2012 års redovisning.
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Deltagare som anvisas till andra programinsatser är internt placerade under pågående
insats. Ökningen av andelen internt placerade motsvarar ökningen av deltagare som har
tagit del av andra programinsatser.

Jobbgarantin för ungdomar 115
Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att förkorta ungdomars tid i arbetslöshet genom
att hitta ett arbete eller påbörja, alternativt återuppta, en utbildning. Inledningsvis
erbjuds fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning samt coachningsinsatser. I
programmet ska deltagarna även vid behov erbjudas arbetspraktik, utbildning, stöd till
start av näringsverksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2013 har det skett
39 831 övergångar till arbete. Jämfört med 2012 är det en ökning (37 127). Antalet
övergångar till utbildning under 2013 var 10 299 116 (2012: 9 798). Antalet övergångar till
jobb- och utvecklingsgarantin har ökat marginellt och var 13 201 år 2013 jämfört med
12 987 år 2012.
Figur 18: Antal deltagare i jobbgaranti för ungdomar (UGA)
Månadsvis, antal i jobbgaranti för ungdomar fördelat av samtliga öppet arbetslösa eller deltagare i
program med aktivitetsstöd- 24 år, januari 2010–december 2013.
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager
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Utvecklingen under året visas i figur 18. Jobbgarantin för ungdomar är det mest
omfattande arbetsmarknadspolitiska programmet för ungdomar. Under 2013 har i
genomsnitt 38 074 ungdomar varje månad tagit del av programmet. Detta är en
minskning från 2012 (39 713). År 2011 var motsvarande antal 38 844. Som andel av
samtliga ungdomar som varit arbetslösa eller deltagit i program med aktivitetsstöd är det
en minskning från 2011, 42 procent, till 2013 då motsvarande andel var 39 procent. Av
genomsnittligt antal deltagare i jobbgarantin för ungdomar 2013 var 41 procent kvinnor
och 59 procent män. Andelen utrikesfödda var 17 procent och andelen med en
funktionsnedsättning var 10 procent.
Antalet deltagare per handläggare i jobbgarantin för ungdomar har ökat något till 53
hösten 2013 jämfört med 52 hösten 2012 (2011: 80) 117. Besöksfrekvensen för deltagarna i
jobbgarantin för ungdomar har minskat från 0,9 i december 2012 till 0,7 december 2013.
Antal besök som årsgenomsnitt var högre 2013 än föregående år (2013: 0,9, 2012: 0,8,
2011: 0,6).
Utvecklingen av andelen deltagare i arbetsplatsförlagda aktiviteter är positiv och har ökat
jämfört med motsvarande månad 2012. Andelen deltagare i arbetsplatsförlagda
aktiviteter uppgick i december 2013 till 36 procent (2012:35 procent). Antalet timmar i
genomsnitt som deltagare varit sysselsatt i aktivitet hos Arbetsförmedlingen inklusive
kompletterande aktör och eget jobbsökande var 18 timmar i veckan hösten 2013,
(hösten 2012:17, våren 2011:13). Detta kan ställas i relation till att aktiviteterna i
jobbgarantin för ungdomar ska täcka den enskildes arbetsutbud inom programmet.
Arbetsförmedlingen behöver utveckla arbetet med att öka aktivitetsnivån i jobbgarantin
för ungdomar.
Av deltagarna i jobbgarantin för ungdomar uppgav 52 procent hösten 2013 att de är
mycket eller ganska nöjda med programmet som helhet (hösten 2012: 54 procent, våren
2011: 54 procent). Andelen varken nöjda eller missnöjda var 33 procent hösten 2013
(hösten 2012: 34 procent, våren 2011: 33 procent) och 14 procent (hösten 2012: 13
procent, våren 2011: 13 procent) var ganska eller mycket missnöjda. Vidare svarade 68
procent hösten 2013 (hösten 2012: 64 procent, våren 2011: 53 procent) att aktiviteterna
varit ganska eller mycket bra anpassade till deras behov 118.

117
118

Källa: Arbetsförmedlingen; tidsmätning 2013.
Källa: Arbetsförmedlingen; sökandeundersökning 2013.
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Folkhögskolesatsningen
Studiemotiverande kurs på folkhögskola är en arbetsmarknadspolitisk insats sedan 2010
och bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Insatsen
syftar till att motivera och underlätta för deltagaren att påbörja eller återgå till reguljär
utbildning. Kursen innebär tre månaders studier på heltid och kan innehålla inslag av
orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär. Målgruppen för insatsen är
arbetssökande som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan, samt är 16-24 år
eller som har fyllt 25 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
Regeringen har för 2013 avsatt mer medel än tidigare till studiemotiverande
folkhögskolekurs vilket innebär att antalet deltagarplatser har fördubblats från 4 000 till
8 000 årsplatser. Fördelningen av platser görs av Folkbildningsrådet. Antalet deltagare
under 2013 uppgår till 6 138 (2012: 4 415, 2011: 2 557, 2010: 1 948) varav 3 616 män
(2012: 2 585, 2011: 1 478, 2010: 1 169) och 2 522 kvinnor (2012: 1 830, 2011: 1 079,
2010: 779) 119.

Unga in
Unga in är ett nationellt metodutvecklingsprojekt som vänder sig till unga i åldern 16-24
år som inte arbetar, studerar eller har någon känd planering. Syftet med projektet är att
inkludera ungdomar i arbete och studier samt att säkerställa strukturer och arbetssätt
utifrån målgruppens behov och förutsättningar. Projektet finns i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Gävle och Skellefteå. Unga in medfinansieras av Europeiska Socialfonden och
berörda kommuner. Ett nära samarbete är etablerat med kommunerna, arbetsgivare,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Polisen, Fryshuset och ideella organisationer.
Från och med 1 juni 2012 till och med 31 december 2013 har 906 ungdomar deltagit i
Unga in. Totalt har 356 personer avaktualiserats sedan 1 juni 2012, varav 330 personer
under 2013. Av det totala antalet som avaktualiserats sedan 2012 har 22 procent övergått
till arbete, 32 procent till studier, 24 procent till annan känd orsak (till exempel sjukvård
och kriminalvård) och 22 procent till okänd orsak. Resultatet överstiger projektets
uppsatta resultatmål.
En pilotstudie av ett utökat Unga in är påbörjad genom Jobbgaraget i Tensta som
startades i juni 2013. I Jobbgaraget kommer Arbetsförmedlingen att pröva Unga ins
verksamhet för ungdomar som är eller riskerar långtidsarbetslöshet och finns inskrivna
vid Arbetsförmedlingen Stockholm Spånga Tensta. Samtidigt kommer Jobbgaraget att
bedriva uppsökande verksamhet för arbetslösa ungdomar som inte finns inskrivna vid
Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter.

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. En person kan ha deltagit flera gånger. Uppgifterna för tidigare år är
korrigerade i förhållande till föregående års årsredovisning.
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Sociala insatsgrupper
Regeringen gav i februari 2013 Rikspolisstyrelsen ett nytt uppdrag att tillsammans med
kommunerna utöka antalet sociala insatsgrupper för unga som är eller riskerar att bli
kriminella. Uppdraget ska slutredovisas den 31 oktober 2014. Uppdraget är en
fortsättning på den pilotverksamhet som pågick från maj 2011 till oktober 2012 där tolv
orter deltog. Arbetsförmedlingen hade utsedda kontaktpersoner på de tolv orterna. De
sociala insatsgrupperna samordnas under ledning av Socialtjänsten i respektive kommun.
Rikspolisstyrelsen ska samråda med ett flertal myndigheter däribland
Arbetsförmedlingen, Skolverket, Statens institutionsstyrelse samt Sveriges Kommuner
och Landsting.
Ett fyrtiotal kommuner kommer att starta sociala insatsgrupper och Arbetsförmedlingen
har därför under hösten 2013 utsett kontaktpersoner på samtliga orter.

:rätt jobb-projektet
Arbetsförmedlingen har drivit projektet :rätt jobb mellan april 2011 och december 2012.
Målgruppen var i första hand ungdomar i åldern 16–24 år och syftet med projektet var att
testa aktiv jobbcoachning och vägledning i grupp. Genom att arbeta med sökande i grupp
hinner vi träffa dem oftare och längre. Därmed kan vi ge bättre kvalitet på servicen.
Genom den fördjupade kunskapen om de arbetssökande erbjuds arbetsgivarna också
bättre kvalitet och service i matchningen. Arbetssättet effektiviserar arbetet med både
arbetssökande och arbetsgivare. En utvärdering av den inledande försöksverksamheten
har gjorts som följer resultaten till och med september 2013 120. Preliminära resultat visar
inga statistiskt säkerställda effekter på utflödet till arbete. Dock hade individer som deltog
i projektet tätare kontakt med Arbetsförmedlingen, de fick oftare förslag på lediga jobb att
söka och de gjorde något fler spontanansökningar. Arbetet med gruppaktiviteter enligt
:rätt jobb har under året fortsatt på ett fåtal arbetsförmedlingskontor.

Insatser och program för personer med funktionsnedsättning
Arbetsförmedlingen har insatser och program som är särskilt avsedda för personer med
funktionsnedsättning vilka redovisas nedan. Syftet med de särskilt avsedda insatserna är
att möjliggöra delaktighet på lika villkor i arbetslivet genom anpassning och stöd på
arbetsplatsen och/eller genom att kompensera arbetsgivaren för den nedsatta
arbetsförmågan. Personer med en funktionsnedsättning har ofta längre perioder av
arbetslöshet varför dessa insatser är viktiga för att bryta eller förhindra
långtidsarbetslöshet.

120

Se Arbetsförmedlingen Working Paper 2013:4 ”Rätt jobb – vägledning i grupp”.
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Lönebidrag och andra subventionerade anställningar
De subventionerade anställningarna utgör en viktig del i att bryta utanförskap och
möjliggöra ingångar på arbetsmarknaden och matchning mot arbete. Enligt tabell 28
nedan har under 2013 i genomsnitt 74 189 personer per månad haft en subventionerad
anställning. De senaste åren har de subventionerade anställningarna ökat efter att ha
minskat åren 2008–2009. En tydlig trend är att utvecklingsanställningar och
trygghetsanställningar ökar medan lönebidrag minskar. Ökade behov av mer långvariga
subventionerade anställningar på grund av funktionsnedsättning som innebär att
arbetsförmågan blir varaktigt nedsatt är en anledning till ökningen av
trygghetsanställningar. Enligt regleringsbrevet för 2013 ska andelen som går från en
anställning med lönebidrag till en osubventionerad anställning öka jämfört med
föregående år. Detta mål har uppnåtts enligt tabell 28 nedan. Successivt ökade krav på
arbetsmarknaden i kombination med att många i gruppen med lönebidrag har en
kvarstående funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan försvårar övergångar till
ett osubventionerat arbete.
Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva verksamhet för vissa unga med
funktionsnedsättning 121 och ett av Arbetsförmedlingens delmål inom ramen för
sektorsansvaret för funktionshinderspolitiken rör ungdomar under 30 år. Antalet unga
med en subventionerad anställning ökar. Enligt tabell 28 nedan har under 2013 i
genomsnitt 10 684 ungdomar under 30 år haft en subventionerad anställning per månad
vilket motsvarar cirka 14 procent av det genomsnittliga antalet subventionerade
anställningar.
Den 1 februari 2013 blev det genom en förordningsförändring möjligt att kombinera
särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) med utvecklingsanställning. Under
2013 har 1 314 personer haft ett beslut om utvecklingsanställning kombinerat med SIUS,
varav ungdomar under 30 år utgör drygt hälften (679 personer). Detta kan vara en
förklaring till att antalet utvecklingsanställningar ökat kraftigt för unga under 30 år, se
tabell 28.

121

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten § 12.
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Tabell 28: Antal anställda i genomsnitt, samt antal övergångar till arbete utan
stöd i genomsnitt (andel inom parantes)
År 2009–2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
2009

2010

2011

2012

2013

50 570

46 725

45 936

44 094

37 606

4 367

4 528

5 196

5 565

5 177

4 448

4 446

4 334

4 208

3 881

331

358

365

385

374

1 908

2 463

3 280

3 818

5 168

487

662

966

1 192

1 840

Trygghetsanställning

9 910

13 902

17 694

20 995

27 534

varav under 30 år

1 358

1 700

2 071

2 487

3 293

66 835

67 535

71 244

73 115

74 189

6 543

7 247*

8 597*

9 629

10 684

2 537 (5,0)

2 034 (4,4)

2 165 (4,7)

2 094 (4,7)

1 859 (4,9)

248 (5,7)

278 (6,1)

321 (6,2)

347 (6,2)

324 (6,3)

64 (1,4)

62 (1,4)

74 (1,7)

69 (1,6)

77 (2,0)

10 (3,0)

11 (3,1)

12 (3,3)

11 (2,9)

21 (5,6)

167 (8,8)

89 (3,6)

164 (5,0)

178 (4,7)

242 (4,7)

29 (6,0)

22 (3,3)

49 (5,1)

67 (5,6)

70 (3,8)

96 (1,0)

172 (1,2)

223 (1,3)

349 (1,7)

479 (1,7)

14 (1,0)

29 (1,7)

20 (1,0)

55 (2,2)**

78 (2,4)

2 864 (4,3)

2 357 (3,5)

2 626 (3,7)

2 690 (3,7)

2 657 (3,6)

301 (4,6)

340 (4,7)

402 (4,7)

480 (5,0)**

493 (4,6)

Kvarstående (snitt per
månad)
Lönebidrag
varav under 30 år
Offentligt skyddat arbete
varav under 30 år
Utvecklingsanställning
varav under 30 år

Totalt
varav under 30 år

Till arbete utan stöd
Från lönebidrag
varav under 30 år
Från offentligt skyddat arbete
varav under 30 år
Från utvecklingsanställning
varav under 30 år
Från trygghetsanställning
varav under 30 år
Totalt
varav under 30 år

*Delsummorna summerar ej till totalen pga. avrundning.
**Justerade värden jämfört med Årsredovisning 2012.

Sammansättningen av personer som har en subventionerad anställning har varit relativt
stabil över tid. Under 2013 har 36,4 procent (2012: 37,8 procent, 2011: 39,6 procent) av
de nya deltagarna i trygghetsanställning kommit från de prioriterade grupper som
Arbetsförmedlingen och Samhall AB kommit överens om 122 vilket är något lägre än målet
Källa: Samhall AB. De prioriterade grupperna på Samhall AB är personer med psykisk funktionsnedsättning,
generella inlärningssvårigheter, neuropsykologisk funktionsnedsättning, personer med mer än en
funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan och personer, främst
unga under 30 år, som deltar i sysselsättningsfasen inom jobb- och utvecklingsgarantin.
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på 40 procent som anges i regleringsbrevet för 2013. En tydligare styrning mot målet om
att 40 procent ska komma från de prioriterade grupperna har skett under andra hälften
av 2013. Cirka 40 procent av det totala antalet subventionerade anställningar innehas av
kvinnor vilket innebär att de är fortsatt underrepresenterade. Trenden är dock att andelen
kvinnor ökar. För en utförligare analys av sammansättningen av gruppen med
subventionerade anställningar se återrapporter Personer med lönebidrag och tidig
identifiering av funktionsnedsättning (14 juni 2013) och Personer med lönebidrag, tidig
identifiering av funktionsnedsättning samt teknikutveckling (21 februari 2014).
För att subventionerade anställningar ska kunna genomföras på ett sätt som svarar mot
såväl arbetsgivares som anställdas behov måste handläggningen ske med kvalitet och
beslutsprocessen präglas av enhetlighet och rättsäkerhet. Arbetsförmedlingen har bedömt
att det finns ett behov av att utveckla uppföljningen och kontrollen av handläggningen av
de subventionerade anställningarna. Detta för att säkerställa en korrekt handläggning och
minska risken för felaktiga utbetalningar. Under 2013 har därför en ny intern instruktion
införts som dels förtydligar men även skärper kraven vid handläggning av de
subventionerade anställningarna 123. Vidare har uppföljningen och kvalitetssäkringen
intensifierats bland annat genom utökade stickprovskontroller samtidigt som utbildning
för arbetsförmedlare och chefer inom området prioriterats 124. Detta arbete syftar till att
förbättra kvalitet i handläggningen, minska risken för felaktiga utbetalningar och bidra
till att säkerställa att personer med subventionerad anställning har tillräckligt stöd och
goda arbetsförhållanden.
Den genomsnittliga bidragsprocenten varierar mellan de olika subventionerade
anställningarna. Lönebidrag har lägst genomsnittlig bidragsnivånivå och
utvecklingsanställning högst. Kravet i regleringsbrevet för 2013 om att den
genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag högst får vara 66 procent har uppnåtts enligt
tabell 29 nedan. Att den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag sjunkit är ett
trendbrott efter att nivån stigit ett antal år. En av anledningarna till detta kan vara att
personer med varaktiga och omfattande funktionsnedsättningar övergått till en
trygghetsanställning.
För att fler personer ska få förutsättningar att delta på lika villkor på arbetsmarknaden
bör den maximala bidragsgrundande lönekostnaden vid anställning med lönestöd höjas.
Praktiskt taget inga arbetsgivare kan få full kompensation för den anställdes nedsatta
arbetsförmåga på grund av att den maximala bidragsgrundande lönekostnaden motsvarar
en månadslön på 16 700 kronor. Detta påverkar Arbetsförmedlingens förutsättningar att
öka antalet personer som får arbete med lönestöd negativt. Det innebär även att personer
med lönestöd riskerar att få en sämre löneutveckling än de annars skulle ha haft.
Arbetsförmedlingen ser därför ett angeläget behov av att den maximala
bidragsgrundande lönekostnaden höjs.
123 Arbetsförmedlingens interna instruktioner: ”Lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning,
skyddat arbete samt stöd till personligt biträde” (AF II 4/2013), 2013-03-06.
124 Se kapitel Kompetensförsörjning.
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Tabell 29: Genomsnittlig bidragsprocent
År 2009–2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
2009

2010

2011

2012

2013

Lönebidrag

61,0%

62,5%

64,0%

65,1%

64,4%

Offentligt skyddat arbete

73,8%

73,9%

74,3%

74,7%

74,8%

Utvecklingsanställning

75,4%

76,2%

76,9%

77,2%

77,3%

Trygghetsanställning

68,7%

67,8%

67,4%

67,7%

68,5%

Nya och tillfälliga arbetsmarknadssatsningar för personer med
funktionsnedsättning
Under 2013 har Praktikantprogram inom statsförvaltningen för personer med
funktionsnedsättning (praktikantprogrammet) införts vilket innebär att det, tillsammans
med Kulturarvslyftet och Utvecklingsanställning hos Samhall AB som infördes 2012,
funnits tre tillfälliga arbetsmarknadssatsningar för personer med funktionsnedsättning.
Syftet med praktikantprogrammet är att deltagarna ska få erfarenhet av arbete inom
statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete. 125
Arbetsförmedlingen administrerar satsningen och deltar även som praktikanordnare.
Under 2013 har 230 personer haft en praktikplats inom ramen för praktikantprogrammet
varav 159 hos Arbetsförmedlingen 126. Under 2013 har 42 myndigheter tecknat
överenskommelser om totalt 1 455 platser.
Det har varit fortsatt svårt att hitta och tillsätta platser inom Kulturarvslyftet. Den
främsta anledningen är att många möjliga anordnare inte anser sig ha ekonomiska
förutsättningar för att anordna projekt. Under året har 212 personer (2012: 174) fått en
utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet. Totalt har 386 personer tagit del av en
utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet sedan det startade 2012 127.
Utvecklingsanställningarna hos Samhall AB har under året haft ett snitt på 944 personer
vilket är något lägre än målet för uppdraget om 1 000 personer i genomsnitt. 128 Antalet
anvisningar sjunker under 2013 vilket beror på en utfasning då utvecklingsanställningar i
normalfallet är ettåriga och insatsen ska avslutas under 2014.

125 Utgångspunkten är att praktikantprogrammet ska bedrivas under minst tre år, från och med den 1 januari
2013. Genomförandet av programmet ska ske stegvis utifrån tillgången på lämpliga arbetssökande och
praktikplatser.
126 Med ”inom ramen för praktikantprogrammet” avses arbetssökande med kod för funktionsnedsättning som är
i praktik förlagd till en myndighet som har tecknat överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
127 Det fåtal personer som fick ett beslut om utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet innan systemstöd för
satsningen fanns är ej medräknade här.
128 Enligt regleringsbrevet för 2013 ska antalet som erbjuds utvecklingsanställning uppgå till minst 1 000
personer i genomsnitt.
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För en utförligare beskrivning av Kulturarvslyftet och utvecklingsanställning hos Samhall
AB se återrapporter lämnade 14 juni 2013 och 21 februari 2014, och för ytterligare
information om praktikantprogrammet se återrapport lämnad 1 juni 2013.

Samhall AB
Arbetsförmedlingen svarar för alla anvisningar till skyddade anställningar inom Samhall
AB. Vid slutet av 2013 var 18 321 personer med funktionsnedsättning anställda i Samhall
AB:s kärnuppdrag (2012: 19 148, 2011: 18 641). I regleringsbrevet för 2013 anges att 40
procent av de som anställs hos Samhall AB ska komma från de prioriterade grupper som
Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om. Detta mål har uppnåtts 129.
Arbetsförmedlingen stödjer Samhall AB:s mål att anställning i skyddat arbete hos
Samhall AB ska övergå till en anställning på den reguljära arbetsmarknaden med eller
utan stöd. Enligt tabell 30 nedan har i genomsnitt 2 495 personer, anställda hos Samhall
AB, varit aktuella som ombytessökande vid Arbetsförmedlingen. Detta är en minskning
mot föregående år där en av anledningarna är att Arbetsförmedlingen och Samhall AB
gemensamt under året gjort en genomgång för att säkerställa att de som står som
ombytessökande har en aktiv planering mot annat arbete än Samhall AB.
Under 2013 var andelen övergångar från Samhall AB till annat arbete 5,0 procent
(2012: 5,2 procent, 2011: 5,7 procent) vilket motsvarar 912 personer (2012: 987,
2011: 1 039) 130.
Tabell 30: Antal arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som avaktualiserats
till Samhall AB samt antal ombytessökande i genomsnitt från Samhall AB
År 2009–2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
2009

2010

2011

2012

2013

Män

786

562

1 012

1 184

972

Kvinnor

611

446

712

865

761

1 397

1 008

1 724

2 049

1 733

Antal avaktualiserade till Samhall

Totalt
Antal ombytessökande Samhall

-

Män

1 364

1 401

1 605

1 513

1 391

Kvinnor

1 096

1 121

1 288

1 242

1 105

Totalt

2 460

2 522

2 893

2 755

2 495

Källa: Samhall AB. De prioriterade grupperna på Samhall AB är personer med psykisk funktionsnedsättning,
generella inlärningssvårigheter, neuropsykologisk funktionsnedsättning, personer med mer än en
funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan och personer, främst
unga under 30 år, som deltar i sysselsättningsfasen inom jobb- och utvecklingsgarantin.
130 Källa: Samhall AB. Redovisningen av och andel övergångar till arbete är ändrat jämfört med
årsredovisningen för 2012. Data baseras på Samhalls uppgifter om antal och andel övergångar till annat arbete.
I årsredovisningen för 2012 redovisades endast andel övergångar till ett arbete utan stöd för dem som var
ombytessökande på Arbetsförmedlingen.
129
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Andra insatser för personer med funktionsnedsättning
Anpassning av arbetsuppgifter och andra former av personligt stöd kan ofta kompensera
för en nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen har därför som ett komplement eller
ett alternativ till en subventionerad anställning möjlighet att erbjuda arbetshjälpmedel,
stöd till personligt biträde, SIUS eller särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Precis
som för de subventionerade anställningarna har dessa typer av stöd ökat under 2013.
Arbetsförmedlingen har under de senaste åren utökat antalet SIUS-konsulenter för att
kunna erbjuda fler personer stöd under introduktionstiden och den första
anställningstiden på en arbetsplats. Vid utgången av 2013 var 820 SIUS-konsulenter
anställda vilket är en ökning med 121 personer eller 17 procent jämfört med 2012.
(2012: 699, 2011: 626). Under 2013 har enligt tabell 31 nedan 9 287 personer fått ett
beslut om insats av SIUS. 4 836 personer har under året fått ett arbete via SIUS 131.
Arbetsförmedlingen har under 2013 fått i uppdrag att tillsammans med
Försäkringskassan göra en effektutvärdering av metodiken Supported Employment som
ligger till grund för SIUS (se kapitlet Arbetslivsinriktad rehabilitering).
Tabell 31: Antal personer som har fått stöd för arbetshjälpmedel, personligt
biträde och andra insatser för personer med funktionsnedsättning
År 2009–2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager

Arbetshjälpmedel
varav unga under 30 år
Personligt biträde
varav unga under 30 år

2009

2010

2011

2012

2013

4 524

5 535

6 385

6 965

7 682

452

579

688

853

1 165

6 560

8 626

11 451

14 779

19 059

1 932

2 526

3 430

4 682

6 318

SIUS

3 197

4 658

6 173

8 405

9 287

varav unga under 30 år
Särskilt stöd vid start av
näringsverksamhet
varav unga under 30 år

1 362

2 148

2 622

3 686

4 177

519

657

669

653

601

34

51

54

79

68

Stöd till arbetshjälpmedel på arbetsplatsen avser både individuella arbetshjälpmedel som
beviljats personer med funktionsnedsättning och särskilda anordningar på arbetsplatsen
som beviljats arbetsgivaren. Enligt tabell 31, se ovan, har 7 682 personer under 2013 fått
ett sådant stöd, vilket motsvarar en ökning på cirka tio procent sedan föregående år. Av
dem som beviljats stöd till arbetshjälpmedel ökar såväl antal som andel med psykisk
funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter. Detta speglar att arbetssökande med

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Under 2012 implementerades ett nytt programbeslut för SIUS som
möjliggör tydligare uppföljning av de olika faserna i SIUS–metodiken samt ett annat sätt att räkna resultat efter
insats av SIUS. Motsvarande siffor för antal till arbete för åren 2012 och 2011 finns därför inte.
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funktionsnedsättningar ökar men även att möjligheterna att genom hjälpmedel
kompensera för dessa funktionsnedsättningar ökat.
Vid stöd till personligt biträde får arbetsgivaren kompensation för merkostnader till följd
av att arbetsplatsen avdelar personal för stöd till en person med funktionsnedsättning.
Insatsen kan bland annat också lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program och till studerande som deltar i skolans arbetslivsorientering. Antalet personer
som beviljas stöd till personligt biträde har ökat under ett antal år och 2013 fick 19 059
personer beslut om personligt biträde. Under 2013 blev det möjligt att kombinera
personligt biträde med trygghetsanställning eller utvecklingsanställning som alternativ
till anordnarbidrag vilket troligtvis medverkat till ökningen. Totalt har 3 131 personer haft
någon av dessa anställningar i kombination med personligt biträde.
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet är bidrag till en arbetslös person med
funktionsnedsättning som startar egen näringsverksamhet. Antalet personer som har fått
del av stödet har minskat något under 2013 jämfört med 2012.

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har, eller ska, Arbetsförmedlingen i
enlighet med regleringsbrevet för 2013 ha inkommit med särskilda
återrapporter till regeringen:
• 1) Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet (14 juni 2013 och 21 februari 2014)
• 8) Utvecklingsanställning hos Samhall AB (14 juni 2013 och 21 februari 2014)
• 9) Kulturarvslyftet (14 juni 2013 och 21 februari 2014)
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Varaktigt öka sysselsättningen
Efter det kraftiga fallet i sysselsättning under finanskrisen 2009 har
sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet ökat årligen i Sverige, så
också under 2013. Arbetsförmedlingens utmaning när det gäller att öka
sysselsättningen i Sverige ligger främst i att bidra till att hålla uppe och öka
arbetsutbudet samt underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Det
arbetsmarknadspolitiska program där flest deltagare övergår till arbete är
start av näringsverksamhet. 83,2 procent av deltagarna under 2013 hade
arbete 90 dagar efter avslutat program.

Utgångspunkter
Arbetsförmedlingen ska enligt förordning (2007:1030) med instruktion för
Arbetsförmedlingen bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.
Sysselsättningen kan öka genom en minskad arbetslöshet och en ökning av
arbetskraftsdeltagandet - förutsatt att de som träder in i arbetskraften inte gör det till
arbetslöshet. Sysselsättningen förändras alltid, på kort sikt, beroende av konjunktur och
säsong – att varaktigt öka sysselsättningen kräver att fler deltar i arbetskraften och är
sysselsatta över en längre tid.
En väl fungerande och effektiv matchning är betydelsefull för en fungerande
arbetsmarknad. Det finns tecken på att matchningen på arbetsmarknaden försämrats
över tid. Matchningsproblem kan förklaras av konjunkturen, men även av skillnaden
mellan arbetsgivares efterfrågan, gällande framför allt utbildning, och de arbetssökandes
kvalifikationer. En förklaring är det ökade arbetskraftsdeltagandet i grupper som står
långt från arbetsmarknaden och tidigare ofta stått utanför arbetskraften. Att
arbetskraften ökar kan på sikt bidra till att öka sysselsättningen även om det
inledningsvis även ökar arbetslösheten. När en större del av arbetskraften tillhör grupper
som inte har erfarenhet av arbetsmarknaden och vars kompetens inte stämmer överens
med arbetsgivarens önskemål har Arbetsförmedlingen en allt viktigare roll att spela. I vårt
uppdrag att prioritera arbetssökande som står längre från arbetsmarknaden är det viktigt
att identifiera behoven och gå in med tidiga insatser. Ökade förmedlingsinsatser och
förbättrad matchning är exempel på sådana tidiga insatser. Arbetsförmedlingens
utmaning ligger i att med en effektiv matchning kunna överbrygga den
utbildningsmässiga obalans som finns.
Sysselsättningen i antal och andel av befolkningen illustreras i tabell 32. Lågkonjunktur
och finanskris orsakade ett snabbt och kraftigt fall i sysselsättningen under loppet av
2009-2010. Sedan dess har antal sysselsatta, antal i arbetskraften och
sysselsättningsgraden ökat för varje är, så också 2013 132. Sysselsättningen bedöms i

132SCB,

AKU. Grundtabeller AKU, 15-74 år, Årsmedeltal 09-13.
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Arbetsförmedlingens prognos öka även under kommande år 133. Sysselsättningsgraden i
Sverige är i en internationell jämförelse hög, i EU27 var sysselsättningsgraden år 2012
(för personer mellan 20 och 64 år) i snitt 68,5 – att jämföra med Sveriges 79,4 134.
Utmaningen när det gäller att varaktigt öka sysselsättningen handlar om att bidra till att
fler får ta del av den växande arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens uppdrag är att
prioritera arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta har
under det senaste året ökat i alla grupper men fortfarande är skillnaderna i sysselsättning
stor mellan olika åldersgrupper, mellan könen och mellan inrikes och utrikes födda. För
att varaktigt öka sysselsättningen är det viktigt att skillnaderna i sysselsättningsgrader
minskar. Potentialen för ökning av sysselsättningsgraden gäller inte minst utrikes födda.
Då utrikes födda förväntas stå för den demografiska tillväxten de kommande åren, och
idag står för större delen av tillskottet till arbetskraften, är det viktigt att
arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden i den gruppen ökar än mer. Skillnaden
i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är cirka 15 procentenheter.
Skillnaden mellan inrikes födda kvinnor och utrikes födda kvinnor är avsevärt mycket
större än skillnaden mellan inrikes födda män och utrikes födda män. Bland utrikes födda
kvinnor i åldrarna 16-64 är sysselsättningsgraden bara cirka 60 procent. Detta beror dock
inte på arbetslöshet, som är större bland utrikes födda män, utan på att
arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor är lågt. Den faktor som dock är mer
utslagsgivande än någon annan för sysselsättningsgraden är utbildningsnivån. Bland de
som endast har förgymnasial utbildning är andelen sysselsatta bara omkring 35 procent
Här påverkas dock sysselsättningsgraden av att åldersgruppen även inbegriper de som
ännu inte avslutat sina studier. Samtidigt är just låg utbildningsnivå det som många av de
grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden (utrikes födda, äldre,
funktionsnedsatta) har gemensamt.
För att Arbetsförmedlingen på bästa sätt ska kunna bidra till en ökad sysselsättning är det
viktigt att de arbetsmarknadspolitiska verktygen är tillräckliga. En av de största
utmaningarna i arbetet med att bidra till ökad sysselsättning kommer vara att, med de
verktyg vi har, rusta gruppen som endast har förgymnasial utbildning.

133Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1dba97a7142dc24a3c85ac/Arbetsmarknadsutsikterna_h%C3
%B6sten_2013_Riks_Kompl.pdf.
134Eurostat Employment (main characteristics and rates) - annual average.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
Presenteras inte i samma åldersgrupperingar som AKU.
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Tabell 32: Sysselsättningsgrad
Efter ålder, kön, inrikes och utrikes födda samt utbildningsnivå. 2008-2013
Källa: SCB, AKU.
2008
4 484,1
75,7

2009
4 380,8
73,5

2010
4 394,8
73,4

2011
4 490,5
74,8

2012
4 501,7
74,9

2013
4 545,1
75,5

Andel 15-24
Andel 25-54
Andel 55-74

41,8
86,5
46,7

38,0
84,4
45,9

38,6
84,0
45,6

40,8
85,1
45,8

40,0
85,2
46,1

41,5
85,4
45,7

Andel kvinnor 16-64
Andel män 16-64

73,2
78,1

71,4
75,5

70,8
75,8

72,4
77,1

72,9
76,8

73,5
77,5

Andel inrikes födda 16-64
Andel utrikes födda 16-64

77,9
64,4

75,7
62,5

75,9
61,7

77,4
63,0

77,5
63,4

78,4
63,4

38,1
76

35,9
73,7

35,3
73,1

35,5
73,9

34,9
73,9

34,3
73,9

Antal 16-64 (1000-tal)
Andel 16-64

135

Andel förgymnasial utbildning 15-74
Andel gymnasial el högre utb. 15-74

Utvecklingen över tid redovisas i figur 19. Där framgår att befolkningen i arbetsföra
åldrar, andel i arbetskraften såväl som andel sysselsatta har ökat de senaste åren. Andel
sysselsatta är inte riktigt tillbaka på 2007-2008 års nivåer, men arbetskraftsdeltagandet
är större än det varit sedan 90-talskrisen. Att arbetskraftsdeltagandet har ökat under
senare år ska ses mot bakgrund av uppdragsgivarens ambitioner att öka utbudet av
arbetskraft bland grupper som stått längre ifrån arbetsmarknaden. Denna utveckling har
varit förenad med stigande sysselsättning, om än i varierande takt.

135

Presenteras inte i AKU för åldersgruppen 16-64.

Sida: 101 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Figur 19: Utveckling av sysselsättningsgrad, arbetskraftstal och befolkning
(16-64)
1987-2013
Källa: SCB, AKU.
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En relativt stor del av ökning av sysselsättningen under 2013 består av tidsbegränsat
anställda. Det kan ses som ett tecken på att aktiviteten på arbetsmarknaden är hög och att
rekryteringar sker, eftersom tidsbegränsade anställningar ofta föregår
tillsvidareanställningar. I ett längre tidsperspektiv syns en ännu tydligare ökning av
tidsbegränsade anställningar, en anställningsform som är särskilt vanlig i vissa branscher.
Antalet arbetade timmar, faktiska såväl som överenskomna är ungefär desamma över tid.
2013 minskade de faktiskt arbetade timmarna medan de överenskomna steg något, en
förklaring till detta kan vara en ökad sjukfrånvaro 136. Antalet sysselsatta som betraktar sig
som undersysselsatta har ökat. Här finns en arbetskraftsreserv som kan tas i bruk utan
ställtider och innebära en ökad arbetsmängd utan att fler individer sysselsätts.

136 Frånvaro med orsak sjuk ökar i AKU under 2013. Sjukpenningtalet, nybeviljade SA samt antalet pågående
sjukfall ökar också. Se till exempel Försäkringskassan, Månadsuppföljning sjukförsäkringen.
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Tabell 33: Anställningsförhållanden
16-64. Efter anknytningsgrad. Arbetade timmar. Undersysselsatta. 2008-2013.
Källa: SCB, AKU.
2008
Andel

2010

2009

Antal Andel

Antal Andel

2011

Antal Andel

2012

Antal Andel

2013

Antal Andel

Antal

Anställningsförhållande
Tillsvidareanställda

76,3 3 419,5

76,9 3 368,5

75,8 3 329,8

75,7 3 398,7

76,4 3 438,5

75,9 3 448,7

Tidsbegränsat anställda

14,2

637,3

13,3

584,6

14,3

627,1

14,9

667,6

14,3

642,9

14,6

665,3

9,5

427,2

9,8

427,7

10,0

437,8

9,4

424,2

9,3

420,4

9,5

431,1

Eget Företag
Arbetade timmar
Arbetade timmar (faktiskt)

30,7

30,2

31,2

31,2

31,0

30,8

Arbetade timmar
(överenskommet)

37,4

37,4

37,5

37,5

37,6

37,6

Undersysselsatta

278,2

301,8

299,2

292,4

304,7

325,1

Årets verksamhet och resultat
Arbetsförmedlingens arbete med ökad sysselsättning
Arbetsförmedlingens bidrag till att varaktigt höja sysselsättningen handlar bland annat
om de insatser som görs för att förbättra matchningen och att bryta utanförskapet. Dessa
har redan beskrivits i respektive kapitel.
Arbetsförmedlingen bidrar till varaktigt ökad sysselsättning genom att minska strukturoch friktionsarbetslösheten samt öka arbetskraftsdeltagandet. Det är ett arbete som i
första hand sker genom:
• bedömning av arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens
• matchning
• kompetensutvecklande och kompetensbevarande insatser
• rörlighetsfrämjande insatser
• stöd vid start av egen näringsverksamhet
• subventionerade anställningar
• etableringsuppdraget
• arbetsmarknadspolitiska program
• insatser för ökad mångfald och minskad könsuppdelning på arbetsmarknaden
• beredskap vid varsel

Bedömning av arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen gör analyser av arbetsmarknadens funktionssätt och hur detta
påverkas av de insatser vi gör. Dessa analyser publiceras i den årliga
arbetsmarknadsrapporten.
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Goda kunskaper om arbetsmarknadens funktion, utveckling och struktur är av stor
betydelse för Arbetsförmedlingens förmåga att anpassa verksamheten och kunna ge
stödjande insatser som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt. Kunskap om
arbetsgivarnas rekryteringsbehov och om kompetensen hos de arbetssökande liksom
allmän kännedom om enskilda företag är nödvändig för en effektiv matchning. Två
gånger per år publicerar vi arbetsmarknadsprognoser på riks- och länsnivå, som bland
annat bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare angående exempelvis
antal sysselsatta, framtida rekryteringsbehov och kapacitetsutnyttjande.
Arbetsförmedlingens nationella och regionala prognoser är ett betydelsefullt underlag för
den interna verksamhetsplaneringen och inriktningen på insatserna. Prognosarbetet
inkluderar även Yrkesbarometern, som innehåller yrkesprognoser.

Matchning
En väl fungerande och effektiv matchning som förkortar vakanstider bidrar till en ökad
sysselsättning genom att färre är arbetslösa i väntan på nytt jobb. Att arbetsgivare inte
behöver minska sin produktion på grund av arbetskraftsbrist kan också bidra till en ökad
sysselsättning på ett bredare plan. Vi sammanför personer som söker arbete med
arbetsgivare som söker arbetskraft bland annat genom: Platsbanken, stöd vid rekrytering
till arbetsgivare och ackvirering av platser till särskilda arbetssökande. För ytterligare
redovisning av detta arbete se kapitel Matchning.

Kompetensutvecklande och kompetensbevarande insatser
Arbetsförmedlingen bidrar till en bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare
bland annat genom att bidra till att arbetskraften har den kompetens som efterfrågas på
arbetsmarknaden. Det gör vi bland annat genom arbetsmarknadsutbildning och andra
kompetensutvecklande insatser.
Arbetsmarknadsutbildning ska vara kort och tydligt inriktad mot aktuell efterfrågan på
arbetsmarknaden, som inte kan tillgodoses via det reguljära utbildningsväsendet. Det ska
vara en yrkesinriktad utbildning som syftar till att stärka den enskilde arbetssökandes
möjligheter att få ett arbete samt underlättar för arbetsgivarna att få arbetskraft med
lämplig kompetens. De arbetsmarknadsutbildningar som bedrivs ska kännetecknas av
snabb rörlighet mellan olika områden i takt med förändringar på arbetsmarknaden.
Mixen av yrkesinriktningar inom arbetsmarknadsutbildningarna har även anpassats till
det växande antalet arbetssökande som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och vårt
uppdrag att prioritera dem. Under senare år har utbildningar inom kundservice,
tillverkning samt transport dominerat. 14,7 procent av de som 2013 deltog i en
arbetsmarknadsutbildning gick en utbildning riktad mot kundservice, jämfört med 1,8
procent under 2008, 15,2 procent deltog i en utbildning inriktad mot
hantverk/tillverkning, att jämföra med 24,1 procent 2008.
Arbetsmarknadsutbildningen kan även bidra till att bryta könsuppdelningen på
arbetsmarknaden och öka mångfalden i arbetslivet. Det skulle kunna bidra till en ökad

Sida: 104 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

sysselsättning om kvinnor och män tog del av en större del av arbetsmarknaden. Vad
gäller kvinnors och mäns deltagande i arbetsmarknadsutbildningen följer det dock det
traditionella könsmönstret. Kvinnor är överrepresenterade i vård- och serviceinriktade
utbildningar medan männen återfinns inom tillverkning och transport. Att de mer
generella utbildningarna inom omsättningsyrken som kundservice har blivit fler har
bidragit till att utjämna könsfördelningen bland deltagarna. Fortfarande deltar fler män
än kvinnor i arbetsmarknadsutbildning, men skillnaden har minskat.
Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning har ökat kraftigt det senaste året, det gäller
sökande utanför såväl som inom garantierna. Totalt deltog 43 646 personer i
arbetsmarknadsutbildning under 2013 137. Arbetsmarknadsutbildning är således ett av de
verktyg arbetsförmedlare använder sig mycket av för att bryta, såväl som förhindra,
långtidsarbetslöshet. Då allt större krav ställs på utbildning i allt fler yrken är det viktigt
att Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar speglar arbetsgivarnas efterfrågan
på arbetskraft.
Olika former av arbetsplatsförlagd praktik är ett annat sätt att ge arbetstagaren den
kompetens som arbetsgivaren efterfrågar. Praktik kan användas för att ge individen
yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka den
yrkeskompetens arbetstagaren redan har. Antalet deltagare i praktik minskade under
2011-2012 men har 2013 åter ökat till 80 174 138.

Rörlighetsfrämjande insatser
En viktig förutsättning för ökad sysselsättning är en hög rörlighet på arbetsmarknaden,
såväl yrkesmässig som geografisk. Arbetsförmedlingen bidrar till en ökad geografisk
rörlighet bland annat genom flyttbidrag och pendlingsstöd.

137
138

Tabell 24. Kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling.
Tabell 24. Kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling.
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Tabell 34: Antal beslut om flyttbidrag och programresa 2009-2013 139
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
Restyp
2009
Dagpendling
Veckopendling
Bohagstransport
Intervjuresa
Programresa

140

Utredningsresa
Totalt

2010

2011

2012

2013

749

1 247

1 273

1 659

1 583

1 786

2 431

2 280

1 905

2 164

887

1 161

1 070

888

861

23 654

30 148

27 418

32 130

35 834

44 249

64 041

50 606

61 353

68 690

4 076

4 888

4 539

5 319

5 375

75 401

103 916

87 186

103 254

114 507

Antalet beslut om programresa har ökat under 2013. Antalet beslut om intervjuresa och
veckopendling har också de ökat, medan antalet beslut om dagpendling och
bohagstransporter är färre 2013 än 2012. I regelverket kring flyttbidragen infördes i
februari 2013 en förändring som innebar att även personer under 25 år, under vissa
förutsättningar, kan få bohagstransport och pendlingsstöd 141. Regeländringen har
påverkat antalet beslut jämfört med förra året. 100 beslut om bohagstransport och
pendlingsstöd har under 2013 fattats för personer under 25, att jämföra med 26 beslut
2012.
Den yrkesmässiga rörligheten säkerställs genom vårt arbete med
arbetslöshetsersättningen som en omställningsförsäkring samt möjligheter för sökande
att bredda sin kompetens genom utbildning och praktik. I september 2013 infördes en
förändring i regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen som under 2014 även kommer
att påverka sökande som inte uppbär ersättning: Alla arbetssökande ska numera
rapportera sina aktiviteter i en aktivitetsrapport 142, syftet är att öka sökaktiviteten bland
de arbetssökande och tydliggöra att det är den arbetssökande som själv ansvarar för att
lösa sin arbetslöshetssituation. En ökad sökaktivitet bör leda till en ökad rörlighet.

139 Sifforna är ej jämförbara med siffrorna i Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012. Detta p.g.a. ändrat
räknesätt för transaktionsdatum och retroaktiva beslut.
140 En resa sökande gör för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program.
141 Programresa och utredningsresa har ingen åldersbegränsning. Sökande över 20 hade redan tidigare möjlighet
att få intervjuresa. Pendlingsstöd och bohagstransport var dock begränsat till sökande som fyll 25.
142 Införandet av aktivitetsrapporteringen sker succesivt för olika grupper av arbetssökande.
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Stöd vid start av näringsverksamhet
Fler företag kan bidra till ökad sysselsättning, dels direkt genom att det ger den person
som startar företaget sysselsättning, dels då de blir potentiella arbetsgivare.
Syftet med stöd till start av näringsverksamhet är att, genom att bidra till en
näringsidkares försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten, skapa
varaktig sysselsättning. En anvisning till programmet får göras för den som bedöms ha
goda förutsättningar att driva näringsverksamheten med tillfredsställande lönsamhet. Av
de arbetsmarknadspolitiska programmen är stöd till start av näringsverksamhet det som
ger bäst resultat sett till andel i arbete efter avslutat program. Det kan förklaras med den
direkta kopplingen till sysselsättning. Deltagare i stöd till start av egen näringsverksamhet
står även jämförelsevis närmare arbetsmarknaden redan innan anvisning till
programmet.
Under 2013 har 10 708 personer startat ett eget företag med stöd vid start av
näringsverksamhet. Det är en liten ökning sedan förra året 143.

Subventionerade anställningar
Subventionerade anställningar kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt om de anställer
en sökande som uppfyller de kriterier som ställs för de olika stöden. Det kan vara sökande
som är långtidsarbetslösa, nyanlända eller personer med funktionsnedsättning. Detta kan
bidra till en minskad strukturarbetslöshet då arbetsgivarens osäkerhet inför att anställa
minskas och att fler får ta del av de lediga arbeten som finns.
I tabell 24, Arbetsförmedlingens resultatutveckling, framgår att det 2013 är fler som tagit
del av anställningar med stöd än tidigare år, det gäller framför allt förstärkt särskilt
anställningsstöd och trygghetsanställning. Nystartsjobb och lönebidrag är stödformer
som blivit färre. Regelförändringar som exempelvis ökade möjligheter till att ha
instegsjobb på heltid under längre perioder 144 kan ha bidragit till fler anställningar med
anställningsstöd. En viss undanträngning mellan anställningsstöd och nystartsjobb och
mellan subventionerade anställningar och osubventionerade anställningar finns 145.
En sådan styrning mot anställningsstöd som till exempel förstärkt särskilt
anställningsstöd kommer bli än tydligare kommande år 146. Särskilt anställningsstöd och
förstärkt särskilt anställningsstöd är stöd som kan ges till arbetsgivare som anställer
deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, att dessa två anställningsstöd ökar stämmer
också överens med att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, framför allt i

Tabell 24. Kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling.
En regelförändring infördes 1 februari 2013 som möjliggjorde instegsjobb på tjänstgöringsgrader över 50 % i
12, istället för som tidigare 6, månader. Sedan regeländringen infördes har antalet instegsjobb ökat.
145 Se t.ex. RiR 2013:17 & Calmfors m fl. (2002) Vad vet vi om den svenska arbetsmarknadspolitikens
sysselsättningseffekter? IFAU rapport 2002:8. ”
146 Budgetproposition 2013:14.
143

144
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sysselsättningsfasen, ökat. På motsvarande sätt har antalet individer som är målgrupp för
instegsjobb ökat och följts av en ökning av antalet som har en sådan anställning.

Etableringsuppdraget
Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare ett övergripande ansvar för nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. Då utrikes födda kommer att stå för det demografiska tillskottet i
arbetsför ålder under de kommande åren är det här ett av de viktigaste uppdragen vi har
för att varaktigt öka sysselsättningen.
Etableringsuppdraget redovisas i kapitlet Nyanlända.

Resultat av arbetsmarknadspolitiska program
Det arbetsmarknadspolitiska program där flest deltagare övergår till arbete är stöd till
start av näringsverksamhet. 83,2 procent av deltagarna har arbete 90 dagar efter avslutat
program. Här visar forskning dock att även om deltagaren inte återgår till arbetslöshet
utan fortsatt är sysselsatt varierar det i vilken utsträckning personerna sedan kan försörja
sig på sitt företag 147. Forskningen visar generellt att arbetsmarknadspolitiska program
som liknar vanliga anställningar (anställningsstöd och stöd till start av
näringsverksamhet till exempel) ger bäst resultat sett till övergång till arbete 148. För
många av de program som visas i tabell 35 är dock syftet att mer övergripande rusta den
sökande och succesivt öka möjligheterna till arbete eller studier. Att alla program inte har
samma andel deltagare som övergår i arbete är alltså inte ett dåligt resultat för de
enskilda programmen.

147
148

Arbetsförmedlingen. Programeffekter 1996-2010. WORKING PAPER 2013:1.
SOU 2010:88. Vägen till arbete. Calmfors m fl (2004).

Sida: 108 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Tabell 35: Resultat 90 dagar efter avslutat program
Andel och antal personer i arbete 90 dagar efter avslutat program. Exklusive aktiviteter i
garantierna och övriga huvudprogram. 2010-2013. Gäller personer som avslutat resp. program
oktober-september resp. år
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
2010

Därav till arbete
utan
med
NystartsAndel
Andel
Andel
Andel Antal
stöd
stöd
jobb
85,6
86,8
84
83,2
5 019
82,7
0,2
0,4

Start av näringsverksamhet

2011

2012

2013

Arbetspraktik
Praktisk kompetensutveckling
Prova på-plats

42,5
44,2
33,2

41,1
44,1
35,4

39,8
39,6
34,8

38,9
38,3
34,4

9 445
1 483
1 594

15,4
17,9
10,8

10,8
8,5
13,3

12,7
11,9
10,3

Arbetsmarknadsutbildning
Förberedande utbildning

37,8
12,5

35,6
11,1

29,4
11,4

27,3
12,9

5 055
5 903

19,1
6,9

2,6
3,2

5,6
2,8

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Fördjupad kartläggning och
vägledning
Aktiviteter inom vägledning och
platsförmedling

29,6

31

32,5

30,8

10 124

6,7

22

2,1

6,7

7,1

6,8

6,8

378

3,8

2,6

0,5

10,7

12,5

12,9

13,4

1 835

6

5,3

2,1

21

23,7

13,4

19,5

297

12,2

3,8

3,6

Arbetslivsintroduktion

10,2

8,7

9,8

10,3

1 324

6,6

3,3

0,4

Jobbgaranti för ungdomar

51,4

50,8

47,9

49,4

39 411

42,1

2,3

5

Jobb- och utvecklingsgarantin
Jobb- och utvecklingsgarantin
sysselsättningsfasen

42,4

55,6

49,8

49,5

38 411

22,9

13

13,6

48

58,4

61,5

63

12 187

16,1

32,7

14,2

46,4

47,1

43,4

38,2

1 818

9,0

6,0

23,1

11,7

26,6

472

5,6

6,5

14,5

46,8

38,8

1 633

8,3

0,3

30,2

Projekt med arbetsmarknadspolitisk
inriktning

Särskilt anställningsstöd
Förstärkt särskilt anställningsstöd
Instegsjobb

149

50,3

50,1

Resultaten av arbetsmarknadspolitiska program beror till stor del på arbetsmarknadens
efterfrågan, men också på vilka som tar del av insatserna. Under de senaste åren har ett
allt tydligare fokus riktats mot dem som står längst från arbetsmarknaden. Det påverkar
resultatet av varje program.
Vad gäller till exempel arbetsmarknadsutbildning fanns tidigare ett mål om att en viss
andel av de som deltog i utbildningen skulle komma ut i arbete. Det kan ha lett till att fler
sökande som stod närmare arbetsmarknaden deltog än idag då sökande som står långt
149

Förstärkt särskilt anställningsstöd tillkom 2012.
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från arbetsmarknaden prioriteras 150. Att allt fler deltar i mer generella utbildningar som
inte har en direkt koppling till ett specifikt yrke, till exempel kundserviceutbildningar,
kan också ha påverkat möjligheten att efter avslutad utbildning komma direkt till arbete.
Hur olika program avslutas kan också påverka resultatet när det gäller deltagare som har
arbete 90 dagar efter avslutat programbeslut. Stöd till start av egen näringsverksamhet är
ett stöd som utgår under de första 6 månaderna av företagande, som likställs med arbete.
Dessförinnan görs en utredning om affärsidén är bärande eller inte. Således ska de som
får stödet starta företag som redan på förhand förväntas kunna ge egen försörjning och
när programmet avslutas har de drivit företaget i 6 månader. En person som deltar i en
arbetsmarknadsutbildning kan behöva en viss tid för att komma i gång med ett effektivt
arbetssökande utifrån den nya kompetensen. Etableringsuppdraget, jobbgarantin för
unga och jobb- och utvecklingsgarantin är arbetsmarknadspolitiska program inom vilka
deltagaren kan delta i de andra ovan nämnda programmen som aktivitet. Dessa program
skiljer sig än mer från övriga gällande hur de avslutas, garantierna avslutas när den
sökande får arbete, blir föräldraledig, påbörjar en utbildning eller när en
programanvisning återkallas. Etableringsplanen avslutas efter 2 år. Övriga program
avslutas efter en tid som beslutas när programmet påbörjas. Det bidrar till att försvåra
resultatjämförelsen mellan programmen.
I tabell 35 redovisas resultat för deltagare exklusive deltagare som också haft beslut om
jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion och
etableringsreformen. De flesta av de program som tas upp i tabell 35 kan vara aktiviteter i
garantierna. Då vissa aktiviteter kan kombineras så att sökande kan delta i mer än en
aktivitet samtidigt, och aktiviteterna inte heller alltid avslutas samtidigt, redovisas ovan
resultatet endast för de som deltagit i programmet utanför garantierna. I jobb- och
utvecklingsgarantin och jobbgaranti för ungdomar kan det vara kedjan av insatser som till
slut ger ett resultat och inte lika tydligt en enskild insats 151.

Insatser för ökad mångfald och minskad könsuppdelning på
arbetsmarknaden
I instruktionen för Arbetsförmedlingen (2007:1030) står att "Arbetsförmedlingens
verksamhet ska utformas så att den ökar mångfalden och motverkar diskrimineringen i
arbetslivet". Arbetet med jämställdhet och mångfald kan även kopplas till den svenska
diskrimineringslagstiftningen, och de internationella konventionerna om mänskliga
rättigheter.
Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Arbetsförmedlingen bedriver ett
150 Arbetsförmedlingen hade mellan 1999-2007 ett verksamhetsmål att 70 procent av deltagarna i
arbetsmarknadsutbildning skulle ha ett arbete 90 dagar efter avslutad utbildning. Målet uppnåddes 2003-2007.
2007 var resultatet 74 procent. Sedan dess har resultaten stadigt sjunkit och 2013 är det 27, 9 procent av
deltagarna som är i arbete 90 dagar efter avslutad utbildning.
151 Se tabell 23-24 kapitlet Arbetsförmedlingens Resultatutveckling.
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målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet såväl externt på arbetsmarknaden
som internt inom myndigheten. Kvinnor och män ska ha tillgång till förmedlings- och
programverksamheten på samma villkor. Det arbetet sker genom strategin
jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led
av planering, beslutsfattande, utförande och uppföljning av Arbetsförmedlingens
verksamhet, eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas i det dagliga arbetet.
Under 2013 har anställda på Arbetsförmedlingen genomfört en webbaserad utbildning i
lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet ”LIKA”.
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att sprida information och kunskap
bland romer om den service och det stöd vi kan erbjuda dem. Under åren 2012-2015
bedrivs uppdraget i form av ett utvecklingsarbete i fem pilotkommuner; Göteborg,
Malmö, Helsingborg, Linköping och Luleå. Arbetsförmedlingen ansvarar för att se till att
det inom myndigheten finns tillräckligt med kunskap om romer som nationell minoritet
för att kunna genomföra uppdraget på rätt sätt. Arbetsförmedlingen har anställt en
brobyggare per pilotkontor för att nå romer bland annat genom uppsökande verksamhet
och informationsspridning. Brobyggarna är en del i Romastrategin där målet är att alla
romer som föds i Sverige idag om 20 år ska ha samma möjligheter som alla andra i det
svenska samhället.
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Arbetslöshetsförsäkringen en
omställningsförsäkring
Den 1 september 2013 ändrades regelverket för
arbetslöshetsförsäkringen. De allmänna villkoren för rätt till
arbetslöshetsersättning innehåller därefter endast sådana villkor som den
arbetssökande kan uppfylla från och med den första dagen. Samtidigt
ändrades de åtgärder som arbetslöshetskassorna kan fatta beslut om.
Åtgärderna blev fler men mildare. Vad som kan leda till en åtgärd från
arbetslöshetskassans sida delas in i tre åtgärdsgrunder: att en
arbetssökande missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet
eller orsakar arbetslösheten. Ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har
medfört ett utvecklingsarbete på Arbetsförmedlingen. Alla berörda
handläggarstöd, systemstöd och befintliga utbildningar har uppdaterats.
Kapitlet inleds med en beskrivning av Arbetsförmedlingens uppdrag inom
arbetslöshetsförsäkringen och hur vi ser till att våra medarbetare har god
kunskap om uppdraget och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Därefter
följer en genomgång av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och det
utvecklingsarbete som genomförts på Arbetsförmedlingen med anledning
av förändringarna. Kapitlet avslutas med statistik om underrättelser och
uppföljning av anvisningar till arbete och ett avsnitt om
Arbetsförmedlingens uppdrag kring samordningen av EU-ländernas
sociala trygghetssystem.

Utgångspunkter
Arbetsförmedlingen ska enligt instruktionen 2007:1030 säkerställa att
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. I
Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att följa upp om de arbetssökande som söker eller får
arbetslöshetsersättning uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning.
Arbetsförmedlingen ska meddela arbetslöshetskassorna sådant som kan påverka den
sökandes rätt till ersättning.
Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en frivillig
inkomstbortfallsförsäkring. Arbetslöshetsersättning betalas ut av arbetslöshetskassorna i
form av grundbelopp eller inkomstrelaterad dagpenning, beroende av vilken del av
försäkringen som är tillämplig. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste den
arbetssökande uppfylla de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Ett av de
allmänna villkoren är att vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För
rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den arbetssökande dessutom 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, kan få ersättning enligt grundförsäkringen.
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Arbetslöshetsersättning får betalas ut till arbetssökande som är helt eller delvis
arbetslösa.
Enligt figur 20 uppbar 41 procent av de öppet arbetslösa arbetslöshetsersättning i oktober
2010 och 37 procent i september 2013. Andelen av de öppet arbetslösa som uppbar
arbetslöshetsersättning har under denna period varierat från som lägst 36 procent i juni
och augusti 2011 till som högst 48 procent i januari och februari 2013.
Figur 20: Andelen öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och tillfälligt
timanställda som får arbetslöshetsersättning
Oktober 2010–september 2013
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
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Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen
Arbetsförmedlingens uppdrag är att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar
som en omställningsförsäkring. Syftet med arbetslöshetsförsäkringen är att ge ekonomisk
ersättning för inkomstbortfall vid arbetslöshet under en begränsad period i samband med
omställningen från ett arbete till ett annat.
Arbetsförmedlingen ger de arbetssökande information om arbetslöshetsförsäkringens
allmänna villkor och kontrollerar om den arbetssökande som begär ersättning uppfyller
villkoren. Vi stödjer också den arbetssökande att vara aktiv i sitt arbetssökande. På så sätt
säkerställer vi att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.
Genom information och kontroll stärker vi också arbetslöshetsförsäkringens legitimitet
och förtroendet för Arbetsförmedlingen.
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Vi ska lämna information till berörd arbetslöshetskassa om bland annat datum för den
arbetssökandes anmälan till Arbetsförmedlingen, avaktualisering när den sökande inte
längre vill ta del av Arbetsförmedlingens service och om förhållanden som kan påverka
rätten till arbetslöshetsersättning. På så sätt motverkar vi bidragsbrott och felaktiga
utbetalningar av arbetslöshetsersättning.
I det dagliga arbetet med att matcha arbetssökande mot lediga arbeten får vi underlag för
att både stödja den arbetssökande och kontrollera att han eller hon uppfyller de allmänna
villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Genom regelbundna kontakter, uppföljning av
anvisningar till lämpligt arbete och uppföljning genom de aktivitetsrapporter som den
arbetssökande lämnar, får vi värdefull information om sökaktiviteten.

Förändrat regelverk inom arbetslöshetsförsäkringen
Den 1 september 2013 förändrades regelverket för arbetslöshetsförsäkringen i flera delar.
Regelverket har tidigare ansetts vara otydligt samtidigt som konsekvenserna för en
arbetssökande som missköter sig har ansetts vara oproportionerliga 152. Mot denna
bakgrund är syftet med förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från och med den 1
september 2013 att regelverket ska vara tydligare och konsekvenserna mer
proportionerliga i förhållande till handlandet. Syftet med förändringarna var också att
klargöra ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och den
arbetssökande.
Ett tydligare och mer proportionerligt regelverk och ett klargörande gällande
ansvarsfördelningen ökar möjligheten för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som
en omställningsförsäkring samt att bidragsbrott och felaktigt utbetalad
arbetslöshetsersättning motverkas. Ett tydligare regelverk leder också till en
förutsebarhet för den arbetssökande vilket i sin tur bidrar till ett ökat förtroende för
arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.
Som konstaterats i kapitlet Matchning ovan har aktivitetsrapporteringen inneburit en
stor förändring av Arbetsförmedlingens arbetssätt. Omställningen och resursåtgången för
implementeringen var större än Arbetsförmedlingen initialt bedömde. Reformen har
inneburit stora utmaningar i det första skedet av implementeringsprocessen.

Årets verksamhet och resultat
I detta avsnitt redovisas Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen under
2013 främst med avseende på de stora förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från
den 1 september 2013.

152

Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. (prop. 2012/13:12).

Sida: 114 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Utvecklingsarbete inom internt stöd och information
Arbetsförmedlingen har under 2013 utfört ett stort utvecklingsarbete med anledning av
regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från och med den 1 september 2013 153.
Alla berörda handläggarstöd, systemstöd och befintliga utbildningar har uppdaterats.
Under våren 2013 genomfördes en utbildning för de resurspersoner för
arbetslöshetsförsäkringen som finns på varje förmedlingskontor (cirka 500 personer).
Syftet var att resurspersonerna skulle få kunskap om regeländringarna i
arbetslöshetsförsäkringen och de nya aktivitetsrapporterna, så att de i sin tur kunde hålla
interna utbildningar på det egna förmedlingskontoret.
Med anledning av ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som påverkar
Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag, har Arbetsförmedlingen utvecklat tre nya
systemstöd. Ett webbaserat systemstöd har utvecklats för arbetssökande att lämna in
aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Samtidigt har ett systemstöd för att
strukturera Arbetsförmedlingens granskning av inlämnade aktivitetsrapporter skapats.
Ett systemstöd har också utvecklats för Arbetsförmedlingens meddelanden till
arbetslöshetskassorna. Genom att meddelanden kan skapas med automatik och sändas
elektroniskt till arbetslöshetskassorna underlättas kontrolluppdraget. Det är samtidigt
också möjligt för handläggaren att manuellt lägga till kompletterande information eller
skapa meddelanden som sedan sänds i digital form via stödsystemet till berörd
arbetslöshetskassa.
Under sommaren 2013 har information om förändringarna i regelverket för
arbetslöshetsförsäkringen lagts ut på Arbetsförmedlingens externa webbplats.
Arbetssökande som varit anmälda hos Arbetsförmedlingen och som uppgett att de begär
arbetslöshetsersättning har fått personliga brev med information om förändringarna. Det
har också varit möjligt för allmänheten att ställa frågor om aktivitetsrapporter till
sakkunniga inom myndigheten på tidsbestämda chattar på Arbetsförmedlingens
webbplats.
Andelen arbetssökande som anger att de vet vilka krav som ställs för att få
arbetslöshetsersättning har ökat till 84 procent 2013 154 (2011: 80 procent,
2012: 80 procent).

Underrättelser till arbetslöshetskassorna
När Arbetsförmedlingen får kännedom om förhållanden som kan påverka en
arbetssökandes rätt till arbetslöshetsersättning eller leda till åtgärd från
arbetslöshetskassan ska vi underrätta berörd arbetslöshetskassa om förhållandet. Antalet
underrättelser per 1 000 ersättningstagare uppgick i genomsnitt till 2,2 per månad
januari – augusti 2013 (Motsvarande period 2012: 2,2, 2011; 2,4) 155.
Återrapport Ökad sökaktivitet genom tydligare krav och ökad uppföljning enligt Regleringsbrevet för 2013.
Källa: Arbetsförmedlingen; sökandeundersökning 2013.
155 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
153

154
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Underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnar innehåller information som ingår i
arbetslöshetskassornas beslutsunderlag om den arbetssökandes fortsatta rätt till
arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna kunde fram till den 1 september 2013
besluta om en sanktion eller medge fortsatt rätt till ersättning. Kassorna kunde också
lämna underrättelsen utan åtgärd om personen inte ansökte om arbetslöshetsersättning
eller av andra skäl inte uppfyllde villkoren för rätt till ersättning för den tid som
underrättelsen avsåg. Arbetslöshetskassorna redovisar sina beslut till Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
Från och med den 1 september 2013 lämnar Arbetsförmedlingen underrättelser genom
”meddelanden till arbetslöshetskassa”. Meddelanden skickas både när den arbetssökande
anmäler sig till Arbetsförmedlingen och när händelser som kan påverka ersättningsrätten
inträffar, liksom när den arbetssökande åter uppfyller de allmänna villkoren.
Arbetsförmedlingen lämnar inte avanmälan till arbetslöshetskassan på grund av uteblivet
besök eller utebliven kontakt från den arbetssökandes sida från och med den 1 september
2013. Under tiden som den arbetssökande är anmäld skickar vi istället meddelanden till
arbetslöshetskassan om förhållanden som kan påverka rätten till arbetslöshetsersättning.
För att underlätta arbetet för arbetsförmedlarna skickas vissa meddelanden automatiskt i
det nya systemstödet för meddelanden till arbetslöshetskassan. Automatiska
meddelanden skickas om en arbetssökande uteblir från ett bokat möte eller en bokad
kontakt och om aktivitetsrapporten inte inkommer inom utsatt tid. Meddelande skickas
också automatiskt när arbetsförmedlaren registrerar att den arbetssökande är förhindrad
att anta arbete viss tid men ändå vill kvarstå som arbetssökande.
Andelen meddelanden per månad från den 1 september 2013 är betydligt fler än
underrättelser per månad innan regelförändringarna. Under september – december 2013
uppgick antalet meddelanden per 1 000 ersättningstagare i genomsnitt till 289,9 156. Detta
har till största delen sin grund i att meddelanden från den 1 september omfattar också de
orsaker som tidigare lämnades uppgift om genom avanmälan.
Under januari – augusti 2013 lämnade Arbetsförmedlingen 2 593 underrättelser till
arbetslöshetskassorna, vilket var en liten ökning jämfört med motsvarande period 2012
(2012; 2 515, 2011; 2 729 underrättelser) 157. Den vanligaste orsaken till att underrättelser
lämnades var att den arbetssökande inte sökt anvisat arbete, den näst vanligaste orsaken
att den arbetssökande inte sökt arbete aktivt 158.
Under september – december 2013 skickades 225 929 meddelanden till
arbetslöshetskassorna. Flest meddelanden (120 490) gällde åtgärdsgrunden, inte lämnat
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
158 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.
156
157
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in aktivitetsrapport i tid. Den näst vanligaste grunden för meddelanden (44 676) var att
den arbetssökande inte besökt/kontaktat Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör
enligt överenskommelse 159.

Kontrollfunktionen och kompletterande aktörer
När en arbetssökande är i aktivitet hos en kompletterande aktör kvarstår
Arbetsförmedlingens ansvar att kontrollera att den arbetssökande uppfyller villkoren i
arbetslöshetsförsäkringen. Den kompletterande aktören ska i en så kallad
avvikelserapport informera Arbetsförmedlingen om omständigheter och händelser som
kan påverka den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsersättning. Det finns ett särskilt
webbstöd där den kompletterande aktören ska skicka avvikelserapporter till oss.
Avvikelserapporten utgör endast information och det är Arbetsförmedlingen som ska ta
ställning till om det med anledning av informationen finns skäl att vidta någon åtgärd
enligt gällande regelverk.
Från och med den 1 september 2013 likställs ett uteblivet besök hos kompletterande aktör
med ett uteblivet besök på Arbetsförmedlingen i lagen om arbetslöshetsförsäkring, vilket
utgör grund för att skicka ett meddelande till arbetslöshetskassan. Med anledning av
förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har vi reviderat handläggarstöd och
stöddokument som berör kompletterande aktörer. Informationen till kompletterande
aktörer har omarbetats dels på grund av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen dels
för att tydliggöra att avvikelserapport ska lämnas vid alla avvikelser så att
Arbetsförmedlingen kan ta ställning till om det finns anledning att meddela
arbetslöshetskassan eller vidta annan åtgärd.
Under 2013 har vi genomfört två ärendegranskningar av handläggningen av inkomna
avvikelserapporter från kompletterande aktörer. Ärendegranskningarna genomfördes
utifrån vissa påpekanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 160 för att
identifiera utvecklingsområden i syfte att förbättra handläggningen.
Ärendegranskningarna visar att vi har förkortat tiden från det en avvikelserapport
inkommer tills den är åtgärdad i systemstödet KA webbstöd. Tiden har kortats från 14
kalenderdagar i genomsnitt juli 2012 161, till 6 dagar juni 2013 162.

Uppföljning av anvisningar 163
En viktig del i arbetet med att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring är att följa upp att de arbetssökande söker de arbeten som
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.
IAF:s rapport 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer och
2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer.
161 Ärendegranskning av Arbetsförmedlingens handläggning av avvikelserapporter från kompletterande aktör
inkomna andra halvåret 2012.
162 Ärendegranskning av Arbetsförmedlingens handläggning av avvikelserapporter från kompletterande aktör
inkomna första halvåret 2013.
163 Om inte annat anges under denna rubrik, är källan: Arbetsförmedlingen; indikatorer för
arbetslöshetsförsäkringen.
159
160
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Arbetsförmedlingen anvisat. Från och med den 1 september 2013 skickar vi meddelande
till arbetslöshetskassan inte bara när det är känt att den arbetssökande inte sökt det
anvisade arbetet utan även när den arbetssökande inte redovisat om han eller hon sökt
anvisat arbete.
Under januari – augusti 2013 lämnades 176 296 anvisningar till lämpligt arbete till
arbetssökande som var anmälda till en arbetslöshetskassa, 0,13 per anmäld
arbetssökande. Under motsvarande period 2012 lämnades 150 355 anvisningar. (0,12 per
arbetssökande).
Under januari - augusti 2013 var det 19 372 anvisningar till arbete där den arbetssökande
inte sökt arbetet. I dessa fall lämnade Arbetsförmedlingen en underrättelse till aktuell
arbetslöshetskassa i 2 983 ärenden (15,4 procent) vilket var en större andel än under
2012. Motsvarande period 2012 var det 14 298 anvisningar till arbete där den
arbetssökande inte sökt arbetet. I dessa fall lämnade Arbetsförmedlingen en underrättelse
till aktuell arbetslöshetskassa i 987 ärenden (6,9 procent).
För att få en förbättrad och mer enhetlig uppföljning av anvisade arbeten ska den
arbetssökande från och med den 1 september 2013 i sin aktivitetsrapport redovisa om han
eller hon sökt arbetet.

Kontroll i uppföljning av anvisningar
Arbetsförmedlingen genomför sedan september 2009 uppföljning av anvisningar där den
arbetssökande själv uppger att han eller hon har sökt det anvisade arbetet. Uppföljningen
görs genom stickprovskontroller där vi kontaktar arbetsgivaren för att kontrollera om det
stämmer att den arbetssökande har sökt det aktuella arbetet.
Totalt har 15 429 kontroller genomförts sedan september 2009 och resultaten har varit
förhållandevis stabila över tid. Kontrollerna visar att av de arbetssökande som har
uppgett till oss att de har sökt det anvisade arbetet, är det cirka 7 procent som enligt
arbetsgivaren inte har gjort det. Under 2013 har 947 kontroller genomförts som visar att
cirka 8 procent av de arbetssökande inte sökt arbetet enligt arbetsgivaren. (2012: 3 714
kontroller och 8 procent, 2011: 4 543 kontroller och 7 procent) 164.

Indikatorer
Indikatorerna för arbetslöshetsförsäkringen syftar till att ge en bild av
kontrollfunktionens utveckling och att ge en förbättrad möjlighet att följa upp insatser
och se effekter av dessa.
Till följd av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har vi genomfört en översyn av
indikatorerna och tagit fram nya indikatorer.

164

Källa: Arbetsförmedlingen stickprovskontroller.
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Arbetsförmedlingen, arbetslöshetsförsäkringen och EU/EES
Utöver det nationella uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen har Arbetsförmedlingen
också ett uppdrag som följer av EU:s regler om samordning av medlemsstaternas sociala
trygghetssystem 165. EU:s regler gör det möjligt för en arbetssökande att fortsätta att få sin
arbetslöshetsersättning när han eller hon söker arbete i ett annat EU/EES-land eller
Schweiz. Under 2013 har 595 personer med bibehållen rätt till arbetslöshetsersättning
från ett annat land anmält sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (2012: 691
personer). Antal ärenden minskade med 14 procent jämfört med 2012. Av det totala
antalet anmälda var 51 procent kvinnor och 49 procent män (2012: 53 respektive 47
procent) 166.
Arbetsförmedlingen är också en viktig aktör i externt arbete som rör samordningen av
den sociala tryggheten inom EU/EES-området och Schweiz. Under 2013 har vi haft
kontinuerliga kontakter med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
Arbetslöshetskassornas samorganisation och Försäkringskassan, bland annat i frågor om
utvecklingen av ett system för elektroniskt informationsutbyte mellan medlemsstaterna
(EESSI).

165
166

Enligt förordning (EG) nr 883/2004 och förordning 987/2009.
Källa: Arbetsförmedlingens diarium Af Dia.
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Kompletterande aktörer
I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår bland annat att anlita kompletterande
aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete.
Kompletterande aktörer erbjuder individuellt anpassade tjänster som
innefattar personlig handledning och stöd utifrån varje deltagares specifika
behov. De kompletterande aktörernas förmåga att pröva nya angreppssätt
och lösningar, med fokus på individens behov, ökar den arbetssökandes
möjligheter till arbete.
Totalt levererade 1 017 olika aktörer kompletterande förmedlingstjänster
till arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under 2013. Av aktörerna är
1 010 upphandlade enligt lagen (2010:536) om valfrihet hos
Arbetsförmedlingen.

Utgångspunkter
I Arbetsförmedlingens uppdrag att förhindra eller bryta långtidsarbetslöshet kan olika
kompletterande förmedlingstjänster erbjudas till de arbetssökande. De olika
kompletterande arbetsförmedlingstjänsterna är konstruerade för att svara mot olika
individuella behov. Av regleringsbrevet 2013 framgår att Arbetsförmedlingen ska
säkerställa att arbetssökande i fortsatt hög utsträckning erbjuds plats hos kompletterande
aktörer och att kompletterande aktörer i ökad utsträckning tillhandahålls inom ramen för
ett valfrihetssystem.
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 den kompletterande
arbetsförmedlingstjänsten, preciserar kraven på leverantören samt genomför
upphandling och kvalitetssäkring av tjänsten.

Kompletterande arbetsförmedlingstjänster
Arbetsförmedlingen gör en bedömning av den arbetssökandes behov av insatser för att
stärka dennes ställning på arbetsmarknaden och om behoven bäst kan tillgodoses genom
insatser hos Arbetsförmedlingen eller hos en kompletterande aktör. De olika
kompletterande arbetsförmedlingstjänsterna är konstruerade för att svara mot olika
individuella behov. Samtliga tjänster finns, med enstaka undantag, tillgängliga i
Arbetsförmedlingens samtliga marknadsområden.
Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för
ungdomar
Målgrupp för tjänsten är deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och
utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Deltagaren får ta del av tjänsten
under sex månader.
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Aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Målgruppen är arbetssökande med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Deltagaren
fick ta del av tjänsten under ett år. Avtalen löpte ut 30 november 2013 och kommer att
ersättas av en annan tjänst under 2014.
Sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag för personer med psykisk
funktionsnedsättning
I målgruppen ingår alla arbetslösa personer som har en psykisk funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga. Deltagaren får ta del av tjänsten under ett år.
Nyanlända
Målgruppen var nyanlända som inte omfattades av etableringsuppdraget. Deltagaren fick
ta del av tjänsten under maximalt sex månader. Avtalen löpte ut 31 december 2012.
Etableringslots
Målgruppen är arbetssökande med etableringsplan som omfattas av lag (2010:197) om
etableringsinsatser. Deltagaren får ta del av tjänsten under högst två år.
Coach över tröskeln
Målgruppen omfattar i första hand personer som har en lång frånvaro från
arbetsmarknaden eller återkommande perioder av arbetslöshet bakom sig och/eller en
historik av flertalet avbrutna insatser, program eller anställningar. Deltagaren fick ta del
av tjänsten under tre månader. Avtalen för tjänsten löpte ut vid slutet av 2013.
Jobbcoachning
Målgruppen för denna tjänst var arbetssökande utan behov av andra insatser, program
eller tjänster hos Arbetsförmedlingen. Detta innebar att arbetssökande kunde ta del av
tjänsten jobbcoachning oavsett om de var nyinskrivna eller varit arbetslösa en längre tid,
om de var ungdomar eller inte. Deltagaren fick ta del av tjänsten under tre månader. 167
Personlig jobbcoachning
Målgruppen för denna tjänst var ny- och korttidsarbetslösa. Tjänsten gavs under tre
månader och upphörde vid slutet av 2011

Årets verksamhet och resultat
Av tabell 36 framgår att totalt 1 017 olika aktörer har levererat kompletterande
förmedlingstjänster till arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under 2013. Motsvarande
siffror för 2012 och 2011 var 796 respektive 973 leverantörer. Antalet leverantörer ökade
Tjänsten upphörde vid slutet av 2013 då avtalen med leverantörerna avslutades den 1 oktober 2013 och
upphörde att gälla den 16 januari 2014. Arbetsförmedlingen beslutade att avsluta denna tjänst, som var en
lösning för att möta den höga arbetslösheten. Detta ligger i linje med de intentioner som regeringen har med
arbetsmarknadspolitiken – att Arbetsförmedlingen prioriterar sina resurser för att motverka och bryta
långtidsarbetslöshet.
167
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inom tre av tjänsterna som är upphandlade enligt lagen (2010:536) om valfrihet hos
Arbetsförmedlingen: jobbcoachning, etableringslots och sysselsättningsplatser med
rehabiliterande inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga.
Av tabell 36 framgår att antalet deltagare hos kompletterande aktörer under 2013 uppgick
till 149 000 personer. Under 2012 och 2011 var antalet deltagare hos kompletterande
aktörer 121 000 respektive 138 000. Antalet deltagare som tagit del av tjänsten aktiviteter
inom arbetslivsinriktad rehabilitering har ökat under de senaste tre åren. Detta beror till
stor del på Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans gemensamma uppdrag om tidiga
och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång till arbete. Tjänsten sysselsättningsplatser
med rehabiliterande inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga har bestått av två upphandlingar. Den första upphandlades enligt
lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling. Den andra tjänsten upphandlades enligt
lagen (2010:536) om valfrihet. Valfrihetsupphandlingen medförde ett betydligt större
antal leverantörer som täcker in i stort sett hela landet och erbjuder fler platser, vilket kan
förklara en del av den stora ökningen av antalet deltagare i tjänsten
sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag. Behovet av insatser för personer med
psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har ökat under de
senaste tre åren. Antalet personer som omfattas av etableringsuppdraget har ökat 168,
vilket återspeglas i antalet som tar del av etableringslots. Jobbcoachning påbörjades 2012
utifrån en upphandling som löpte ut under slutet av 2013. Tjänsten coach över tröskeln
har endast haft ett fåtal deltagare under perioden 2011 till 2013.

168

Se kapitlet Nyanlända.
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Tabell 36: Antal och andelar (i procent) aktörer 169, deltagare samt kvinnor och
män per tjänst under respektive år 2011, 2012 och 2013 170
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.

Tjänst

Antal
kompletterande
aktörer
2011 2012 2013

Garantierna
Rehabilitering till
171
arbete
Nyanlända
Etableringslots

Varav
kvinnor/män

Antal deltagare
2011

2012

2013

2011

2012

2013

45

51

32

50 059

58 569

65 306

43/57

42/58

40/60

35

112

188

664

10 096

17 739

61/39

65/35

63/37

15

15

-

2 107

650

-

45/55

47/53

-

203

238

326

5 436

13 755

28 988

45/55

45/55

45/55

Coacher över tröskeln

-

12

15

-

3

3

Jobbcoachning

-

606

767

-

42 333

40 889

-

51/49

50/50

Personlig jobbcoachning

808

-

-

84 949

-

53/47

-

-

Totalt

973

796 1017 137 591 121 421 148 513

49/51

47/53

46/54

Tjänsten etableringslots har de mest nöjda deltagarna enligt de kundnöjdhetsenkäter
Arbetsförmedlingen genomför. Många byter lots vilket kan leda till ökad nöjdhet då
deltagarna väljer bort en leverantör som de varit missnöjda med. I en enkät genomförd i
januari 2013 var 81 procent ganska eller mycket nöjda med tjänsten. Kompletterande
tjänster inom garantierna har lägre kundnöjdhet än övriga tjänster. De är upphandlade
enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och deltagaren har ingen möjlighet att
byta leverantör. En enkät genomförd i mars 2013 visar att 64 procent av deltagarna hos
en kompletterande aktör inom garantierna är nöjda eller mycket nöjda med tjänsten.
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, utvärderade de
kompletterande tjänsterna inom jobbcoachningen i en rapport från 2012 172. Deras
rapport pekade på att de som coachats av kompletterande aktörer respektive av
Arbetsförmedlingen fick arbete i ungefär lika stor utsträckning.
I tabell 37 visas Arbetsförmedlingens kostnader per tjänst under åren 2011—2013. Totalt
har 1 950 miljoner kronor utbetalats från Arbetsförmedlingen i ersättning till
kompletterande aktörer under 2013. Anledningarna till de ökade kostnaderna inom såväl
etableringslots som rehabilitering har beskrivits i textavsnittet ovan.
Ett antal kompletterande aktörer tillhandahåller flera tjänster. Summan 766 för jobbcoachning 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.
170 Antal deltagare inom Rehabilitering till arbete för 2011 är något högre än vad som presenterades i tidigare
årsredovisningar. Detta beror på att en tjänst inte hade inkluderats bland Rehabilitering till arbete tjänsterna.
Däremot hade den inkluderats i totalsiffran för 2011.
171 Här ingår tjänsterna Aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering och Sysselsättningsplatser med
rehabiliterande inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
172 Källa: IFAU: Rapport 2012:24 ”Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid
Arbetsförmedlingen”.
169
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Tabell 37: Kostnader fördelat per kompletterande tjänst
Belopp i miljoner kronor
Källa: Arbetsförmedlingen, Presto.
173

2012

2013

664

547

678

Rehabilitering

18

139

560

Nyanlända

26

6

1

Etableringslots

39

174

370

536

5

0

Tjänst
Garantierna

Personlig jobbcoachning
Jobbcoachning
Totalt

2011

0

249

342

1 283

1 119

1 950

Deltagare i kompletterande arbetsförmedlingstjänster
Under 2013 har cirka 149 000 personer befunnit sig hos en kompletterande aktör inom
någon av de tjänster som Arbetsförmedlingen har upphandlat. Detta kan jämföras med
närmare 121 000 personer under 2012 och 138 000 personer under 2011. Figur 21 visar
förhållandet mellan antalet deltagare hos kompletterande aktör och antalet öppet
arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd vid slutet av varje månad mellan 1
januari 2010 och 31 december 2013. Under 2013 har användningen av kompletterande
tjänster minskat i etapper med en ökning de sista månaderna. Andelen deltagare hos
kompletterande aktörer uppgick till 10 procent den 31 december 2013.

173 Kostnaderna för tjänsterna inom garantierna, rehabilitering och personlig jobbcoachning skiljer sig åt i 2011
års siffror jämfört med 2012 års redovisning. Detta beror på att uppgifterna tidigare redovisades utifrån vilken
tjänst som användes för den arbetssökande. I kostnadstabellen ovan redovisas tjänsterna utifrån om den
arbetssökande är inskriven inom eller utanför garantierna. Avrundning har skett i summeringen.
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Figur 21: Andelen deltagare som befinner sig hos kompletterande aktör
jämfört med öppet arbetslösa och arbetssökande i program med
aktivitetsstöd
Månadsvis under åren 2010 till och med 2013.
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager
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Resultat för deltagare hos kompletterande aktörer
Av tabell 38 framgår att totalt 33 855 deltagare eller 29 procent har arbete 90 dagar efter
avslutad aktivitet hos kompletterande aktör 2013. Motsvarande siffror för 2012 och 2011
var 16 444 personer eller 26 procent, respektive 43 845 personer eller 35 procent. En
jämförelse av resultaten från de tidigare åren 2012 och 2011 visar att andelen deltagare
som har gått till arbete har ökat under det senaste året. Arbetsförmedlingens bedömning
är att en bidragande orsak till ökningen 2013 i förhållande till 2012 är det förbättrade
arbetsmarknadsläget under 2013. Resultaten mellan tjänsterna kan inte jämföras med
varandra eftersom målgrupperna som har tillgång till respektive tjänst står olika långt
ifrån arbetsmarknaden.
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Tabell 38: Status till arbete och utbildning 90 dagar efter avslutad aktivitet hos
kompletterande aktör
Antal och andelar i procent. 2011—2013.
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager 174.

Tjänst

Totalt antal

Garantierna
Rehabilitering till
arbete
Nyanlända

Andel i arbete

Andel i reguljär
utbildning

Antal i arbete

Antal i reguljär
utbildning

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

39 622

32 307

47 906

28

25

30

11 284

8 233

14 381

8

7

7

2 987

2 118

3 453

435

2 166

16 222

17

9

10

72

203

1 658

3

3

2

14

64

307

1 899

776

52

15

16

12

291

126

6

7

4

10

139

30

5

Jobbcoachning

-

7 405

52 556

-

29

34

-

2 136

17 803

-

5

3

-

376

1 575

Personlig
jobbcoachning

83 971

20 639

23

38

28

30

32 198

5 746

7

4

3

0

3 401

662

0

125 927

63 293

116 759

35

26

29

43 845

16 444

33 855

5

5

5

6 541

3 250

5 340

Totalt

Etableringslots
Nyanlända som har en etableringsplan har vid sidan av våra insatser erbjudits
professionellt stöd av så kallade etableringslotsar som upphandlas enligt lagen
(2010:536) om valfrihet. Antalet tillgängliga etableringslotsar har stigit löpande sedan
etableringsuppdraget trädde i kraft under 2011. Vid utgången av 2013 fanns 305 företag
på 1 296 verksamhetsadresser, vilket kan jämföras med utgången av 2012 då det fanns
218 företag på 941 verksamhetsadresser. Ungefär 80 procent av de nyanlända med
etableringsplan fick också stöd av en lots under 2013, vilket i princip är oförändrat
jämfört med 2012.
Av de personer som har lämnat etableringsuppdraget har 23 procent sysselsättning i form
av arbete eller studier. Det går inte att utläsa något samband mellan användande av
etableringslots och omsättning till arbete eller studier. Med etableringsplanens
uppbyggnad med parallella etableringsinsatser blir det svårt att påvisa huruvida ett
resultat kan härledas till etableringslotsens insats. I och med att tjänsten utgör en
begränsad del av den arbetssökandes etableringsplan blir det svårt att särskilja tjänstens
effekt och resultat. Av denna anledning är resultatet av tjänsten etableringslots exkluderat
i tabellen ovan. Inom etableringsuppdraget kan det snarare vara andra faktorer än
etableringslotsen som bidrar till den arbetssökandes etablering, exempelvis tillgången på
samhällsorientering, SFI och lämpliga arbetsförberedande insatser.

Valfrihetssystem
Arbetsförmedlingen har hittills lanserat fyra tjänster i valfrihetssystem: etableringslots,
jobbcoachning, coach över tröskeln samt sysselsättningsplatser med rehabiliterande
inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt
Beräknas utifrån de som avslutat programmet under perioden oktober året innan till och med september
under året.

174
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arbetsförmåga. Att upphandla i ett valfrihetssystem innebär att de arbetssökande själva
får välja leverantör av en tjänst. Leverantörer kan träda in på marknaden om de uppfyller
de krav som ställs för tjänsten. När en tjänst har upphandlats enligt lagen (2010:536) om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen kan ytterligare leverantörer tillkomma så länge tjänsten
är i bruk. Arbetsförmedlingen har under 2013 haft avtal med 1 017 (2012: 796)
leverantörer. Av dessa samarbetar Arbetsförmedlingen med 1 010 (2012: 767) stycken
inom valfrihetssystemen.

Rating i valfrihetssystem
I april 2013 publicerades på Arbetsförmedlingens webbplats ett ratingsystem för tjänsten
jobbcoachning där leverantörer betygsattes med en till tre stjärnor. Ratingen togs bort i
oktober eftersom tjänsten jobbcoachning upphörde. Ratingsystemet syftade till att ge
arbetssökande information om leverantörernas kvalitet. Betygen visade vilka leverantörer
som lyckats bäst med att få deltagare i arbete och tog även hänsyn till deltagarnas
sannolikhet att få ett jobb.
För att ratingsystemet ska anses vara tillförlitligt behöver det finnas ett tydligt mål med
tjänsten, för att utvärdera hur väl deltagarna har lyckats. För att ratingsystemet ska vara
tillförlitligt behöver tjänsten ha många deltagare. Få deltagare ger osäkra ratingvärden
och få företag som kan få ratingbetyg. Tjänsten behöver också pågå under en längre tid
och med viss regelbundenhet. Leverantören måste ha tid på sig att åstadkomma vad som
brukar kallas en ”behandlingseffekt”. Om deltagaren träffar leverantören endast vid ett
fåtal tillfällen kommer inte tjänsten att påverka deltagarens chans att få ett jobb i någon
nämnvärd omfattning.

Utmaningar
Att upphandla arbetsförmedlingstjänster för med sig några specifika utmaningar som gör
att uppdraget ställer särskilt stora krav på Arbetsförmedlingens kvalitetssäkring av
tjänsterna.
Marknaden för kompletterande aktörer karakteriseras av ett mycket stort antal
konkurrerande leverantörer. Det stora antalet aktörer på marknaden beror på att det är
låga kostnader för att träda in på marknaden. Inom andra välfärdssektorer begränsas ofta
antalet leverantörer på grund av att det krävs stora investeringar för att till exempel driva
en skola eller en vårdcentral. Den höga konkurrensen leder till en överetablering inom
LOV-tjänster och kraftig prispress inom LOU-upphandlingar med risk för efterföljande
kvalitetsbrister.
En ytterligare utmaning i att upphandla kompletterande arbetsförmedlingstjänster är att
det inte finns någon tydlig yrkesroll som krävs för att utföra tjänsterna. Det leder både till
högre risker eftersom det inte finns någon given yrkesetik (som för till exempel läkare)
men även till risk för låg kvalitet eftersom det inte finns någon tydlig yrkeskår som har
kunskaper inom arbetsförmedling.
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En skillnad mellan arbetsförmedlingstjänster och andra välfärdstjänster som utförs i
privat regi är att det saknas lagstiftning som styr utförandet av tjänsterna. Det leder till att
Arbetsförmedlingen behöver definiera alla villkor kring utförandet av tjänsterna i de
enskilda upphandlingarna samt att Arbetsförmedlingen behöver stå för all uppföljning
och kvalitetssäkring av tjänsterna.

Arbetet med kvalitetssäkring fortsätter
Arbetsförmedlingen har haft brister i det systematiska arbetet med att kvalitetssäkra de
tjänster som levereras av kompletterande aktörer och i uppföljningen av verksamheten.
De särskilda utmaningarna gör att kraven både på utformning av avtal och uppföljning av
leverantörer är högre än i många andra välfärdstjänster som utförs i privat regi.
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att krävas ett större fokus på strategi och
utökade kunskaper om hur avtalsvillkor bör utformas för att kunna uppnå bättre resultat
och högre kvalitet i tjänsterna. Under våren 2013 belystes arbetet med kompletterande
aktörer av flera medier. Det framkom att Arbetsförmedlingen har behov av att förbättra
sin riskbedömning av vilka tjänster och vilka leverantörer som bör vara föremål för
utökad granskning. Överetableringen av leverantörer i valfrihetssystemen har inneburit
att resurserna till uppföljning har varit svåra att förutspå och resurserna har varit
underdimensionerade i förhållande till behovet. Under våren 2013 genomförde
Arbetsförmedlingen en fördjupad granskning av de sex största leverantörerna.
Granskningen visade att flertalet företag följde villkoren i avtalen. Hos ett företag
framkom brister i personalens kompetens och av detta skäl hävdes 26 avtal med
leverantören. Granskningen utmynnade i rapporten ”Rapport om fördjupad granskning
av kompletterande aktörer” 175.
Sedan slutet av 2012 har ett arbete pågått med att revidera och utveckla
Arbetsförmedlingens modell för leverantörsuppföljning. I juni 2013 var modellen klar och
i oktober fattade Arbetsförmedlingens generaldirektör beslut om en plan för att etablera
modellen i hela myndigheten. Under 2014 utökas resurserna för leverantörsuppföljning
och modellen implementeras i hela landet under året. Leverantörsuppföljningen kommer
att gälla alla externt upphandlade tjänster för arbetssökande och avsikten är att kunna
göra mer systematiska och strategiska uppföljningar för att nå en högre kvalitet i
tjänsterna.
Under 2013 har 981 leverantörsbesök 176 genomförts. Som ett led i kvalitetsarbetet med
kompletterande aktörer hävde Arbetsförmedlingen avtalen med femton leverantörer
(varav en på grund av konkurs) under 2013 på sammanlagt 104 verksamhetsadresser.
Under 2012 hävdes avtalen med fyra leverantörer (varav två på grund av konkurs) och
under 2011 hävdes avtalet med två leverantörer på 50 verksamhetsadresser.
175
176

Arbetsförmedlingen rapport om fördjupad granskning av kompletterande aktörer.
Leverantörsbesök är ett samlingsbegrepp för samtliga möten och kontroller.
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Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har, eller ska, Arbetsförmedlingen i
enlighet med regleringsbrevet för 2013 ha inkommit med särskilda
återrapporter till regeringen:
• 2) Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet (14 juni 2013 och 21 februari
2014)
• 6c) Coacher över tröskeln 2013 och slutrapport (10 april 2014)
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Arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetsförmedlingen bedriver arbetslivsinriktad rehabilitering för
arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga på grund av
funktionsnedsättning och/eller en historik av ohälsa samt för personer med
aktivitetsersättning. Syftet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är
att möjliggöra delaktighet på lika villkor och säkerställa att
arbetsmarknaden får tillgång till dessa personers kompetens. Antalet
inskrivna på Arbetsförmedlingen som har en funktionsnedsättning har ökat
under en längre tid. I slutet av 2013 hade cirka 28 procent av samtliga
inskrivna en funktionsnedsättning, vilket är en ökning med drygt en
procentenhet sedan årets början.
I inledningen av kapitlet beskrivs Arbetsförmedlingens uppdrag och
insatser inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, situationen på
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och
myndighetens sektorsansvar inom funktionshinderspolitiken. Sedan följer
en redogörelse för myndighetens uppdrag för unga med
funktionsnedsättning, socialt företagande och vårt samarbete med andra
aktörer inom rehabilitering.

Utgångspunkter
Utifrån förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen har vi ett samlat
ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska
inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till
övriga berörda parter.
För att kunna erbjuda stöd till arbetssökande med behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering har Arbetsförmedlingen arbetsförmedlare med fördjupad kompetens inom
arbetslivsinriktad rehabilitering, specialister 177 och SIUS-konsulenter. Arbetsförmedlarna
har det sammanhållande ansvaret för att samordna aktiviteter utifrån den arbetssökandes
individuella behov och förutsättningar. Specialisterna arbetar med konsultativa insatser
gentemot arbetsförmedlare och direkta insatser mot arbetssökande genom exempelvis
utrednings- och vägledningsinsatser och utprovning av arbetshjälpmedel. SIUSkonsulenter ger ett individuellt stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning inför
och under en anställning 178.
Personer med funktionsnedsättning eller ohälsa är inte en enhetlig grupp. Exempelvis
utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och typ av funktionsnedsättning varierar. Att ha en
funktionsnedsättning behöver inte för den enskilde individen innebära att man står långt
Arbetsförmedlingens specialister består av psykologer, socialkonsulenter, arbetsterapeuter/sjukgymnaster,
synpedagoger/synspecialister, dövpedagoger/dövkonsulenter och audionomer/specialpedagoger med inriktning
hörsel.
178 Mer information om SIUS finns i Bryta utanförskap.
177
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från arbetsmarknaden även om gruppen som helhet har en mer utsatt situation på
arbetsmarknaden än personer utan funktionsnedsättning. Antalet inskrivna på
Arbetsförmedlingen som har en funktionsnedsättning har ökat under en längre tid. Vid
utgången av 2013 hade 195 245 personer (2012: 187 088, 2011: 176 680), 27,7 procent av
samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen, en funktionsnedsättning. Det kan dock
noteras att av dessa 195 245 personer var det 96 107 personer som hade en anställning
varav 76 981 personer hade ett arbete med stöd medan 11 326 hade ett arbete utan stöd
och 7 800 ett nystartsjobb. Det är framförallt antalet inskrivna med psykiska
funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter som ökar. Under 2013 har en ny metod
– Psykosocialt anpassningsstöd – införts. Den riktar sig både till arbetsgivare och
arbetssökande och syftet är att underlätta för personer med framförallt dessa
funktionsnedsättningar att behålla arbetet 179.
För att få bättre kunskap om arbetsmarknadsläget genomför Statistiska centralbyrån
(SCB) på uppdrag av Arbetsförmedlingen årligen en undersökning om situationen på
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 180.

Arbetsförmedlingens sektorsansvar inom funktionshinderspolitiken
Arbetsförmedlingen är en strategisk myndighet inom funktionshinderspolitiken (se
faktaruta nedan). Arbetsförmedlingen har inom detta strategiska uppdrag ett
tillgänglighetsuppdrag och ska verka för att verksamhet, information och lokaler är
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Under 2013 har vi bland annat
förbättrat tillgängligheten på webbplatsen. Information på lättläst svenska har utökats
och utbildningar inom olika tillgänglighetsområden har hållits för skribenter och
webbredaktörer.

Metoden psykosocialt anpassningsstöd används av Arbetsförmedlingens psykologer och socialkonsulenter.
Undersökningen genomfördes vartannat år mellan 1998 och 2008 och en interimistisk undersökning
genomfördes år 2012 och presenterades i mars 2013. Från och med 2013 genomförs den årligen. Den första
årliga undersökningen presenteras i mars 2014.

179

180
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ARBETSFÖRMEDLINGENS SEKTORSANSVAR INOM
FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN
Arbetsförmedlingen har sedan 2002 ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor
inom arbetsmarknadspolitiken. Målet med Sveriges funktionshinderspolitik, som utgår från FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, är att skapa full delaktighet och
jämlikhet för alla personer med funktionsnedsättning. Regeringen antog 2011 en ny strategi för
genomförandet av funktionshinderspolitiken under 2011—2016. Syftet med strategin är att presentera
politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp
under de kommande fem åren.
Utifrån regeringens inriktningsmål för arbetsmarknadspolitiken 181 har Arbetsförmedlingen formulerat
fyra delmål:
• Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en
anställning eller utbildning ska årligen öka under perioden.
Resultat: 2011 (nollmätning 182): 5,4%
•

2012: 6,4%

2013: 6,1%

Arbetsförmedlingen ska, med säkerställd kvalitet i arbetet, förkorta tiden från att en
arbetssökande blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga är identifierad och registrerad.
Resultat: 2011 (nollmätning): 270 dagar

•

2013: 5,0%

Andelen ungdomar, under 30 år, med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka under perioden.
Resultat: 2011 (nollmätning): 7,1%

•

2012: 5,2%

2012: 272 dagar

2013: 260 dagar

Vid Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadspolitisk verksamhet ska krav på
tillgänglighet alltid ställas i förfrågningsunderlag och finnas med i avtal.
Resultat: Från och med 2011 finns kravet på tillgänglighet med i alla
förfrågningsunderlag och avtal som Arbetsförmedlingen tecknar.

Totalt under 2013 gick 64 180 personer med funktionsnedsättning till arbete (2012:
58 714, 2011: 55 734) och 3 691 gick till studier (2012: 2 917, 2011: 2 717), vilket är en
ökning jämfört med föregående år 183. Andelen som får en anställning eller utbildning
enligt delmålet i sektorsansvaret, se faktaruta, har dock minskat något vilket beror på att
antalet personer med en identifierad och registrerad funktionsnedsättning ökat.
Arbetsförmedlingen har identifierat tre orsaker till att antalet inskrivna personer med
funktionsnedsättning har ökat de senaste åren. För det första ledde finanskrisen 2008—
2009 till kraftfulla rationaliseringar och nedskärningar som medförde att många
personer med funktionsnedsättning förlorade sina anställningar. För det andra har
sjukförsäkringsreformen inneburit att ett stort antal personer överförts från
Inriktningsmålen fastställs i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011−2016.
S2012.028.
182 Då strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken gäller år 2011-2016 utgör 2011 års resultat
utgångsvärde, dvs. nollmätning, för delmålen.
183 Se tabell 22 i årsredovisningen kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling.
181

Sida: 132 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

sjukförsäkringssystemet till Arbetsförmedlingen. För det tredje har vi blivit än mer
grundliga i vår kartläggning av arbetssökande, vilket leder till att allt fler identifieras och
registreras med funktionsnedsättning.
På arbetsförmedlingskontoren pågår aktiviteter med fokus på att förbättra situationen på
arbetsmarknaden för arbetssökande som har en nedsatt arbetsförmåga. Det pågår också
ett utvecklingsarbete för att minska tiden från att en person blir inskriven vid
Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning är identifierad och registrerad, med
säkerställd kvalitet i arbetet (delmål 3). Under året har fokus på delmålet ökat i
myndighetens interna styrning och uppföljning. Syftet är att individen så snabbt som
möjligt ska få rätt insatser utifrån sina förutsättningar och behov. Vissa typer av
funktionsnedsättningar kan vara lätta att identifiera och verifiera tidigt medan andra kan
ta tid och vara svåra att både identifiera och verifiera. Det senare gäller till exempel olika
typer av inlärningssvårigheter samt nedsättning av arbetsförmågan som är beroende av
psykiska och/eller socialmedicinska funktionsnedsättningar. För en utförligare
beskrivning av genomförda åtgärder och uppnådda resultat utifrån sektorsansvaret se
återrapport Myndighetens sektorsansvar för funktionshinderspolitiken 2014-03-15.
En förutsättning för att fler personer med funktionsnedsättning ska få ett jobb är att
arbetsgivare är beredda att anställa personer som inte har full arbetsförmåga. Både privat
och offentlig sektor behöver bli bättre på att se kompetensen hos alla arbetssökande. I
januari 2013 införde Arbetsförmedlingen ett praktikantprogram inom statsförvaltningen
för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att deltagarna ska få erfarenhet av
arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida
arbete. Arbetsförmedlingen håller i satsningen och deltar även som arbetsgivare. Mer
information om praktikantprogrammet finns i kapitlet Bryta utanförskap.

Årets verksamhet och resultat
Personer med funktionsnedsättning eller en historik av ohälsa får totalt sett ta del av en
relativt sett stor andel av Arbetsförmedlingens personalresurser, vilket speglar att
arbetslivsinriktad rehabilitering är ett prioriterat uppdrag 184. Enligt Arbetsförmedlingens
tidmätning har Arbetsförmedlingen under 2013 haft cirka 860 000 enskilda möten med
personer som har en funktionsnedsättning vilket är en ökning med cirka 65 000 möten
jämfört med 2012 185. Ett möte med en person som har en funktionsnedsättning är
generellt sett längre än möten med andra grupper av arbetssökande. De tidsmässigt mest
omfattande mötena sker med personer som deltar i programmet arbetslivsintroduktion.
Att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen varit prioriterad kan vara en anledning till att
antalet personer som har ett arbete har ökat de senaste tre åren och att fler personer med
funktionsnedsättning får tillgång till särskilda insatser som SIUS, stöd till personligt
biträde och arbetshjälpmedel. Arbetsförmedlingens insatser för att bryta långvarig
Se tabell 8 och figur 6 i kapitel Effektiv verksamhet som innehåller mer information om hur
Arbetsförmedlingens personalresurser fördelas mellan olika sökandegrupper.
185 Källa: Arbetsförmedlingen; Tidmätning 2013.
184
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arbetslöshet får alltså genomslag för personer med funktionsnedsättning och/eller en
historik av ohälsa.
Stöd och insatser särskilt avsedda för personer med funktionsnedsättning, exempelvis
lönebidrag och stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, redovisas utförligare i kapitlet Bryta
utanförskap. Antalet övergångar i arbete och till utbildning för personer med
funktionsnedsättning redovisas i kapitlet Arbetsförmedlingens resultatutveckling.

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för unga med
funktionsnedsättning
Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva verksamhet för vissa unga med
funktionsnedsättning för att säkerställa och underlätta övergången från skola till
arbetsliv. I detta arbete samarbetar Arbetsförmedlingen bland annat med
Försäkringskassan, skolan samt daglig verksamhet inom kommunerna.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har även ett gemensamt uppdrag att stärka
stödet till unga med aktivitetsersättning för att underlätta återgång i arbete. Inom ramen
för detta uppdrag har myndigheterna under 2013 fokuserat på att utveckla samarbetet
med andra relevanta aktörer, inklusive Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket
och Hjälpmedelsinstitutet. För en utförligare beskrivning se återrapport Förstärkt stöd
till unga med aktivitetsersättning (1 augusti 2013 och 21 februari 2014).
I september 2013 fick Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett gemensamt uppdrag
att initiera projekt för att pröva arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i enlighet med
arbetsmetoden Supported Employment. Målgruppen för insatserna är unga med
aktivitetsersättning. Uppdraget syftar till att förbättra kunskapen om hur olika insatser
påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet kommer att
pågå 2014—2016 och myndigheterna lämnade en gemensam plan för projektets
genomförande till regeringen den 1 november 2013.
Antalet unga under 30 år som får en anställning med lönestöd eller tar del av de särskilda
insatserna för personer med funktionsnedsättning ökar. Detta redovisas utförligare i
kapitlet Bryta utanförskap.

Samarbete inom rehabilitering
Ett bra samarbete med arbetsgivare, andra myndigheter, kommuner och organisationer
är en förutsättning för att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning. Nedan beskrivs centrala samarbeten inom rehabiliteringsområdet.
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Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett gemensamt uppdrag om tidiga och
aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete. Av regleringsbrevet för 2013 framgår att
Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkringskassan ska vidareutveckla metoder och
arbetssätt inom ramen för detta uppdrag. Utgångspunkten i samarbetet är att stödja
personen tillbaka till arbetslivet och att öka kundens delaktighet och förutsättningar att ta
ansvar för sin egen rehabilitering. Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan ska
bistå med den kompetens som respektive organisation har. Under 2013 har 9 766
personer påbörjat aktiva insatser inom ramen för det förstärkta samarbetet
(2012: 11 060), varav 2 450 unga under 30 år (2012: 1 295) 186.
Programmet arbetslivsintroduktion är ett särskilt program specifikt avsett för de personer
som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Syftet med programmet är att kartlägga
deltagarnas förutsättningar att ta del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud. Under 2013
har 13 325 personer påbörjat programmet (2012: 10 829, 2011: 17 925). Programmet
arbetslivsintroduktion har funnits sedan 2010 och av dem som deltagit i programmet är
det cirka 11 procent som är i arbete eller reguljär utbildning 90 dagar efter avslutat
program. Över tid ökar andelen som är i arbete eller studier men även andelen som
lämnar Arbetsförmedlingen och antas återvända till sjukförsäkringen. Ett år efter det att
personerna startat programmet är cirka 16 procent i arbete eller studier, cirka 46 procent
kvarstående som inskrivna på Arbetsförmedlingen och cirka 37 procent har lämnat
Arbetsförmedlingen varav en majoritet antas ha återvänt till sjukförsäkringen 187.
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam)
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna kan samordna
rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund.
Målgruppen är individer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade insatser från
flera av parterna. Med undantag för Gävleborgs län har samtliga län kommuner som
deltar i Finsam. De vanligaste insatserna som Finsam finansierar är aktiverande och
coachande stöd till arbete.
Kriminalvården
Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården syftar till att stärka
förankringen på arbetsmarknaden för de som är inskrivna hos Kriminalvården genom att
använda myndigheternas resurser på bästa sätt. Totalt under 2013 har 718 (2012: 746,
2011: 577) personer deltagit i utbildningarna som funnits på 36 anstalter 188.
Arbetsförmedlingen har under många år haft arbetsförmedlare på samtliga anstalter och
186 Redovisningsprincipen för vilka som deltagit i aktiva insatser är ändrad jämfört med föregående år. För en
utförligare beskrivning se återrapporterna Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete –
rehabiliteringsinsatser i samarbete (1 augusti 2013 och 24 februari 2014) och Tidiga och aktiva insatser för
sjukskrivnas återgång i arbete – arbetslivsintroduktion (1 augusti 2013).
187 För en utförligare beskrivning se återrapporterna Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete
– rehabiliteringsinsatser i samarbete (1 augusti 2013 och 24 februari 2014) och Tidiga och aktiva insatser för
sjukskrivnas återgång i arbete – arbetslivsintroduktion (1 augusti 2013).
188 Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Uppgiften för 2012 är korrigerad i förhållande till 2012 års
redovisning.
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under 2013 och framåt har även de 34 frivårdskontoren denna resurs. Två nya
arbetsmarknadsutbildningar har startats inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar
till att förbättra förutsättningarna för kvinnor som har varit i kontakt med
Kriminalvården att få arbete.
Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och berörd kommun
som syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som har varit i
kontakt med Kriminalvården. Under 2013 har det bedrivits 26 (2012: 19, 2011: 19)
Kramiverksamheter på 22 orter (2012: 15, 2011: 15) 189. Kriminalvårdens utvärdering visar
att sannolikheten att få en arbetsinkomst ökar med 42 procent vid deltagande i Krami i
förhållande till en jämförelsegrupp som ej deltagit i Krami 190.
Socialt företagande
För att öka det arbetsintegrerande sociala företagandet har Arbetsförmedlingen
upphandlat en pilotutbildning vars syfte är att ge deltagarna kunskapsmässiga
förutsättningar och självförtroende till att starta, bli delägare i eller få anställning inom
arbetsintegrerande sociala företag och kooperativ. Utbildningarna genomförs i samarbete
med tre ESF-projekt 191 och kan anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar.
Under 2013 har 284 personer påbörjat utbildningen som funnits på 12 orter 192.
Kunskapsspridning
Arbetsförmedlingen samarbetar med en rad aktörer för att skapa ett mer inkluderande
synsätt i samhället och för att underlätta för personer med funktionsnedsättning och/eller
ohälsa att få ett arbete eller utbildning. Under 2013 har Arbetsförmedlingen bland annat
deltagit i ett nätverk bildat av Handisam 193. Vidare har Arbetsförmedlingen slutit en
överenskommelse om samråd med Handikappförbunden (HSO) 194.
Arbetsförmedlingen är vidare sekretariat för Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering
som är ett forum för samarbete mellan myndigheter, organisationer, kommuner och
parterna på arbetsmarknaden.
Brukarrådet för döva och personer med hörselskada, synskada eller dövblindhet är ett
rådgivande forum för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte. Det omfattar
representanter på nationell nivå för intresseorganisationerna, deras
ungdomsorganisationer samt representanter från Arbetsförmedlingen.
Källa: Kriminalvården.
Källa: Kriminalvården. Utvärdering av KRAMI för brottsdömda i Kriminalvården.
191 Springprojektet, Explosionsprojektet och Sigridprojektet.
192 Källa: Arbetsförmedlingens utbildningsregister.
193 Myndigheten för handikappolitisk samordning, benämns vanligtvis Handisam. Syftet med nätverket är att
samla och dela kreativa lösningar som öppnar ett arbetsliv för alla, oavsett funktionsförmåga. Arbetsmiljöverket,
Försäkringskassan, Hjälpmedelsinstitutet, Skolverket, Socialstyrelsen, Svenska ESF-rådet och Sveriges
Kommuner och Landsting ingår i nätverket. Fyra träffar har hållits under 2013 och en skrivelse har lämnats till
regeringen.
194 Överenskommelsen slöts i oktober 2013. Syftet är att få möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte och
dialog kring strategiska utvecklingsfrågor inom det funktionshinderspolitiska området.
189
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Teknikutvecklingen innebär nya möjligheter att utforma hjälpmedel som kan underlätta för
personer med funktionsnedsättning att få anställning, starta egen verksamhet, delta i
arbetsmarknadspolitiska program eller delta i skolans praktiska arbetslivsorientering.
Under 2013 har Arbetsförmedlingen bland annat deltagit i pilotprojektet Bra ljus på arbetet
tillsammans med användare och andra företag. Syftet var att via praktiska ljuslaborationer ta
fram ny och anpassad belysning på arbetsplatser. Projektet syftade också till att få ny kunskap
om och visa hur ny teknik kan användas.
Arbetsförmedlingen samarbetar också med Hjälpmedelsinstitutet kring utveckling av och
informationsspridning om arbetshjälpmedel.

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet
med regleringsbrevet för 2013 inkommit med särskilda återrapporter till
regeringen:
• 6) Personer med lönebidrag samt tidig identifiering av funktionsnedsättning
(14 juni 2013 (period: tertial 1) och Personer med lönebidrag, tidig identifiering
av funktionsnedsättning samt teknikutveckling (21 februari 2014) samt
Förutsättningar i arbetslivet (21 mars 2013) och Situationen på arbetsmarknaden
för personer med funktionsnedsättning 2013 (31 mars 2014).
• 7 a) Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete –
rehabiliteringsinsatser i samarbete (1 augusti 2013 (period: första halvåret 2013),
21 februari 2014).
• 7 b) Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning (1 augusti 2013 (period:
första halvåret 2013), 21 februari 2014).
• 7 c) Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete –
arbetslivsintroduktion (1 augusti 2013).
• 13b) Myndighetens sektorsansvar för funktionshinderspolitiken, tertialrapporter.

Sida: 137 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Nyanlända
Etableringsuppdraget har fortsatt att genomföras med hög prioritet under
2013. Parallellt med den löpande verksamheten har Arbetsförmedlingen
fortsatt att prioritera utvecklingsarbete för att fler nyanlända ska få tidiga
insatser med fokus på arbete. Kapitlet inleds med en beskrivning av
utgångspunkterna för arbetet med nyanlända invandrare och
etableringsuppdraget. I resultatdelen redovisas arbetet för nyanlända
invandrare och nyanlända inom etableringsuppdraget.

Utgångspunkter
Av förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen framgår att vi har ett
särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och
effektiv etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar
vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.
Arbetsförmedlingen har sedan december 2010 ett särskilt ansvar för personer som
omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Vi
ska inom ramen för detta ansvar samordna etableringsinsatser som syftar till att
underlätta och påskynda dessa personers etablering i arbets- och samhällslivet, samt vara
stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.
73 571 nyanlända har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen under året, vilket är en
betydande ökning jämfört med 2012 då antalet var 60 749 195. 44 procent av målgruppen
är under 30 år och över hälften av målgruppen har en gymnasial utbildning eller högre.
Nästan hälften av de nyanlända, 47 procent, har omfattats av etableringsuppdraget.

Årets verksamhet och resultat
Nyanlända
Antalet inskrivna nyanlända har ökat sedan i fjol och en anledning till det är att inflödet
till etableringsuppdraget har varit högt under den senaste ettårsperioden. Under året har
vi fortsatt att anpassa våra insatser och aktiviteter till de nyanländas behov för att
möjliggöra ett tidigt deltagande och påskynda övergången till arbete eller utbildning.
Deltagarna erbjuds tidiga insatser med fokus på arbete. Fler nyanlända har gått till arbete
jämfört med 2012 och antalet som har gått till utbildning är i princip detsamma. Andelen
nyanlända som går till arbete och studier är dock något lägre 2013 jämfört 2012 196.
Instegsjobb är ett anställningsstöd till arbetsgivaren och är riktat till nyanlända
invandrare som inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd. Det utgör en
möjlighet för nyanlända att snabbare lära sig svenska och samtidigt få en anknytning till
195
196

Se tabell 16 i kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling.
Se tabell 22 i kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling.
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den svenska arbetsmarknaden. Stödet syftar till att målgruppen snabbare ska få jobb
genom att stärka incitamenten för arbetsgivare att anställa målgruppen. Nyanlända med
instegsjobb ska ha möjlighet att studera SFI och anställningen ska innehålla handledande
inslag. Under 2013 har 7 147 personer haft ett instegsjobb vilket är en ökning jämfört med
året innan 197. Riksrevisionen konstaterar att instegsjobb ökar sannolikheten för ett
nystartsjobb vilket i sin tur ökar sannolikheten för ett ordinarie arbete.
Arbetsförmedlingen delar rapportens slutsats att en kedja av insatser, först instegsjobb
med SFI och sedan nystartsjobb, leder till att den nyanlända på sikt närmar sig den
ordinarie arbetsmarknaden 198.
Arbetsförmedlingen har under året genomfört projektet Språkbryggan, som syftar till att
språket inte ska vara ett hinder för deltagande i arbetsnära insatser och arbete. Detta har
resulterat i att språköverbryggande insatser har förstärkts och gjorts mer tillgängliga, en
webb-utbildning i att använda tolk samt att Arbetsförmedlingen upprättat ett eget
ramavtal för tolktjänster. Inom projektet genomfördes även en pilotverksamhet med så
kallade kundresurser, vilket beskrivs närmare under etableringsuppdraget.

Etableringsuppdraget
Vid utgången av 2013 omfattades 27 332 (2012: 16 812, 2011: 7 693) personer av
etableringsuppdraget. Det månatliga inflödet av arbetssökande till etableringsuppdraget
har varit högt sedan hösten 2012, till stor del beroende på situationen i Syrien, och
Migrationsverkets prognoser förutspår ett fortsatt högt flyktingmottagande framöver.
Tidiga etableringsinsatser är en central del i etableringsuppdraget och mediantiden från
inskrivning på Arbetsförmedlingen till en upprättad etableringsplan var 24 dagar
(2012: 27 dagar, 2011: 46 dagar).
Året har inneburit ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete inom etableringsuppdraget.
Arbetsförmedlingen har tillsammans med Försäkringskassan, Migrationsverket och
länsstyrelserna i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting bland annat tagit fram
ett metodstöd för lokala överenskommelser. Metodstödet ska förbättra möjligheterna till
samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända.
Nyanlända i etableringsuppdraget saknar förkunskaper om och erfarenheter av den
svenska arbetsmarknaden. För att erhålla dessa är därför etableringsplanens hela
tvåårsperiod en nödvändig förutsättning. Den inledande tiden i etableringsplanen präglas
av studier i svenska samt olika typer av praktiskt stöd och kartläggning. Över tid ökar de
nyanländas koppling till arbetsmarknaden genom arbetsmarknadsutbildning och praktik
samt olika typer av anställningar. Efter minst 18 månader med en etableringsplan har 22
procent deltagit i en arbetsmarknadsutbildning (2012: 16 procent), 21 procent i en praktik
(2012: 28 procent), 12 procent haft ett instegsjobb (2012: 14 procent), 6 procent ett
Se tabell 23-24 i kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling.
Riksrevisionens rapport Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade anställningar för
nyanlända (RiR:2013:17) 2013-11-14.
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nystartsjobb (2012: 8 procent,) och 6 procent en osubventionerad anställning
(2012: 7 procent) 199. Arbetsförmedlingen anser att dessa kontakter med arbetsgivare
utgör viktiga faktorer för nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden och vi
arbetar löpande med att öka dem. I sin uppföljning av etableringsuppdraget har
Arbetsförmedlingen uppmärksammat att deltagandet genomgående är högre hos männen
jämfört med kvinnorna. Faktorer som påverkar kvinnors möjligheter att delta i
arbetsplatsförlagda aktiviteter är bland annat ohälsa, familjesituation, boendesituation
samt väntan på barnomsorg och skolstart 200.
Etableringsuppdraget ger målgruppen rätt att delta i etableringsinsatser i två år. Det är
därför först nu, då tillräckligt många har hunnit lämna, som det är meningsfullt att
redovisa resultatet hos de som har lämnat uppdraget, vilket 7 009 personer har gjort. 23
procent av de som har lämnat etableringsuppdraget arbetade eller studerade och 42
procent fick fortsatt stöd från Arbetsförmedlingen i någon form av
arbetsmarknadspolitiskt program 201. Den vanligaste formen av anställning för de som
lämnat var nystartsjobb, till skillnad från under tiden för deltagande i en etableringsplan
där instegsjobb var vanligast. Båda anställningsformerna har visat sig spela en viktig roll
för nyanländas tidiga arbetsmarknadsetablering.
Arbetsförmedlingen har sedan december 2010 löpande utvecklat etableringsprocessen
och gruppen som har lämnat består främst av personer som påbörjade sina
etableringsinsatser när reformen var ny och under uppbyggnad. Att jämföra detta resultat
med hur det såg ut innan etableringsreformen är svårt på grund av att uppföljningssättet
inte är detsamma samtidigt som konjunkturförändringar och förändringar i
flyktingruppens sammansättning också har en påverkan på resultatet. Myndigheten
kommer framöver att noga följa och utvärdera omsättningen till arbete och studier för
deltagarna i etableringsuppdraget.
Inom Språkbryggan genomfördes ett pilotprojekt med så kallade kundresurser för
nyanlända inom etableringsuppdraget. Kundresursen har samma språk- och
kulturkompetens som den nyanlände och utgör ett komplement till arbetsförmedlaren.
Kundresursen arbetar med att förbereda nyanlända inför en arbetsplatsförlagd aktivitet,
skapa kontakt med arbetsgivare och ackvirera praktik eller prova-på-platser, stödja
arbetsgivare samt den nyanlände. Pilotprojektet genomfördes på fem orter i landet och
ungefär 150 personer fick stöd av en kundresurs. Efter sex veckors deltagande hade cirka
30 procent deltagit i praktik, prova-på-plats eller arbetsträning med handledararvode.
Sedan februari 2013 finns det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetsträning för
vissa nyanlända. Programmet inkluderar bland annat arbetsträning med
handledararvode, och personer över 30 år med en kort utbildningsbakgrund kan anvisas
Samma personer kan förekomma i olika insatser/anställningsformer.
Arbetsförmedlingens återrapport – Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget,
2013-11-01.
201 Status dagen efter de lämnat etableringsuppdraget.
199
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till ett praktiskt basår. Programmet erbjuds nyanlända inom etableringsuppdraget och
ger en arbetsnära aktivitet för att prova på ett tidigare yrke, orientering till ett nytt yrke
men används även som en arbetsprövning inför en anställning. Totalt under 2013 har 89
personer fått beslut om praktiskt basår och 1 292 personer beslut om arbetsträning med
handledare.
I syfte att ge de nyanlända en god och tillgänglig service erbjuder vi, via vår kundtjänst,
möjlighet att få kvalificerat stöd via telefon på andra språk än svenska. Kundtjänst
erbjuder stöd och service på den sökandes språk (arabiska, persiska, somaliska, tigrinja
och ryska) och tog under 2013 emot cirka 48 800 samtal (2012: cirka 36 600,
2011: 6 620).

Bosättning
I och med etableringsuppdragets införande tog Arbetsförmedlingen över
bosättningsansvaret från Migrationsverket när det gäller nyanlända inom målgruppen
och deras familjemedlemmar. Reformen innebar att en utökad grupp än tidigare fick rätt
till hjälp med bosättning. Antalet personer som har anvisats en plats för bosättning har
fortsatt att öka och under 2013 anvisades 4 264 personer en plats för bosättning
(2012: 3 704, 2011: 2 668). Utflödet har dock inte ökat i samma utsträckning som
inflödet. Resultaten i bosättningsarbetet är främst beroende av kommunernas vilja till
och förmåga att ta emot nyanlända.
Arbetsförmedlingen har under året fortsatt att förbättra sitt interna arbete med
bosättningsarbetet bland annat genom:
•

•

särskilt utvecklingsarbete inriktat mot glesbygdsregioner där Migrationsverket
har anläggningsboenden och som kommer att påverkas av den pågående
generationsväxlingen,
informationssatsningar för att öka andelen som tackar ja till
bosättningsanvisningar.

En effektiv bosättningsprocess kräver även ett väl fungerande samarbete mellan samtliga
berörda aktörer. Den nationella samverkan kring bosättningsarbetet sker framförallt
inom ramen för den arbetsgrupp som Samverkansdelegationen tillsatte i januari 2012. I
gruppen ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelserna
och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Sida: 141 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Utöver det som redovisas i kapitlet har Arbetsförmedlingen i enlighet med
regleringsbrevet för 2013 inkommit med särskilda återrapporter till
regeringen:
• 5 a) Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget (2 maj
2013, 1 november 2013)
• 5 b) Etablering av vissa nyanlända – bosättning av nyanlända inom
etableringsuppdraget (2 maj 2013)
• 5 c) Etablering av vissa nyanlända – praktiskt basår (21 februari 2014)
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Internationell verksamhet
Utgångspunkter
Arbetsförmedlingen arbetar, enligt myndighetens instruktion, tillsammans med övriga
EU-medlemsstaters offentliga arbetsförmedlingar och med EU-kommissionen för att ta
ansvar för att den europeiska arbetsmarknaden ska fungera så väl som möjligt. Under
2013 har särskilt ungdomsarbetslösheten i Europa varit i fokus och Arbetsförmedlingen
har aktivt bidragit i EU-arbetet på detta område.
EU-fonderna är ett viktigt finansiellt verktyg som den offentliga arbetsförmedlingen har
till sitt förfogande i arbetet med att utveckla metoder och tjänster som särskilt ska vara till
nytta för dem som står långt från arbetsmarknaden, inte minst för ungdomar. Förutom
arbetet med pågående projekt har Arbetsförmedlingen under 2013 planerat för att kunna
använda fonderna på bästa sätt under nästa programperiod 2014-2020.
2013 har också präglats av att Arbetsförmedlingen under perioden 2012-2015 är
ordförande i den världsomfattande organisationen för offentliga arbetsförmedlingar,
Wapes (World Association of Public Employment Services).
En annan utgångspunkt för myndighetens internationella arbete är Sveriges politik för
global utveckling. Som en del av den svenska biståndspolitiken och EU:s stöd till länder
utanför unionen bidrar Arbetsförmedlingen till utvecklingen av
arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsmarknaden i andra länder.

Årets verksamhet och resultat
Goda exempel på arbetsförmedling diskuteras på olika nivåer inom EU, bland annat på de
möten mellan generaldirektörerna som äger rum två gånger per år. För att utveckla
arbetsmarknadsmyndigheterna träffas dessutom experter i olika frågor. Under 2013 har
ett förslag tagits fram om en formalisering av EU-samarbetet mellan medlemsstaternas
offentliga arbetsförmedlingar.
Ungdomars sysselsättning har varit den stora frågan i EU-samarbetet under 2013, och
Arbetsförmedlingens erfarenheter av ungdomsgarantin har efterfrågats i flera
sammanhang, bland annat vid två möten med regeringschefer och generaldirektörer om
ungdomsarbetslösheten i EU.
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Under året inledde Arbetsförmedlingen också ett samarbete med vår tyska
systermyndighet, Bundesagentur für Arbeit, för att göra det möjligt för svenska ungdomar
att genomgå lärlingsutbildning i Tyskland. Under 2014 väntas de första ungdomarna
påbörja sin utbildning där.
Arbetsförmedlingen arbetar främst med Europeiska socialfonden (ESF), till nytta för
arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Under 2013 bedrev myndigheten i
egen regi tolv ESF-projekt och medfinansierade ytterligare cirka 200 ESF-projekt 202.
På uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet har myndigheten också bedrivit två projekt
som delfinansierats av Europeiska globaliseringsfonden och som riktats mot uppsagda
personer vid Astra Zeneca och Saab Automobile AB och dess underleverantörer.
Arbetsförmedlingen har också drivit projekt finansierade av Europeiska flyktingfonden
och medfinansierat projekt både inom denna och den Europeiska integrationsfonden.
En ny programperiod för EU-fonderna startar 2014, och Arbetsförmedlingen inledde
2013 föreberedelserna för den. Bland annat har en översyn av myndighetens pågående
arbete med EU-fonder genomförts för att säkerställa ett så gott användande av fonderna
som möjligt under den kommande programperioden.
Eures, det europeiska nätverket av arbetsförmedlingar som har till direkt uppgift att
stimulera arbetskraftens rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden, reformeras 2014.
Arbetsförmedlingen har inför reformen under 2013 aktivt deltagit i diskussioner och
förberedelser med arbetsmarknadsdepartementet, EU-kommissionen, och andra länders
offentliga arbetsförmedlingar. Reformen innebär ett ännu större fokus på matchning över
nationsgränserna och på ett förbättrat utbyte av arbetsmarknadsinformation.
Under året fick 3 702 personer en anställning via Eures-nätverket i Sverige, varav 525 fick
arbete i Sverige.
Arbetsförmedlingen har också medverkat i ett Eures-projekt initierat av EUkommissionen, Your First EURES Job. Projektet ger ekonomiskt stöd till ungdomar i
åldern 18—30 år och till små- och medelstora arbetsgivare som rekryterar EUmedborgare från ett annat land än det egna. Under 2013 har 149 arbetssökande och fyra
arbetsgivare beviljats ersättning inom ramen för projektet.
Under 2013 bedrev Arbetsförmedlingen externt finansierat bilateralt
utvecklingssamarbete i Albanien, Algeriet, Kroatien, Marocko, Serbien och Tunisien,
liksom i Kambodja, där ett nytt projekt startade med fokus på ungdomar och
sysselsättning. Ett SIDA-finansierat utbildningsprogram för beslutsfattare på
arbetsmarknadsområdet i Kambodja, Kenya, Mocambique, Sydafrika, Tanzania och
Vietnam, i vilket deltagarna bedriver egna projekt i sina hemländer, pågick också, liksom
202 2012 bedrev Arbetsförmedlingen i egen regi ett 20-tal projekt och medfinansierade cirka 200 i samarbete
med andra parter. 2011 bedrev Arbetsförmedlingen i egen regi 25 projekt och medfinansierade cirka 250.
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ett EU-projekt i Moldavien med syfte att öka möjligheten till säker och laglig rörlighet
mellan Moldavien och EU:s medlemsländer. Resultaten av samarbetsprojekten är ofta
nya tjänster och metoder, till exempel för att göra arbetsmarknadsprognoser och
analyser. I Albanien infördes ett modernt IT-system på arbetsförmedlingarna och i
Kroatien fick arbetsförmedlingen stöd att förbereda sig för att delta i Eures-nätverket.
Wapes är en världsomfattande organisation i vilken ett drygt 90-tal länder är
medlemmar. Syftet med organisationen är att vara en plattform för kontakter och
informationsutbyte, och en global samtalspartner i arbetsmarknadsfrågor. Under det
svenska ordförandeskapet ligger fokus på att utveckla den externa och interna
kommunikationen, bland annat genom en ny webbplats, och på att medlemsaktiviteterna
ska betona frågor som rör ungdomar och långtidsarbetslöshet.
Arbetsförmedlingen tog under 2013 emot 41 studiebesök från andra länder, varav 18 från
EU, Norge eller Schweiz 203. Delegationerna kommer oftast från ministerier eller
systermyndigheter. Under 2013 har besöken bland annat handlat om evidensbaserade
arbetssätt, resultatet av arbetsmarknadsprogrammen och om orsaken till Sveriges höga
sysselsättningsgrad.
Under året har Arbetsförmedlingen också besvarat ett tiotal internationella förfrågningar,
ofta av omfattande karaktär. EU-kommissionen har bland annat bett oss beskriva hur
Arbetsförmedlingens arbete påverkats av den ekonomiska krisen, vårt arbete med
ungdomar, och hur Arbetsförmedlingen bidrar till målen i EU:s tillväxt- och
sysselsättningsstrategi Europa 2020.

2012 mottogs 35 besök, framförallt från ministerier och systermyndigheter i andra länder. 2011 tog
Arbetsförmedlingen emot 34 besök.
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Tjänsteexport
Arbetsförmedlingen bidrar till utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och
arbetsmarknad i andra länder, som en del av den svenska biståndspolitiken och EU:s stöd
till länder utanför unionen. Detta utvecklingssamarbete finansieras huvudsakligen av
Sida och EU. Myndighetens tjänsteexport finansieras i huvudsak via bidragsmedel, men
till viss del även av avgiftsintäkter. Nedanstående tabell redovisar hur totala intäkten
avseende tjänsteexport är fördelad mellan bidrag och avgifter.
Tabell 39: Totala intäkter, tjänsteexport
Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet.
Tkr
Bidrag

2011

2012

2013

23 969

14 058

12 170

0

155

793

23 969

14 213

12 963

Avgifter
Totalt

Under 2013 har Arbetsförmedlingen bedrivit externt finansierat bilateralt
utvecklingssamarbete i Albanien, Algeriet, Kambodja, Kroatien, Marocko, Serbien, och
Tunisien. Dessa projekt är inriktade på att stärka kapaciteten hos
arbetsmarknadsmyndigheterna i samarbetsländerna och på så sätt bidra till en mer väl
fungerande arbetsmarknad där. Arbetsförmedlingen har också ett internationellt
utbildningsprogram med aktörer från olika arbetsmarknadsinstitutioner från Afrika
(Mocambique, Kenya, Sydafrika, Tanzania) men även i Vietnam och Kambodja, i vilket
deltagarna utvecklar och driver egna projekt i sina hemländer. Dessutom bedriver
myndigheten tillsammans med andra medlemsländer i EU ett EU-finansierat projekt i
Moldavien med fokus på migration.
Nedan redovisas antal pågående och avslutade projekt som myndigheten har.
Tabell 40: Antal pågående och avslutade projekt
Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet
Antal

2011 2012

2013

Sida
Pågående projekt

9

4

2

Avslutade projekt

2

9

3

Pågående projekt

3

7

6

Avslutade projekt

0

1

2

Pågående projekt

1

1

1

Avslutade projekt

0

1

1

EU

Särskilda medel från Regeringskansliet
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Under 2013 har Sida arbetat med att på UD:s uppdrag ta fram förslag till nya
resultatstrategier för det svenska utvecklingssamarbetet. För Arbetsförmedlingens del har
avvaktan på att de nya strategierna ska bli klara inneburit att projektinflödet minskat. De
EU-finansierade projekten har under året ökat med två projekt. De särskilda medel
Arbetsförmedlingen erhållit från regeringskansliet avseende projektet i Moldavien ska i
huvudsak täcka kostnaderna för att bistå den moldaviska arbetsförmedlingen med att ta
fram en arbetsmarknadsprognos för 2013-2014, vilket inte ingår i den ordinarie
projektbudgeten.
Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap. 2 § ska myndigheten särredovisa avgiftsbelagd
verksamhet. Redovisningen ska följa den indelning och struktur som framgår av budgeten
för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev.
Tabell 41: Resultat för tjänsteexport
Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet.

Verksamhet, tkr

Ackumulerat
+/- t.o.m.
2011

+/2012

Int.
2013

Kost.
2013

Ackumulerat
+/- Utgången
+/- 2013
2013

Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport

6 729

-1 584

3 315

-5 413

-2 098

Ackumulerat överskott uppgår till cirka 3,0 miljoner kronor. Icke resultatförda intäkter
för årets pågående och avslutade projekt uppgår totalt till 9,6 miljoner kronor, varav Sida
är 6,3 miljoner kronor och EU 3,3 miljoner kronor. Kostnaderna för pågående och
avslutade projekt uppgår till 16,9 miljoner kronor. Totala intäkter för tjänsteexport
uppgår till 12,9 miljoner kronor och totala kostnader till 22,3 miljoner kronor.
Arbetsförmedlingens redovisning avseende tjänsteexport följer regleringsbrevets
struktur. Däremot skiljer sig Arbetsförmedlingens redovisning mot den budget som
återfinns i regleringsbrevet. I huvudsak beror det på att de intäkter och kostnader som
redovisas i ovanstående tabell hänför sig till för årets avslutade och resultatförda projekt.
En annan aspekt är att Arbetsförmedlingen prognostiserade ett större antal projekt under
året än vad som blev fallet.

+3 047
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Intern styrning och kontroll
I förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll definieras intern styrning och
kontroll som den process som syftar till att myndigheter med rimlig säkerhet fullgör de
krav på effektivitet, regeltillämpning, tillförlitlig och rättvisande rapportering samt krav
på god hushållning som framgår av myndighetsförordningen (2007:515).
Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som har att följa förordningen om intern
styrning och kontroll. I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska Arbetsförmedlingens styrelse dessutom i samband med att
årsredovisningen undertecknas göra en bedömning av huruvida den interna styrningen
och kontrollen inom myndigheten är betryggande.
Grundtanken i förordningen om intern styrning och kontroll är att all verksamhet ska
planeras, styras och följas upp med beaktande av de grundläggande momenten
riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och det som framkommer av den
dokumentation som upprättas.

Modell för arbetet med intern styrning och kontroll
Sedan förordningen om intern styrning och kontroll infördes, har Arbetsförmedlingen
arbetat systematiskt med intern styrning och kontroll. COSO-modellen, som är den
modell som ligger till grund för lagstiftningen inom området intern styrning och kontroll
och som också är den mest internationellt accepterade modellen, har fastställts som
gemensam modell för myndighetens arbete med intern styrning och kontroll. COSOmodellen ska ses som ett ramverk som består av fem komponenter:
• kontrollmiljö
•

riskanalys

•

kontrollåtgärder

•

information & kommunikation

•

uppföljning & utvärdering

För att tydliggöra vilka krav som ställs inom Arbetsförmedlingen vad gäller myndighetens
arbete med intern styrning och kontroll, har en intern instruktion avseende detta arbete
tagits fram. Arbetsförmedlingen har tagit fram en modell för riskhantering och
implementerat en riskhanteringsprocess som fångar de risker som har identifierats i
verksamheten. Myndigheten har också systematiserat arbetet med att ta fram
ändamålsenliga åtgärder som ska eliminera eller minimera de identifierade riskerna,
samt strukturerat uppföljningen av myndighetens arbete med den interna styrningen och
kontrollen.
I och med detta systematiska arbete med riskhantering, som ovan har beskrivits, är nu
processerna för intern styrning och kontroll en del av verksamhetsplaneringsprocessen
och en integrerad del av myndighetens styrning.
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Modell och metod för utvärdering av den interna styrningen
och kontrollen
Arbetsförmedlingen har tagit fram en modell för att kunna utvärdera den interna
styrningen och kontrollen inom myndigheten på ett systematiskt sätt. Utvärderingen
syftar till att ge Arbetsförmedlingens styrelse en samlad bild av myndighetens arbete när
det gäller olika delar i kontrollsystemet. Utifrån denna information gör styrelsen sin
bedömning och ges också möjlighet att ställa krav och sätta mål på Arbetsförmedlingens
nivå på arbetet med den interna styrningen och kontrollen.
Den modell för utvärdering av den interna styrningen och kontrollen som har fastställts
för att bedöma Arbetsförmedlingens arbete inom området, bygger på COSO-modellens
fem komponenter, och för var och en av de fem komponenterna i COSO-modellen har
underliggande bedömningsområden fastställts. Arbetsförmedlingen har valt att använda
tre bedömningsnivåer vid utvärdering av den interna styrningen och kontrollen:
bristfällig, grundläggande och etablerad nivå.
Den årliga utvärderingen baseras på fortlöpande uppföljningar, utvärderingar och
rapporteringar av verksamheten, internrevisionens granskningar samt granskningar och
yttranden från externa granskare. Arbetsförmedlingen genomförde under hösten 2013 en
intern uppföljning i form av en enkätundersökning, där ett urval av myndighetens chefer
och medarbetare besvarade ett antal frågor i syfte att belysa vad som fungerar bra inom
Arbetsförmedlingen och vad myndigheten framöver behöver förändra för att förbättra
den interna styrningen och kontrollen.

Resultat av utvärderingen 2013
Arbetsförmedlingen har utvärderat myndighetens interna styrning och kontroll 2013.
Resultatet av utvärderingen presenteras nedan. Redogörelsen följer COSO-modellens
indelning.

Kontrollmiljö
En väl fungerande kontrollmiljö är grundläggande för framgång i arbetet med att
åstadkomma en betryggande intern styrning och kontroll. För att åstadkomma en väl
fungerande kontrollmiljö krävs strukturer och ansvar för en god intern styrning och
kontroll, att medarbetarna har förutsättningar och kompetens att utföra sina
arbetsuppgifter samt att myndighetens styrande och stödjande dokument stödjer ett
effektivt, enhetligt och rättssäkert arbetssätt. En förutsättning är också att ledningen i sin
styrning av verksamheten visar att dessa områden är viktiga.
Arbetsförmedlingen upprättar årligen en verksamhetsplan för myndigheten. I
verksamhetsplaneringsprocessen ingår budgetering och medelsfördelning,
utvecklingsportfölj, riskhantering, kompetensplanering samt myndighetens balanserade
styrkort. Under 2013 har Arbetsförmedlingen bedrivit ett arbete för att integrera
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framförallt budgetering, utvecklingsportfölj och riskhantering i myndighetens
verksamhetsplanering. Arbetet fortsätter med att integrera framtagningen av
styrkortsmått och målnivåer, att stärka den strategiska kompetensplaneringen samt att
utveckla formerna för uppföljning av verksamheten.
Med syfte att säkerställa att utvecklingsverksamheten ligger i linje med myndighetens
uppdrag, utvecklingsstrategi och prioriteringar, har arbetet med utvecklingsportföljen
utvecklats under 2013. Myndigheten har svårigheter att säkerställa att förvaltnings-,
utvecklings- och IT-verksamhet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv, samt att säkerställa
att kapacitet finns för den lokala implementeringen. Beredning och beslut i den här typen
av frågor har ofta en direkt påverkan på myndighetens förmåga att genomföra sitt
uppdrag. Ett utskott till ledningsgruppen har inrättats för att säkerställa att prioriteringen
sker utifrån myndighetens övergripande strategiska inriktning. Införandekapacitet hos
mottagaren har införts som en parameter vid portföljplaneringen. Former och rutiner för
beräkning av nytta och effekter av utvecklingsverksamheten kommer att fortsätta
utvecklas.
Arbetsförmedlingen har gjort iakttagelsen att det interna utbudet av utbildningar inte till
fullo tillgodoser Arbetsförmedlingens kompetensbehov utifrån myndighetens uppdrag.
Det utökade förvaltningsanslaget för 2012 möjliggjorde nyanställning av över 2 700
medarbetare. Denna omfattande rekrytering ställde höga krav på den interna
utbildningsproduktionen och den introduktion nya medarbetare fick på de lokala
kontoren, vilket kan vara en av orsakerna till glappet mellan behovet och utbudet av
internutbildningar. Arbetsförmedlingen har inlett en översyn av basutbildningen för
nyanställda, vilket beskrivs under kapitlet Kompetensförsörjning.
Under året har en omfattande kartläggning av chefernas kompetens genomförts.
Kartläggningen visar på ett utvecklingsbehov. Under 2014 kommer Arbetsförmedlingens
utbud av kompetenshöjande insatser för chefer därför att förstärkas för att möta det
utvecklingsbehov som kartläggningen visar.
Interna och externa granskningar av Arbetsförmedlingens verksamhet under 2013, visar
på brister i kunskapen om, och tillämpningen av, myndighetens dokument- och
akthantering. Bland annat görs iakttagelsen att handläggarstöd ibland saknas eller inte
ger en sammanhållen information om vad som krävs för en fullgod dokumentation. Även
personalens kunskaper om och förståelse för grundläggande förvaltningsrätt lyfts fram
som en orsak till bristerna. Arbetsförmedlingen tar allvarligt på de signaler som
granskningarna pekar på och kommer att se över de interna utbildningarna samt de
styrande och stödjande dokument som finns generellt inom förvaltningsrätt och specifikt
för dokument- och akthantering.
Brister i Arbetsförmedlingens styrande och stödjande dokument är en återkommande
synpunkt i internrevisionens granskningar. Interna uppföljningar visar att styrande och
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stödjande dokument inte revideras löpande i enlighet med Arbetsförmedlingens styrande
dokument vid förändringar. Ett exempel är Arbetsförmedlingens arbetsordning som
publicerades på intranätet först sex månader efter en större förändring i organisationen.
Utifrån detta resultat behöver Arbetsförmedlingen utreda inom vilka områden
myndigheten saknar eller behöver förbättra de interna instruktionerna och
handläggarstöden.
Bedömning av kontrollmiljö
Utvärderingen av Arbetsförmedlingens kontrollmiljö visar på brister i det förebyggande
arbetet med att säkerställa en korrekt tillämpning av lagar, förordningar och interna
styrande och stödjande dokument. Bristerna som har identifierats är brister i att säkra att
medarbetare får utbildning och har kompetens inom de områden som krävs för en
rättssäker handläggning, brister i styrande och stödjande dokument för att stödja detta
samt brister i styrningen av verksamheten för att ge medarbetaren stöd för att prioritera
en rättssäker handläggning.
Utvärderingen visar även på brister i styrning av utvecklingsverksamheten för att
säkerställa att förvaltnings-, utvecklings- och IT-verksamheten bedrivs utifrån ett
helhetsperspektiv, samt brister i att säkerställa att kapacitet finns för implementering i
verksamheten.

Riskanalys
Riskanalyser syftar till att ge organisationers ledningar ett säkrare beslutsunderlag för
prioritering av insatser som ska reducera de risker som negativt kan påverka
verksamhetens förutsättningar att uppnå fastställda mål samt för att upprätthålla kraven
på rättssäkerhet, effektivitet och en rättvisande redovisning och rapportering.
Under 2013 har Arbetsförmedlingen ytterligare integrerat riskanalysarbetet i
myndighetens löpande planering och uppföljning. Inför verksamhetsplan 2014 har ett
utökat samarbete med internrevisionen genomförts, där även de risker som
internrevisionen har identifierat har utgjort underlag till Arbetsförmedlingens riskanalys
på myndighetsnivå. Arbetsförmedlingen ser ett behov av att öka det systematiska arbetet
med riskanalyser på underliggande organisatoriska nivåer och att skapa en förståelse och
acceptans för riskanalysarbetet inom myndigheten.
Internrevisionens granskning av Arbetsförmedlingens riskanalysprocess visar att
internrevisionen ser positivt på att riskanalysen har samordnats med
verksamhetsplaneringen. Internrevisionen lyfter dock ett behov av att samordna den
myndighetsövergripande riskanalysen med de övriga förordningsstyrda riskanalyserna
för att identifiera samordningsvinster. Utifrån internrevisionens rekommendation har
riskanalysprocessen setts över och arbetet har resulterat i ett reviderat handläggarstöd,
som tydliggör när riskanalyser ska genomföras och hur arbetet kan samordnas utifrån de
krav på riskanalyser som finns i ett antal förordningar.

Sida: 151 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Utöver den årliga riskanalysen som Arbetsförmedlingen genomför i samband med
verksamhetsplaneringen, ska myndigheten även genomföra riskanalyser inför större
förändringar. Erfarenheter under året visar att Arbetsförmedlingen behöver förstärka
arbetet med att skapa förståelse och acceptans samt planera för utbildning och stöd i
samband med införandet av förändringar. En framgångsfaktor i detta arbete är att
tidigare i processen involvera slutanvändaren av exempelvis nya systemstöd. Detta skulle
öka handlingsutrymmet för åtgärder som kan reducera eller eliminera riskerna,
säkerställa att förändringen sker på ett kontrollerat sätt och tillse att förändringen ger
avsedd effekt. Risk- och konsekvensanalyser kan också ge Arbetsförmedlingen ett bättre
underlag för dialog med myndighetens uppdragsgivare inför nya uppdrag.
Under 2013 förändrades Arbetsförmedlingens systemstöd och arbetsmetoder för att
säkerställa att myndigheten lever upp till kraven om kundernas personliga integritet i
enlighet med personuppgiftslagen. Processen för att införa dessa förändringar påbörjades
tidigt, involverade olika funktioner inom myndigheten och information om
förändringarna gavs löpande till samtliga medarbetare. Dessa goda erfarenheter ligger till
grund för att Arbetsförmedlingen nu inrättar en central förändrings- och
införandeorganisation med förankring i Arbetsförmedlingens marknadsorganisation.
Bedömning av riskanalys
Utvärderingen av Arbetsförmedlingens arbete med riskanalyser visar att det finns en
uppbyggd struktur för att identifiera risker inom verksamheten samt att värdera, hantera
och följa upp risker på övergripande nivå. Arbetsförmedlingens arbete med risk- och
konsekvensanalyser inför mottagandet av nya uppdrag har visat på brister, vilket
påverkat införandet av förändringar negativt.

Kontrollåtgärder
Med kontrollåtgärder, eller förbättringsåtgärder, avses de aktiviteter som vidtas i syfte att
hantera de risker som inte kan accepteras, utan som kräver någon form av åtgärd för att
myndighetens uppgifter ska kunna genomföras med ett tillfredsställande resultat.
Arbetsförmedlingen tar fram åtgärder, utser ansvarig för åtgärdernas genomförande och
fastställer en tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda för de risker som inte kan
accepteras på myndighetsövergripande nivå. Åtgärderna följs upp genom den löpande
uppföljningen av verksamheten. På underliggande organisatoriska nivåer behöver
uppföljningen av åtgärder kopplat till identifierade risker förbättras.
För att utveckla arbetet med kontrollåtgärder kopplat till risken för felaktiga
utbetalningar, bidragsbrott och bedrägerier, har ett förbättringsarbete bedrivits på
Arbetsförmedlingen. Detta beskrivs mer utförligt under avsnittet Arbetet med att
motverka felaktiga utbetalningar, bidragsbrott och bedrägerier. Arbetsförmedlingen
behöver utveckla arbetet för att förhindra felaktiga utbetalningar genom att säkerställa en

Sida: 152 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

korrekt intern handläggning samt öka riskmedvetenheten om bidragsbrott, bedrägerier
och interna oegentligheter.
Kontrollåtgärder för att säkerställa regelefterlevnad finns på flera nivåer inom
myndigheten. En nationell kontroll av handläggningen av lönebidrag har initierats under
året. De brister som identifierades har lett till åtgärder både lokalt och nationellt.
Kontrollen av de leverantörer som levererar kompletterande arbetsförmedlingstjänster
har under året visat på brister. Detta har föranlett en utveckling för att förstärka
kontrollen och uppföljningen av kompletterande aktörer.
Samordningen av kontrollarbetet för att identifiera och åtgärda brister av strukturell
karaktär som finns inom olika ansvarsområden kan förbättras. Internrevisionen har i sina
granskningar gjort iakttagelser avseende myndighetens kontinuitetsplanering, det vill
säga förmåga och beredskap för att hantera avbrott i verksamheten, vilket även
inkluderar avbrott i myndighetens IT-system. Under 2013 har metodstöd för arbetet med
att ta fram och dokumentera kontinuitetsplaner utvecklats. Det kvarstår dock en väsentlig
del av det praktiska tillämpandet av metodstödet. Internrevisionen rekommenderar också
Arbetsförmedlingen att klargöra innehåll och servicenivåer i de IT-tjänster som
myndigheten tillhandhåller internt och externt. Arbetsförmedlingen har under 2013
påbörjat arbetet med att ta fram tjänstebeskrivningar och tydligöra servicenivån för dessa
tjänster, vilket sker med dokumenterade överenskommelser inom Arbetsförmedlingen.
Dock återstår det en del arbete för att internrevisionens rekommendation ska anses vara
omhändertagen. En förutsättning för att kunna slutföra detta arbete, är att ansvaret för
vissa tjänster tydliggörs. I syfte att ytterligare stärka Arbetsförmedlingens driftsäkerhet
planerar Arbetsförmedlingen ett byte av datorhall under 2014.
Bedömning av kontrollåtgärder
Utvärderingen av Arbetsförmedlingens arbete med kontrollåtgärder visar att kontroller
och uppföljningar genomförs på flera nivåer inom myndigheten och leder till åtgärder.
Utvärderingen visar dock att kontroller och uppföljningar inte i tillräcklig omfattning
säkerställer regelefterlevnad, förhindrar felaktiga utbetalningar och kvalitetssäkrar de
tjänster som levereras av kompletterande aktörer. Utvärderingen visar även att
Arbetsförmedlingen har brister i beredskapen för att hantera störningar i myndighetens
kritiska IT-system.

Information och kommunikation
En viktig förutsättning för en effektiv intern styrning och kontroll är att det finns en väl
fungerande information och kommunikation, både internt inom Arbetsförmedlingen och
externt gentemot myndighetens uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners samt de
som granskar och följer upp myndighetens verksamhet.
Två av de viktigaste kommunikationskanalerna inom Arbetsförmedlingen är intranätet
och myndighetens chefsled. På intranätet finns utförlig information, bland annat nyheter
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samt styrande dokument och handläggarstöd. Under 2013 har intranätet utökats med
ytterligare en del, det digitala chefsrummet, som innehåller lednings- och
styrningsinformation samt stöd och instruktioner för cheferna i deras dagliga arbete.
Intranätet har en förbättringspotential, exempelvis kan sökfunktionen förbättras och
information anpassas efter målgrupp.
En intern uppföljning visar att chefer och medarbetare upplever att de till stor del får den
information som de behöver för att arbetsuppgifterna ska utföras på ett korrekt sätt.
Arbetsförmedlingen kan dock förbättra framförhållningen och involvera slutanvändaren
vid större förändringar och vid införandet av nya arbetssätt eller systemstöd. I syfte att
förbättra verksamhetens resultat inom ett antal viktiga områden, har Arbetsförmedlingen
under hösten förtydligat vilka prioriteringar som gäller inom myndigheten. Dessa
prioriteringar har kommunicerats till chefer och medarbetare genom bland annat
chefsdagar, verksamhetsdagar för samtliga medarbetare samt löpande information på
intranätet. Interna uppföljningar visar att merparten av myndighetens chefer och
medarbetare upplever att prioriteringarna är ett stöd i det dagliga arbetet.
Arbetsförmedlingens prioriteringar inför kommande år har integrerats i arbetet med
verksamhetsplan 2014.
Arbetsförmedlingens generaldirektör har under hösten bjudit in myndighetens
medarbetare till dialog på intranätet. Medarbetarnas synpunkter och förslag på
förbättringar av Arbetsförmedlingens verksamhet har efterfrågats och återkoppling har
skett löpande. En intern uppföljning visar att en majoritet av myndighetens medarbetare
upplever att de har möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Däremot
efterfrågas en större grad av återkoppling på lämnade synpunkter och förbättringsförslag.
För att uppmuntra myndighetens medarbetare att fortsätta lämna förbättringsförslag är
det viktigt att återkopplingen sker i större utsträckning på alla nivåer inom
Arbetsförmedlingen.
Bedömning av information och kommunikation
Utvärderingen av Arbetsförmedlingens information och kommunikation visar att
myndigheten har etablerade kanaler för intern information, men att intranätet kan
förbättras.
Kommunikationen och dialogen kring verksamhetens prioriteringar bedöms ha fått
genomslag i verksamheten. Information till verksamheten vid större förändringar eller
införandet av nya arbetssätt eller systemstöd kan vara tydligare och ges med ökad
framförhållning. Likaså kan återkopplingen på lämnade förbättringsförslag och
synpunkter förbättras på alla nivåer inom myndigheten.

Uppföljning och utvärdering
Arbetsförmedlingens planering och löpande uppföljning av verksamheten under året,
interna och externa granskningar samt den årliga utvärderingen av intern styrning och

Sida: 154 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

kontroll, bidrar till att identifiera brister i den interna styrningen och kontrollen och att
initiera förbättringsarbete.
Verksamhetsuppföljningen utgår från den årliga verksamhetsplanen och innefattar
uppföljning av resultat, ekonomiskt utfall, åtgärder utifrån identifierade risker samt
uppföljning av utvecklingsverksamheten. Verksamhetsplaneringsprocessen ska
säkerställa att det finns rutiner på samtliga nivåer i myndigheten för att styra, planera och
följa upp verksamheten inom dessa områden. Arbetsförmedlingen bedriver ett arbete för
att tydligare koppla uppföljningen till myndighetens uppdrag och prioriteringar.
En del av verksamhetsplaneringsprocessen är Arbetsförmedlingens medelsfördelning.
Medel fördelas till verksamheten utifrån fastställda fördelningsmodeller och efter
särskilda fördelningsgrunder. Under 2013 har två anslagsvillkor föranlett att
Arbetsförmedlingen behövt vidta specifika åtgärder för att begränsa utgiftsutvecklingen.
Åtgärderna visade sig ge resultat och anslagsvillkoren uppfylldes. I samband med att
regeringen beslutade om en höjd utgiftsram gavs Arbetsförmedlingen ett uppdrag att
vidta åtgärder för att ha en god styrning, kontroll och uppföljning av de anslagsvillkor
som anges i myndighetens regleringsbrev. Arbetsförmedlingen planerar att ytterligare
stärka uppföljning och kontroll av anslagsvillkoren under 2014, bland annat genom att
tydliggöra tilldelningen av alla anslagsvillkor med högstram och att månadsvis följa upp
utfallet både centralt och lokalt. Åtgärder kommer att vidtas för att hantera avvikelser.
Myndigheten har också implementerat ett nytt systemstöd för att förstärka möjligheten
att tidigt kunna identifiera avvikelser i beslutstakten gentemot anslagsvillkoren. Vidare
kommer ekonomiuppföljningen att utvecklas för att bättre koppla ihop
beslutsinformation och kostnader för fattade beslut.
Arbetsförmedlingens verksamhet granskas löpande av den egna
internrevisionsfunktionen och flertalet externa granskningsorgan. Under året har
Arbetsförmedlingen vid flera tillfällen rapporterat att internrevisionens
rekommendationer inte har åtgärdats enligt utlovad tidsplan. För att skapa
förutsättningar för att interna och externa granskningar ska bidra till
Arbetsförmedlingens förbättringsarbete, har en intern instruktion fastställts.
Instruktionen tydliggör ansvar för samordning, genomförande och uppföljning för att ta
tillvara på iakttagelser och rekommendationer om förbättringar på ett konstruktivt sätt i
utvecklingen av verksamheten. Uppföljningen av internrevisionens rekommendationer
har kopplats till den löpande uppföljningen av verksamheten.
Bedömning av uppföljning och utvärdering
Utvärderingen av Arbetsförmedlingens uppföljning och utvärdering visar att
uppföljningen av verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna har utvecklats
under året. Utvecklingsområden är att tydligare koppla uppföljningen av verksamheten
till myndighetens prioriteringar samt att stärka uppföljning och kontroll av
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anslagsvillkoren. Även uppföljningen av internrevisionens rekommendationer behöver
stärkas för att säkerställa att åtgärder vidtas inom utlovad tidsplan.

Arbetsförmedlingens arbete med risker
Arbetsförmedlingens förutsättningar har de senaste åren förändrats och myndigheten har
fått flera nya uppdrag, så som sjukförsäkringsreformen, etablering för nyanlända och
upphandling av kompletterande aktörer. De arbetssökande består idag i större
utsträckning än tidigare av personer som står längre ifrån arbetsmarknaden och som är i
större behov av utökat stöd från Arbetsförmedlingen för att lösa sin
arbetslöshetssituation. Arbetsförmedlingens anslag inför 2014 minskar, vilket ställer krav
på att myndigheten anpassar och effektiviserar verksamheten. Dessa förändrade
förutsättningar kan vara orsaken till att Arbetsförmedlingen har många högt värderade
risker inför verksamhetsåret 2014.
Arbetsförmedlingens arbete med risker sker på flera nivåer inom myndigheten.
Utgångspunkten är att riskerna åtgärdas på den nivå där de identifieras. Utifrån de risker
som identifieras inom avdelningar och marknadsorganisationen kompletteras den
myndighetsövergripande riskanalysen med risker som kräver åtgärder på central nivå
eller risker som bedöms som strategiskt viktiga. De myndighetsövergripande riskerna
omvärderas två gånger per år eller vid behov. Värderingen görs av myndighetens
ledningsgrupp och beslutas av Arbetsförmedlingens styrelse. Under 2013 har åtgärder
vidtagits enligt den plan som beslutades i samband med riskomvärderingen. Vid senaste
omvärderingen i november 2013 bedömdes följande tre risker ha reducerats och kommer
under 2014 att hanteras av ansvarig avdelning.
•

Risken är att vi inte tillämpar arbetslöshetsförsäkringen som en
omställningsförsäkring.

Den 1 september 2013 infördes nya regler i arbetslöshetsförsäkringen, med en delvis
automatisk hantering av underrättelser från Arbetsförmedlingen till
arbetslöshetskassorna när en arbetssökande uteblir från kontakt med Arbetsförmedlingen
eller en kompletterande aktör. Sedan oktober 2013 visar Arbetsförmedlingens egna
uppföljningar på en förbättring av tillämpningen av kontrolluppdraget jämfört med
tidigare. Täta uppföljningar har genomförts där resultatet har återkopplats till
marknadsorganisationen. Ansvarig avdelning äger denna risk inför 2014.
•

Risken är att vi har för låg kapacitet för systemutveckling vilket begränsar vår
möjlighet att leverera resultat.

Arbetsförmedlingen har under 2013 framgångsrikt avslutat ett resurskrävande
utvecklingsprojekt för att säkerställa att myndigheten lever upp till kundernas personliga
integritet i enlighet med personuppgiftslagen. Detta i kombination med att
Arbetsförmedlingens IT-avdelning har resursförstärkts, har ökat kapaciteten för
systemutveckling. Arbetsförmedlingen har dessutom infört en utvecklingsledningsprocess
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som bidrar till att den systemutveckling som är mest verksamhetskritisk prioriteras, vilket
ger underlag för ett mer effektivt nyttjande av resurser. Ansvarig avdelning äger denna
risk inför 2014.
•

Risken är att vi inte kan leverera enligt överenskommelser med nationella
kunder.

Arbetsförmedlingen har under 2013 tydliggjort ansvaret och utvecklat
samarbetsformerna för att säkerställa leverans i de överenskommelser som tecknats med
arbetsgivare på nationell nivå. Arbetet har förankrats i Arbetsförmedlingens
marknadsorganisation för att skapa ett delaktigt ansvar för myndighetens nationella
överenskommelser. Ansvarig avdelning äger denna risk inför 2014.
Vid det riskseminarium som Arbetsförmedlingens ledningsgrupp genomförde i november
2013 beslutades att myndigheten kommer att arbeta med följande elva risker under 2014:
• Risken att vårt förtroende hos dem som nyttjar våra tjänster fortsätter att vara
lågt eller försämras ytterligare.
Ett fortsatt lågt eller försämrat förtroende speglar upplevda brister i Arbetsförmedlingens
service. För att reducera denna risk avser Arbetsförmedlingen att under 2014 fortsätta att
vidareutveckla och implementera hållbara lösningar för att öka kundernas förtroende.
•

Risken att våra chefer och medarbetare upplever ökad stress i sitt arbete.

En hälsofrämjande arbetsplats är en förutsättning för att ge god service, bemöta kunder
och kollegor professionellt samt att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning.
För att minska risken har Arbetsförmedlingen under hösten 2013 och inför 2014
tydliggjort prioriteringar som stöd i fördelningen av det dagliga arbetet. Inrättandet av en
central förändrings- och införandeorganisation kan minska risken för att onödig
arbetsbelastning och oro uppstår hos personalen vid förändringar.
•

Risken att beslut om ekonomiskt stöd till arbetsgivare fattas i strid med gällande
regelverk.

Beslut som fattas i strid med regelverket medför felaktiga utbetalningar, vilket kan leda
till ett fortsatt lågt förtroende för myndigheten. För att reducera denna risk kommer
Arbetsförmedlingen att ta ett helhetsgrepp i frågan om felaktiga utbetalningar,
omfattningen av oegentligheter, överutnyttjande och andra felaktigheter i ersättning till
arbetsgivare och myndighetens externa leverantörer.
•

Risken är att vi tappar fokus på matchning och arbetsgivare.

För att reducera denna risk kommer Arbetsförmedlingen att noggrant följa matchningen
mellan arbetsgivare och arbetssökande samt myndighetens arbete med arbetsgivarare.
Uppföljningen kommer främst att ske i de resultatdialoger som regelbundet genomförs i
myndigheten. Systemstödet för matchning kommer att ses över och utvecklas för att få till
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stånd en effektivare matchning. Arbetsförmedlingen har påbörjat ett arbete för att
anpassa och effektivisera arbetet med inskrivning av de arbetssökande.
•

Risken är att enhetligheten och rättssäkerheten i leveransen av insatser och
program till arbetssökande och arbetsgivare är otillräcklig.

För att reducera denna risk kommer Arbetsförmedlingen att utöka den centrala
rådgivningsfunktion som bistår arbetsförmedlare i regeltillämpning vid handläggning av
ärenden samt ta tillvara data från rådgivningsfunktionen i syfte att förbättra processer,
interna utbildningar och styrande dokument.
•

Risken är att vi inte kan säkerställa kvalitet i leverans av tjänster upphandlade för
det arbetsmarknadspolitiska uppdraget.

För att reducera denna risk kommer Arbetsförmedlingen att etablera en nationell
leverantörsuppföljningsmodell och inrätta en strategigrupp i syfte att öka möjligheten till
långsiktighet, stabilitet och en effektiv styrning av kompletterande aktörer.
•

Risken är att vi inte erbjuder tillräckligt effektiva insatser för att minska
arbetslöshetstider och vakanstider.

För att reducera denna risk kommer Arbetsförmedlingen att följa upp och utveckla de
arbetssätt och verktyg som idag används. Arbetsförmedlingens arbete med att prioritera
de arbetssökande som riskerar långvarig tid i arbetslöshet och det bedömningsstöd som
ska fånga dessa sökande, kommer att utvärderas och vid behov justeras.
•

Risken är att förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen inte får avsedd effekt.

För att reducera denna risk kommer Arbetsförmedlingen under 2014 att fortsätta
prioriteringen av arbetet med de arbetssökandes aktivitetsrapportering.
Inskrivningsprocessen kommer att kartläggas och utvecklas för att på ett bättre sätt
anpassas till kundens behov.
•

Risken är att vi har otillräcklig beredskap för att hantera allvarliga störningar i
våra IT-systemstöd.

För att reducera denna risk kommer Arbetsförmedlingen under 2014 att fortsätta arbetet
med att ta fram och dokumentera kontinuitetsplaner, upprätta tjänstebeskrivningar samt
tydligöra servicenivån i de IT-tjänster som myndigheten tillhandhåller internt och
externt.
•

Risken är att vi inte anpassar verksamheten utifrån tilldelade resurser 2014-2017.

För att reducera denna risk har Arbetsförmedlingen under hösten 2013 genomfört en
framgångsrik anpassning av verksamheten utifrån tilldelade budgetramar. Arbetet
kommer att fortlöpa under 2014 för att säkerställa att verksamheten styrs utifrån
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myndighetens långsiktiga strategiska planering samt att avdelningarnas planering går i
linje med denna.
•

Risken är att våra medarbetare inte har rätt kompetens för uppdraget.

För att reducera denna risk kommer Arbetsförmedlingen att genomföra en fördjupad
utvärdering och komplettering av myndighetens internutbildningar samt revidera
basutbildningen för nyanställda arbetsförmedlare. Chefsstödet avseende
kompetensplanering och kompetensbaserad rekrytering kommer att utvecklas, vilket
bedöms reducera risken.

Arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar,
bidragsbrott och bedrägerier
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte inträffar
samt att motverka bidragsbrott och att i det arbetet samverka med berörda parter. Den
viktigaste delen av detta kontrollarbete sker i den ordinarie handläggningen, där fel kan
upptäckas och stoppas redan innan pengarna betalas.
Förutom de förordningar som styr olika programinsatser och stöd är instruktioner samt
handläggar- och systemstöd viktiga redskap för att handläggningen ska bli rätt och att
felaktiga utbetalningar ska undvikas. Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt med att
motverka felaktiga utbetalningar och att utveckla redskap och stöd för att göra rätt från
början. Här ingår att tydliggöra processerna från beslut till utbetalning och därmed belysa
vilka konsekvenser det ger vid fel, vem som har ansvaret och hur man gör för att
minimera dessa fel. Kontrollpunkter för att fånga upp eventuella fel innan utbetalning
finns i hela processen, från beslut till utbetalning av stöd. Kontrollerna sker både direkt
av systemen och manuellt av handläggare inom myndigheten. Exempel på kontroller som
genomförs är att regelverket följs, rimlighetskontroller vid utbetalning och att stöd går till
rätt mottagare.
Risker för felaktigheter identifieras löpande och mer systematiskt. Avvikelser följs upp
och hanteras enligt särskilda rutiner. En viktig åtgärd är de stickprovskontroller som
genomförs som en del i arbetet med att identifiera risker för felaktiga utbetalningar.
Resultatet av kontrollerna och de brister som identifierats utgör underlag för det fortsatta
arbetet med att utveckla och förtydliga rutiner och processer i syfte att minska antalet fel.
Under 2013 gick en uppmaning ut till samtliga anställda att göra en webbaserad
utbildning angående felaktiga utbetalningar. Tillsammans med övrig information som
spridits inom myndigheten har medvetenheten om vikten av att motverka felaktiga
utbetalningar ökat.
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Utvecklat arbetssätt
I december 2012 skapades en samlad funktion för att arbeta med att motverka felaktiga
utbetalningar. Funktionen ansvarar för återkravshantering, riskanalys, planering av
stickprovskontroller, avvikelsehantering, kontrollutredningar samt utredningar och
polisanmälningar vid misstanke om bidragsbrott eller bedrägeri. Genom att samla
ansvarsområden av liknande karaktär i en sektion kan specialisering och kompetens öka
vilket förväntas leda till ökad effektivitet.
I varje marknadsområde finns en kontaktperson för arbetet med att motverka felaktiga
utbetalningar. Kontaktpersonerna fungerar som marknadsområdenas experter på frågor
rörande felaktiga utbetalningar och är ett stöd för chefer och handläggare lokalt.
Kontaktpersonerna ska inom sina marknadsområden sprida information om rutiner för
arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och vara ett stöd för chefer och
handläggare. Kontaktpersonerna ska också vid behov samverka med andra myndigheter i
dessa frågor.
Utvecklingsarbetet fortsätter även angående vår delaktighet i myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet. Under året har Arbetsförmedlingen deltagit vid två
Regionala Underrättelsecenter (RUC) som pilotverksamhet.

Arbetet för att göra rätt från början
Arbetetet med att motverka felaktiga utbetalningar styrs främst av de beslutade
handläggarstöd som finns för respektive stöd. Syftet med det proaktiva arbetet är att så
tidigt som möjligt reducera riskerna för felaktiga utbetalningar och det görs främst genom
att förhindra fel i den ordinarie handläggningen. Som ett komplement till detta arbete
görs även kontrollutredningar när det uppstår en misstanke om att det förekommer
misstänkta felaktigheter.
Handläggarstöden för respektive stöd styr hur arbetet för att minska de felaktiga
utbetalningarna ska gå till. De kontroller som finns i kedjan ska ses som en aspekt i hela
kedjan, ända från information till stödmottagaren via beslutskedjan och fram till
efterkontroller. Vilka kontroller som genomförs och hur de utförs varierar mellan stöden
eftersom lagstiftningen ställer olika krav för rätt till ersättning.
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Arbetet med att upptäcka och åtgärda avsiktliga fel
Kontrollutredningar
En systematisk kontroll mot Skatteverkets offentliga uppgifter sker löpande för alla
arbetsgivare som erhåller stöd. Vissa av dessa avvikelser leder till en kontrollutredning.
Tabell 42: Skapade utredningsärenden
Källa: Arbetsförmedlingen; SSM (ARS).
Antal
2011

1 025

2012

2 474

2013

2 951

Polisanmälningar
Under 2013 har Arbetsförmedlingen lämnat 14 polisanmälningar varav 12 avser
bedrägerier och två avser bidragsbrott till ett totalt belopp på 16,9 miljoner kronor. Under
2012 lämnade Arbetsförmedlingen åtta polisanmälningar avseende bidragsbrott och
bedrägerier, gällande ett totalt belopp på 11,3 miljoner kronor. Beroende på
handläggningstiderna hos polis, åklagare och domstolar kan det ta lång tid innan
Arbetsförmedlingen får besked eller återkoppling om resultatet av en polisanmälan.
Riktade kontroller
Varje år genomförs ett antal riktade kontroller av ett begränsat antal ärenden. Syftet är
bland annat att skaffa oss kunskap om medvetna fel från stödmottagaren för att på så sätt
öka vår förmåga att upptäcka och förhindra framtida felaktiga utbetalningar.
Under 2013 har vi bland annat tittat på rekvireringen från stödmottagare vad gäller
nystartsjobb och lönebidrag. Genom att begära in underlag från stödmottagarna har vi
kunnat kontrollera om de redovisat rätt uppgifter eller inte. Av kontrollerade 489 ärenden
under 2013 framkom att i 86 av ärendena hade en felaktig redovisning lett till att det skett
en felaktig utbetalning vilket lett till att återkravsärenden skapats.
Samverkan
Arbetsförmedlingen samverkar med andra myndigheter för att förhindra felaktiga
utbetalningar. Skatteverket och Arbetsförmedlingen samverkar kring aktuella frågor och
har regelbundna avstämningar om arbetssätt, modeller och metodutveckling inom det
aktuella området. Arbetsförmedlingen skickar månadsvis en fil med
organisationsnummer som man betalar ut stöd till. Skatteverket returnerar en excellista
med organisationsnummer som har avvikelser. Exempel på avvikelser kan vara
skatteskuld, ej arbetsgivarregistrerade eller avregistrerade företag. Myndigheten deltar
också i ett myndighetsgemensamt nätverk om bidragsbrott (Försäkringskassan,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, CSN, Stockholms stad och
Arbetsförmedlingen).
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Felaktiga utbetalningar och återkrav
När det har skett en misstänkt felaktig utbetalning skapas ett ärende och en utredning om
eventuellt återkrav påbörjas.
Misstänkta felaktiga utbetalningar
I tabellen nedan visas registrerade återkravsärenden för 2011—2013.
Tabell 43: Antal återkravsärenden
Källa: Arbetsförmedlingen; KAU.
Antal

Belopp

2011

4 131

77 020 031

2012

4 374

77 160 637

2013

4 779

81 165 267

Beslutade återkrav
Arbetsförmedlingen fattade under 2013 drygt 4 449 återkravsbeslut till ett sammanlagt
belopp av 73,7 miljoner kronor. Utöver det sammanlagda återkravsbeloppet har
Arbetsförmedlingen under 2013 även bedömt att kunden inte behöver betala tillbaka
ersättning till ett sammanlagt belopp av drygt 8,5 miljoner kronor. Utöver besluten att
inte återkräva har Arbetsförmedlingen bedömt att stödmottagaren inte behöver betala
tillbaka ersättning till ett sammanlagt belopp av drygt 5,4 miljoner kronor. Detta beror
främst på att återkravsutredningen kommit fram till att det inte skett en felaktig
utbetalning eller att kunden inte bedömts återbetalningsskyldig.
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Tabell 44: Beslutade återkrav
Källa: Arbetsförmedlingen; KAU.
Antal

Belopp

9

10 857

804

4 204 295

14

37500

104

461 719

Ersättning till kompletterande aktör

53

761446

Förstärkt särskilt anställningsstöd

64

1 432 457

Instegsjobb

124

3 577 833

Lönebidrag

906

22 260 998

Merkostnadsersättning inom jobbgarantin

232

809 340

Nystartsjobb

855

20 693 193

Pendlingsstöd

32

69 983

Programresa

211

625 271

6

4 023

48

280 601

Stöd till personligt biträde

197

1 092 287

Särskilt anställningsstöd

118

3 937 153

3

14 911

20

712 488

Tjänsteleverantör

153

1 319 095

Trygghetsanställning

388

7 694 014

Utvecklingsanställning

158

3 730 000

4 499

73 729 464

Aktivitetsresa inom plan
Anordnarbidrag inom jobb- och utvecklingsgarantin
sysselsättningsfasen
Arbetsprövning
Ersättning till etableringslots

Respenning
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Särskilt nystartsjobb
Särskilt stöd till start av näringsverksamhet

Totalt

Olika anledningar till återkrav
I systemstödet för återkrav anges vilket skälet är till att vi misstänker en felaktig
utbetalning. De vanligaste orsakerna är att avbrott inte meddelats innan utbetalning samt
att stödmottagaren korrigerat en redan utbetald rekvisition.
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Fordringshanteringen
Fordringsstocken har ökat avsevärt vad gäller återkrav från 2012 till 2013 mycket
beroende på det ökade fokuset på misstänkta felaktiga utbetalningar och därmed fler
fattade beslut om återkrav.
Tabell 45: Fordringsstock återkrav
Källa: Arbetsförmedlingen; Raindance (ARA).

Återkravsbelopp
Värdereglerat som osäker fordran
Utestående fordringsbelopp

2011

2012

2013

22 344 206

40 348 985

67 428 734

-11 994 556
10 349 650

-28 624 723 -51 548 622
11 724 262

15 880 111
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Kompetensförsörjning
Arbetsförmedlingens uppdrag har i och med etableringsreformen och
förändringarna inom sjukförsäkringen blivit mer komplicerat. Under 2013
har antalet anställda på Arbetsförmedlingen minskat med 666 personer till
12 560 vid utgången av året.

Utgångspunkter
Arbetsförmedlingen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att
kompetens finns för att fullgöra Arbetsförmedlingens uppgifter. Enligt förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska det i redovisningen ingå en
bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörandet av
dessa uppgifter.

Årets verksamhet och resultat
Arbetsförmedlingen har en personalintensiv verksamhet och en fungerande
kompetensförsörjning är därför central för att myndigheten ska kunna klara sitt uppdrag.
Den samlade bedömningen för år 2013 är att Arbetsförmedlingen har bedrivit ett aktivt
arbete med kompetensförsörjning och att insatserna inom området har fungerat i stort
sett enligt verksamhetsplan.
Samtidigt har ett antal stora utmaningar visat sig under året.
Frisktalen sjunker och sjuktalen stiger, varför en hälsostrategi utarbetats och
fokusgrupper kring stress satts samman för att ta fram ett åtgärdspaket.
Den ökade komplexiteten i Arbetsförmedlingens uppdrag och regelverk har under de
senaste åren successivt skärpt kompetenskraven på medarbetarna, varför revidering och
fördjupning av flera interna utbildningar skett och pågår.
En stor utmaning inom kompetensförsörjningen under 2013 har varit att behålla och
utveckla de drygt 2 700 nya medarbetare som rekryterades under 2011–2012 och att med
detta fortsätta generationsskiftet. Personalomsättningstalen visar att vi är på väg i rätt
riktning då de stora avgångarna sker i åldrarna över 60 år.
Samtidigt har nerdragningen på förvaltningsanslagen i princip inneburit
anställningsstopp samt behov av både geografisk och kompetensmässig rörlighet på
grund av obalanser i personalstyrkan. Ett intern omställningsarbete har därför varit
nödvändigt.
Dessa utmaningar har tydliggjort att Arbetsförmedlingens arbete med
kompetensförsörjning ytterligare behöver utvecklas de kommande åren.
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Oroande signaler om upplevelse av lärande och utveckling, stress
samt frisktal
Under 2013 har oroande signaler kommit om att Arbetsförmedlingens medarbetare mår
sämre samt att utrymmet för utveckling och lärande i arbetet begränsats.
Tabell 46: Resultat medarbetarenkät och frisktal
Källa: Arbetsförmedlingen; Ledning och Styrning.

Verksamhetsdialogerna
Egen Utveckling
Frisktal 204

2011

2012

2013

7,0
6,4

6,9
6,5

6,6
5,9

64,38

64,40

60,80

Samtliga indikatorer visar en negativ trend. I enkäter får anställda på en tiogradig skala
uppge i vilken grad de anser att verksamhetsdialogerna bidrar till utvecklingen av det
egna arbetet. I samma enkät får anställda uppge i vilken grad de är nöjda med lärande
och utveckling som stödjer det dagliga arbetet.
För att kunna följa upp vår arbetsmiljö räknar vi månadsvis fram ett frisktal (löpande 12
månader bakåt i tiden).

Medarbetarundersökning (MBU)
Under hösten 2012 genomfördes en MBU. Resultatet levererades i februari 2013. Efter en
analys på myndighetsnivå lyftes särskilt fram behovet av: Ökat förtroende för högsta
ledningen, känsla av öppnare klimat, minskad upplevelse av stress samt fortsatt
utveckling av arbetet kring hot/våldsituationer samt kränkande särbehandling och
trakasserier.
Efter samverkan med de fackliga parterna och skyddsorganisationen formulerades
aktiviteter i en handlingsplan. Arbetet startades upp under 2013 och kommer att pågå in i
2014:
- Medarbetarskap – värdegrundsarbete kopplat till det externa förtroendet
- Enhetlig modell för förändringsprocesser/införande av nya metoder för att förbättra
förutsättningarna för lyckade införande samt att säkerställa arbetsmiljöaspekten
- Förtydligande av MBU-processen på myndighetsnivå genom uppföljning av
handlingsplan två gånger per år i myndighetsledning och i samverkansorgan
- Fokusgrupper mot stress, med syftet att identifiera utvecklingsområden och ta fram
en handlingsplan som ska genomföras under 2014.

Frisktal är ett mått på hälsa i organisationen. Redovisar i % hur stor andel av total tillgänglig arbetstid som
består av frisktid. Ju högre talet är desto bättre. Baseras på tillgänglig arbetstid för anställda med maximalt 40
sjukfrånvarotimmar och max tre sjuktillfällen i relation till total tillgänglig arbetstid.

204
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Åtgärder för att säkra kompetens
Arbetsförmedlingen har under de senaste två åren investerat ansenliga resurser i att
rekrytera och introducera ny personal, vilket framgår av nedanstående tabeller.
Tabell 47: Medeltal anställda och årsarbetskrafter
Källa: Arbetsförmedlingen; Lasso.

Medelantal anställda
Årsarbetskrafter

2011

2012

2013

10 901

205

12 874

11 606

11 730

9 964

12 662

Tabell 47 visar medelantalet anställda samt årsarbetskrafter enligt den definition som
Ekonomistyrningsverket fastställt. Antalet medarbetare var i ingången av 2013 betydligt
fler än i slutet av året. För att tydliggöra den kontinuerliga nerdragningen av
personalstyrkan som skett under 2013 har tabell 48 tagits fram.
Tabell 48: Kompetenskategorier
december 2011-december 2013, kärnverksamhet – ledning – stödverksamhet
Källa: Arbetsförmedlingen; Lasso.

Förändring antalet anställda under 2013

Kärnverksamhet
Ledning
Stödverksamhet
Totalt

Ökn. (+)/
Minskn(-)
2013

2011 12

2012 12

2013 12

8 636

10 404

9 773

-631

-6,1%

571

652

669

17

2,6%

1 924

2 170

2 118

-52

-2,4%

11 131

13 226

12 560

-666

-5,0%

Tabell 48 visar förändringen av antalet anställda i kompetenskategorierna under året. För
att anpassa verksamheten till ett lägre förvaltningsanslag har antalet medarbetare
minskats med 666 medarbetare från december 2012. Utöver denna minskning slutade 96
medarbetare vid årsskiftet 2013/2014 sina tidsbegränsade anställningar. Parallellt med
denna minskning har myndigheten haft behov av geografisk och kompetensmässig
rörlighet i personalgrupperna, vilket stimulerats med utbildning, särskilda villkor för
omlokalisering och arbetsledningsbeslut.

I årsredovisningen 2012 redovisas en annan siffra. Skillnaden beror på eftersläpning i rapportering av
lönehändelser.

205
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Generationsväxling
Tabell 49: Avgångar; tillsvidareanställda – anställningstid
2013
Källa: Arbetsförmedlingen; Lasso.
2011

2012

Andel i %

Andel i %

2013
Antal
anställda

Antal
avgångar

Andel i %

Mindre än 2 år

6,0%

8,7%

2 767

203

7,3%

2 till 5

4,5%

4,5%

2 870

145

5,1%

6 till 10

2,3%

3,9%

2 082

75

3,6%

10 och över

5,6%

6,4%

4 830

338

7,0%

Total

4,9%

5,9%

12 549

761

6,1%

Arbetet med att behålla och utveckla de nya medarbetarna – genom utbildningar mot
särskilda uppdrag och påbyggnadsutbildningar - har fortgått. Av de 2 767 medarbetare
som anställts under de senaste två åren har 203 slutat sin anställning, vilket motsvarar
drygt 7 procent, vilket kan sägas vara en normal nivå. Av det totala antalet som slutat
hade nästan 45 procent arbetat längre än 10 år och 282, eller nästan 44 procent, hade
uppnått en ålder över 60 år.
Tabell 50: Avgångar; tillsvidareanställda – åldersgrupper
2013
Källa: Arbetsförmedlingen; Lasso.
2011
Andel i %

2012
Andel i %

2013
Antal
anställda

Antal
avgångar

Andel i %

Under 29

6,3%

7,7%

688

52

7,6%

30-39

4,6%

5,0%

2 898

141

4,9%

40-49

3,1%

3,6%

3 815

149

3,9%

50-59

1,8%

2,6%

3 285

86

2,6%

13,1%

16,6%

1 863

333

17,9%

4,9%

5,9%

12 549

761

6,1%

60 och över
Totalt

Dessa siffror illustrerar den generationsväxling som Arbetsförmedlingen, i likhet med de
flesta stora statliga arbetsgivarna har behov av. Vår ambition är att behålla de nyanställda
och med det ta ett steg mot en långsiktig personalförsörjning.
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Modell för kompetensplanering
Arbetsförmedlingens modell för kompetensplanering är tätt sammankopplad med
Verksamhetsplaneringen. Arbetsförmedlingens ledning identifierar varje år utmaningar
och strategiska kompetensbehov. 2013 års utmaningar var:
- Kundkontakter är Arbetsförmedlingens väsentliga prestation och förtroende byggs i
varje möte
- Effektivt sammanföra de som söker arbete med de som söker arbetskraft genom ökad
fokus på jobb och tidig behovsbedömning
- Förbättrad service till de Arbetsgivare som behöver hitta arbetskraft genom att öka
kontakterna
- Säkerställa att de sökande som står långt från arbetsmarknaden får de insatser de
behöver samt säkerställa kvaliteten hos kompletterande aktörer
- En effektivare Arbetsförmedling genom att aktivt planera och följa upp
produktionsresurserna
Ovanstående utmaningar resulterade i att Arbetsförmedlingen beslutade om ett särskilt
fokus på vissa kompetensbehov. För medarbetare; kompetens i grunduppdraget, att
koordinera arbetssökande mot arbete, goda arbetsgivarrelationer, kunskap om
arbetssökande med utsatt ställning på arbetsmarknaden samt kompetens om att använda
handlingsplaner i syfte att öka aktiviteten. För chefer; rollen som arbetsgivare, att leda
produktion och säkra verksamhetens leveranser, arbeta med balanserad styrning och
strukturerad uppföljning samt kompetens att kommunicera uppdraget och föra dialog.

Kompetensutveckling
Under 2013 har arbetet med kompetensutveckling främst fokuserat på utbildningar inom
de prioriterade områdena; etableringsuppdraget, arbetsgivarkontakter och matchning
samt inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Totalt har den interna utbildningsproduktionen levererat 31 422 utbildningsdagar under
2013 (2012: 48 961, 2011: 37 000). Anledningen till den stora nedgången i antalet dagar
2013 i förhållande till tidigare år är att myndigheten 2012 rekryterade extremt stort antal
nya medarbetare som skulle genomgå den obligatoriska Basutbildningen.
Under året har totalt 25 043 lärarledda utbildningsdagar för medarbetare genomförts
(2012: 38 424), varav 1 979 dagar är basutbildning (2012: 14 343) och 22 047 dagar är
påbyggnadsutbildningar (2012: 22 222). Av detta är chefsutbildningarna 1 017
utbildningsdagar (2012: 1 859) 206.
Det har genomförts 25 517 webbutbildningstillfällen under året (2012: 42 149 och 2011:
22 477).

206

Siffror för 2011 kan inte redovisas.

Sida: 169 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Basutbildning
En viktig del vid introduktion för nya medarbetare är Basutbildningen. Våra lärarledda
basutbildningar är idag; Arbetsförmedlarrollen och metodstöd, IT-verktyg och metodstöd
samt rollen som specialist.
Under 2013 har Arbetsförmedlingen inlett en översyn av basutbildning för nyanställda.
Tanken är att en ny introduktionsutbildning, som dels består av en gemensam del och en
rollspecifik påbyggnadsdel, ska vara klar den 1 april 2014. Arbetet omfattar även den
lokala introduktionen av nya medarbetare.
Syftet med revideringen av utbildningen är att den bättre än idag ska skapa förståelse för
statstjänstemannarollen och det grundläggande uppdraget. Den nya utbildningen
kommer också att lägga större vikt vid kundernas olika behov. Förhoppningen är att öka
förtroendet för Arbetsförmedlingen genom att alla nyanställda får samma grund
oberoende vilken roll man har. Redan anställda kommer också erbjudas att uppdatera sin
kompetens och kunskap genom att få välja delar i utbildningen.
Ny utbildning i förvaltningsrätt och dokumenthantering
Flera både interna och externa granskningar av Arbetsförmedlingens verksamhet har
identifierat brister i kompetens avseende förvaltningsrätt. Arbetsförmedlingen tar
allvarligt på de brister som granskningarna pekar på och kommer att se över de interna
utbildningarna samt de styrande och stödjande dokument som finns generellt inom
förvaltningsrätt och specifikt för dokument- och akthantering.
Produktion av en riktad utbildning i dokument- och akthantering har inletts.
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Utbildningar inom Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett av de utbildningsområden som
har varit prioriterade under 2013.
Under 2013 har utbildningar i Lönebidragsmetodik varit omfattande och vi har under
året utbildat över 1 500 medarbetare. Ett annat exempel är Aktivitetsbaserad utredning
av arbetsförutsättning/arbetsförmåga som genomgått en översyn.
Integration och etablering.
Inom integration och etablering har flera utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser
genomförts under året. Ett utvecklingsarbete har bedrivits för att göra utbildningarna
mer flexibla för deltagarna.
Exempel på Webbutbildningar:
• Effektiv Kund Integritet (EKI) – utbildningen
Utbildning för att förstå och omfattas av den behörighetsstyrning som införts i
Arbetsförmedlingens system under året.
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•

LIKA – utbildningen
Utbildning i normkritiskt tänkande för att aktivt främja lika rättigheter och
möjligheter såväl internt inom myndigheten som externt på arbetsmarknaden.

Särskild satsning för chefer
Under året har en kompetenskartläggning av myndighetens chefer genomförts. Syftet var
att få en samlad bild av hur Arbetsförmedlingens ledarkompetens och ledarpotential ser
ut samt att tydliggöra vilka utvecklingsbehov som finns.
Kartläggningen genomfördes i tre steg:
1. Definition av kompetenser: Viktiga kompetensområden utformades och beskrevs på
övergripande och detaljerad nivå i syfte att styra framtida rekryteringar mot rätt krav
2. Samtliga chefer genomgick en kartläggning: Personliga resursanalysen (PRA) genom
tester i kombination med cv-dokumentation. Detta matchades sedan med chefernas
verksamhetsresultat, medarbetarundersökning med mera
3. Kompetensplanering: Alla chefer fick ett återkopplingssamtal om resultaten. Dessa
har sedan legat till grund för individuella utvecklingsplaner.
Kartläggningen ledde till att vi identifierade utvecklingsbehov av chefernas kompetens.
Ett kompletterande paket har tagits fram som består av åtta olika program och
utbildningar. Dessa ska stärka chefernas förmåga inom flera områden, så som analys och
kommunikation, struktur, strategi samt hantering av upplevd stress bland medarbetare.
Vi håller också på att ta fram ett program som ska utveckla direkta och indirekta ledare
samt att kunna ta steget och avancera i organisationen. Alla dessa insatser stödjer
utvecklingen av chefer som har god förmåga att utveckla Arbetsförmedlingens
verksamhet.

Moderniserade kollektivavtal
Arbetsförmedlingen har under 2013 förhandlat fram och implementerat två nya
kollektivavtal med de fackliga parterna: Lokala avtal:
- Om arbetstidens förläggning med mera vid Arbetsförmedlingen
- I samband med tjänsteresor
Störst förändring i verksamheten innebär det nya arbetstidsavtalet som ger möjligheten
för myndigheten att förlägga medarbetarnas arbetstid helt efter behovet hos kunderna.
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Sjukfrånvaro
Tabell 51: Sjukfrånvaro
2011-2013
Källa: Arbetsförmedlingen Lasso
Sjukfrånvaro
2011

2012

2013

4,7%

4,7%

5,6%

Kvinnor

5,5%

5,3%

6,5%

Män

3,2%

3,3%

3,8%

Upp till – 29

3,9%

3,1%

4,2%

Mellan 30 - 49

4,6%

4,4%

5,4%

Över 50 -

5,0%

5,2%

6,1%

48,7%

56,1%

Totalt
Kön

Åldersgrupper

Andel långtidssjukskrivna (över 60 dagar) av totalt sjukskrivna
Andel

51,1%

Vi ser en negativ trend när det gäller upplevelse av stress i arbetet; både i
sjukskrivningsorsaker och i medarbetarundersökningen. I jämförelse med andra statliga
myndigheter har Arbetsförmedlingen klart högre sjukskrivningstal.
Under 2013 har vi även kunnat konstatera:
-

En negativ trend på sjuktalen, bland samtliga åldersgrupper och både kvinnor och
män
Kvinnors sjukfrånvaro har legat klart högre under 2011-2013 i jämförelse med män
Korttidssjukfrånvaron bland kvinnor försämrades under 2013.

Exempel på åtgärder som genomförts är:
- Sjuk och friskanmälan
Ett system som underlättar chefernas rehabiliteringsansvar genom påminnelser om
rehabiliteringskedjans kritiska datum samt ger chefen signaler om arbetsrelaterad
ohälsa
- Skräddarsydda förebyggande och rehabiliterande insatser via Företagshälsovården.
Chefer erbjuds ett nytt stresshanteringsprogram (ACT) som syftar till att ge verktyg
att hantera vardagen och utöva ett gott ledarskap
- Handledning
Satsningen har fortsatt och utnyttjas i stor utsträckning av både chefer och
medarbetare
- Fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete
- Uppföljningsaktiviteter utifrån medarbetarundersökningen såsom fokusgrupper om
stress
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Åtgärder som planeras
Utifrån ovanstående har Arbetsförmedlingen under hösten 2013 tagit fram en
Hälsostrategi där ett flertal åtgärder planeras för att komma tillrätta med de ökade
sjukskrivningarna.
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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

2013

2012

2011

2010

2009

- beviljad låneram

500 000

536 000

350 000

399 500

385 000

- utnyttjad låneram

454 568

293 441

248 770

264 107

135 799

200 000

470 000

470 000

411 000

363 000

0

0

0

149 954

296 174

Låneram hos Riksgäldskontoret

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

0

0

0

27

648

3 881

9 452

8 786

990

142

- beräknade enligt regleringsbrev

39 190

34 605

37 085

30 942

35 100

- Myndighetens totala avgiftsintäkter

95 619

96 058

109 876

98 040

117 863

12 963

14 213

23 969

29 934

30 437

209 811

215 565

177 932

178 653

141 169

0

0

0

0

91 928

2 712 165

2 726 473

2 720 609

3 035 510

1 745 921

- ränteintäkter
Totala avgiftsintäkter

Tjänsteexport *
Intäkter från tjänsteexport
Anslagskredit/anslagssparande
Anslagskredit, förvaltningsanslaget
Utnyttjad
Anslagskredit, övriga anslag
Utnyttjad

0

0

0

0

0

58 453

160 365

192 391

36 268

0

4 430 944

5 822 845

7 707 852

17 906 430

10 167 578

Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:3:1

4 475 000

3 990 000

3 675 000

3 675 000

2 975 000

Utestående åtaganden

3 645 954

3 532 554

3 274 117

2 494 238

1 889 973

Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:4:1

12 500 000

12 000 000

11 000 000

11 000 000

9 000 000

Utestående åtaganden

7 937 545

Anslagssparande, förvaltningsanslaget
Anslagssparande, övriga anslag
Tilldelade bemyndiganden

11 029 814

10 822 108

10 084 283

8 634 856

Tilldelade bemyndiganden, Uo 13 1:4:1

1 400 000

750 000

700 000

60 000

Utestående åtaganden

1 261 830

365 812

219 595

582

- antal årsarbetskrafter **

11 730

10 739

9 211

12 874

11 606
12 661

9 964

- medeltal anställda

10 901

11 593

9 876

692

703

673

643

631

-77 146

-85 204

84 642

2 744

-615 004

10 841

96 045

11 404

8 660

623 663

Personal

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

* För att erhålla en rättvisande redovisning avseende tjänsteexport redovisas i år intäkter från tjänstexport
istället för intäkter av projekt
** Årsarbetskraft enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) definition för årsredovisning. Differensen mellan
talen för Årsarbetskrafter i denna Årsredovisning och de från 2010 och 2011, beror på att vi från och med
årsredovisningen 2012 fullt ut tillämpade ESV:s definition.
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Arbetsförmedlingens styrelse
Ledamöter under budgetåret 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christina Johansson Gustafsdotter, tillförordnad ordförande
Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör (till och med 2013-08-25)
Clas Olsson, tillförordnad generaldirektör (från och med 2013-08-26)
Per Åsling (till och med 2013-03-31)
Thomas Lindström (till och med 2013-06-03-23)
Joyce Kimwaga Lundin (till och med 2013-08-30)
Henry Ohlsson
Joachim Berner (från och med 2013-04-01)
Catharina Håkansson Boman (från och med 2013-04-01)
Ebba Lindsö (från och med 2013-04-01)
Mats Sjöstrand (från och med 2013-04-01)

Personalföreträdare
Christer Gustafsson (SACO)
Helena Perlerot (ST)
Gunnar Carlsson (adj. SEKO)
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Ersättningar och förmåner till
styrelsemedlemmar och ledande
befattningshavare
207

Ersättningar till ledande befattningshavare
Angeles Bermudez- Svankvist
Bruttolön
Skattepliktig reseersättning
Skattefri reseersättning

130101-130825
1 467 928:47
8 821:00
37 275:99

Clas Olsson
Bruttolön
Skattepliktig reseersättning
Skattefri reseersättning

130826-131231
504 936:00
1 980:00
1 026:64

Ersättningar till ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse
Thomas Lindström
Arvode
Skattefri reseersättning
Förlorad arbetsförtjänst

130101-130323
8 750:00
583:00
48 019:40

Joyce Kimwaga Lundin
Arvode
Skattefri reseersättning

130101-130830
23 334:00
3 132:00

Per Åsling
Arvode

130101-130331
8 750:00

Christina Johansson Gustafsdotter
Arvode ordförande
Skattepliktig reseersättning
Skattefri reseersättning
Förlorad arbetsförtjänst

130101-131231
110 000:00
8 908:00
24 109:00
49 312:00

Henry Ohlsson
Arvode
Skattefri reseersättning
Förlorad arbetsförtjänst

130101-131231
35 000:00
2 982:00
30 000:00

207

Källa: Arbetsförmedlingen, Palasso
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Joachim Berner
Arvode
Skattefri reseersättning

130401-131231
26 250:00
2 335:00

Catharina Håkansson Boman
Arvode

130401-131231
26 250:00

Ebba Lindsö
Arvode
Skattefri reseersättning

130401-131231
26 250:00
255:00

Mats Sjöstrand
Arvode

130401-131231
26 250:00

Arbetsförmedlingens
styrelsemedlemmars övriga uppdrag
Clas Olsson
Försäkringskassans Insynsråd, ledamot
Konstnärsnämnden, ledamot
Christina Johansson Gustavsdotter
Geddegårdens Förvaltnings AB, ledamot
Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare
Superfeet Europe AB, ledamot
Swedish Service Support AB, ledamot
Wielsport Service AB, ledamot
Joachim Berner
Pensionsmyndigheten, ledamot
Riksteatern, ordförande
Christian Berner Invest ab, ordförande
Christian Berner Tech Trade ab, ledamot
Lautex Oy, ledamot
Forma Publishing Group ab, ordförande
NHST Mediagroup as (publ), ledamot
Dagens Näringsliv as, ledamot
Talentum oy (publ), ledamot
Swereco ab, ordförande
Sensia ab, ledamot
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, råd, ordförande
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Catharina Håkansson Boman
Folkbildningsrådets styrelse, ordförande
Ebba Lindsö
Sjätte AP fonden, ordförande
SBAB bank, ledamot
SCB:s insynsråd, ledamot
UNICEF Sverige, ledamot
Henry Ohlsson
Industrins Ekonomiska Råd, ledamot
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, ledamot
Statskontorets vetenskapliga råd, ledamot
Uppsala universitet, konsistoriet, ledamot
Mats Sjöstrand
SIDA – styrelseordförande
Trafikverket – styrelseordförande
Högskolan i Gävle – styrelseordförande
Sveriges Författarfond – styrelseordförande
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Appendix
En kort redogörelse för principer vid redovisning av uppgifter och hur vi hanterar de
grunder som resultatredovisningen vilar på, en beskrivning av huvudkällor i
resultatredovisningen, samt en redogörelse för förändrad definition avseende
arbetsmarknadsutbildning.

Redovisning av uppgifter/data och dokumentation av
grunder
Redovisning av numeriska uppgifter/data sker i löpande text samt i tabeller och figurer.
Tabeller ska i princip kunna läsas självständigt men kommenteras i regel i anslutande
text. Uppgifter/data redovisas i regel minst i treårsserier. Undantag från detta finns dock.
Vid redovisning av fördjupningsuppgifter i anslutning till en tabell eller figur har vi i
enstaka fall avstått från flerårig redovisning, med syftet att öka begripligheten. I några fall
har vi inte kunnat ta fram jämförbara underlag eller så saknas underlag för tidigare år,
vilket då anges i anslutning till detta. I de fall vi har kommenterande text till en figur och
tabell, är tabellens tidsserie den fullständiga redovisningen och i den tillhörande texten
kommenteras huvudsakligen årets resultat.
I de fall definitioner eller beräkningar har ändrats från föregående år framgår det av
fotnot. Föregående års resultat är också justerat i konsekvens med detta för att skapa
jämförbarhet. De grunder som resultatredovisningen vilar på ska finnas dokumenterade
på annat ställe. I resultatredovisningen anges källan till uppgifter antingen genom fotnot
eller som referens i anslutning till text eller tabell/figur. Några av huvudkällorna
(tidmätning, arbetsgivarundersökning, sökandeundersökning samt datalager) i
resultatredovisningen beskrivs i appendix. Vi har upprättat en bakomliggande
dokumentation, genom vilken källor kan återfinnas, och där bakomliggande beräkningar
och metoder beskrivs.
Förändrade definitioner tabell 23 och 24, antal beslut och unika individer,
arbetsmarknadsutbildning
Arbetsförmedlingen tog hösten 2013 beslut om att förändra definitionen och principen
för redovisningen av antal beslut om arbetsmarknadsutbildning samt antal unika
individer som deltagit i arbetsmarknadsutbildning. Beslutet som togs av
generaldirektören var att i denna redovisning enbart ta med beslut om
arbetsmarknadsutbildning, i tidigare års redovisningar har såväl beslut som aktiviteten
”utbildning” inom garantierna räknats med. Orsaken till beslutet var att aktiviteten
”utbildning” inom garantierna inte bara står för det som per definition klassas som
arbetsmarknadsutbildning. Ändringen har gjorts retroaktivt för år 2011 och 2012.
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Huvudkällor i resultatredovisningen
Datalager och verksamhetssystem
Arbetsförmedlingens datalager är en databas som samlar information från flera
produktionssystem i syfte att sammanställa rapporter och statistik. Historiska data finns
med vissa undantag från och med 1991. Datalagret syftar till att stödja verksamheten med
insamling, strukturering, analys, kvalitetssäkring, lagring och tillgängliggörande av data.
Informationen i datalagret används främst för att ta fram och sammanställa
verksamhetsstatistik till såväl interna som externa intressenter. Efter sekretess- och
utlämnandeprövning levereras data även till andra myndigheter, forskare etcetera via
specialuttag eller direktåtkomst.
I datalagret finns bland annat information om:
- Arbetssökande; bakgrundsdata såsom utbildningsnivå, sökt yrke,
sökandekategori och geografiskt sökområde inklusive händelser (förändring i
status, programbeslut etcetera).
- Arbetsgivare; bakgrundsdata såsom storlek, arbetsgivarklass, näringsgren.
- Arbetsförmedlingens organisation; kontor, AMO och MO.
- Program/ärenden; bakgrundsdata såsom start- och slutdatum, avbrott,
programkod och anordnare.
- Varsel; bakgrunddata såsom antalet personer berörda av varsel, antal lagda varsel
samt information om företag.
Huvudsakliga system som levererar till datalagret
- AIS; AIS-Förmedling, AIS-Åtgärd och utbildningsregistret. System som ger stöd
för inskrivning av platsannonser, arbetssökande och företag/arbetsplatser. Det
ger även stöd för matchning av sökande och platser, anvisning av plats och
program samt uppföljning.
- TLR, tjänsteleverantörsregistret (kompletterande aktörer); innehåller
information om avtal, leverantörer och de tjänster som tillhandahålls.
- KA-webb och KA-webbstöd; verktyg för att hantera handlingar från
kompletterande aktörer samt att registrera och hantera uppgifter om
kompletterande aktör i TLR.

-

Varsel; system där arbetsgivare registrerar varsel om driftsinskränkningar.

Tidmätning 2013
För att mäta Arbetsförmedlingens kostnad och volym för kundkontakt genomförs en
tidmätning. Tidmätningen är en urvalsundersökning som genomfördes första gången
2011. Den genomförs som en webbenkät och riktar sig till slumpvis utvalda medarbetare i
den operativa verksamheten som i sitt dagliga arbete har någon form av kundkontakt.
Urvalet uppgick till 2 000 handläggare av en urvalsram på cirka 9 300 handläggare
(arbetsförmedlare och specialister).
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De medarbetare som arbetar inom Arbetsförmedlingen Kundtjänst ingår inte i denna
tidmätning. Kundtjänst följer löpande tidsåtgång för kundkontakter per automatik via sitt
interna system. För Kundtjänst finns därför redan tillförlitliga och detaljerade uppgifter
tillgängliga. Dessa uppgifter har kompletterat genomförd tidmätning för att sedan ingå i
de sammanställningar som ligger till grund för kontaktuppgifter och
kostnadsberäkningar.
Webbenkäten skickades ut till deltagarna via e-post. Frågorna var uppbyggda för att man
skulle redovisa hela sin arbetstid under en veckas tid. Tid som inte kunde placeras i någon
av kategorierna registrerades på övrigt. Enkäten var utspridd på fyra veckor under
oktober, för att fånga en hel månad.
Kundtiden utgörs utöver tiden för kundkontakt även av tid som ägnas åt enskilda
ärenden, till exempel matcha lediga platser, förlängning av beslut med mera men som
inte görs i anslutning till en kontakt. Produktionstiden innefattar, förutom kundkontakt
och övrig kundtid, också all den tid som ägnas åt samverkan med exempelvis
kompletterande aktörer, kommuner eller andra myndigheter.
Den volym av prestationen kundkontakter som redovisas baseras på tidmätningen
uppräknat på hela myndigheten under hela 2013. Då undersökningen räknas upp på hela
året innebär det ett antagande om att fördelningen av arbetstid ser likadan ut under hela
året som den gjorde under undersökningsperioden.
Kostnaden för kundkontakt har beräknats som personalkostnaden i produktionen
dividerat med tillgänglig produktionstid (tid för kundkontakt och annan produktion). Ett
proportionellt pålägg har sedan lagts till för att fördela ut kostnader för central ledning
och administration, lokal ledning, samt omkostnader för lokaler, IT/telefoni med mera.
Den beräknade timkostnaden har sedan använts för att beräkna totala kostnader för olika
områden inom Arbetsförmedlingens operativa verksamhet. Samma genomsnittskostnad
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. Det som
redovisas inom stödproduktion innehåller idag kostnader för en del verksamheter som
riktar sig direkt mot kund och som således inte räknas som en del av stödet men som inte
går att särskilja som produktion utan en vidareutvecklad tidmätningsmetod även för
stödproduktionen. Dock gjorde Arbetsförmedlingen i samband med 2012 års
årsredovisning ett försök att identifiera och fördela den del av stödproduktionen som har
verksamheter som riktar sig mot kund. Det visade sig att kostnaden för kundkontakt
påverkades marginellt jämfört med den proportionella fördelning som används och det
var inte möjligt att applicera samma beräkningssätt som för 2011 års undersökning.
Därmed skulle det inte vara möjligt att jämföra resultaten från olika års tidmätningar
med varandra. I och med detta beslutades att använda samma beräkningssätt som för
2011.
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Sökandeundersökningen
Sökandeundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd som varit inskrivna vid förmedlingen i minst tre
månader. Urvalsramen är Arbetsförmedlingens sökanderegister (AIS), ramen stratifieras
från 2010 efter arbetsmarknadsområden (amo). Urvalet är ett obundet slumpmässigt
urval (OSU) inom strata, det vill säga per amo. Urvalsstorleken har varierat över tiden, för
närvarande dras ett urval på cirka 2 250 sökande per månad. Totalurvalet för 2013 var
27 329 och svarsfrekvensen var cirka 76 procent. Antal svarande totalt under 2013 var
20 661.
För att hålla nere uppgiftslämnarbördan för enskilda sökande kan varje person endast
ingå i undersökningen med minst tre månaders mellanrum.
Undersökningen genomförs i form av datorstödda telefonintervjuer i kombination med
webbenkäter av Arbetsförmedlingens Statistikenhet i Söderhamn. Frågorna avser de
sökandes synpunkter på vad arbetsförmedlingen hjälpt till med och vad de sökande själva
gjort under inskrivningstiden. Varje kvartal redovisas resultat efter län och
bakgrundsvariabler. Även årstabeller publiceras.

Arbetsgivarundersökningen
Arbetsgivarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar arbetsgivare, till
Arbetsförmedlingen, anmälda order (lediga tjänster) som avrapporterats under den
senaste månaden. Varaktighet på ordern ska vara över tre månader och med arbetstid
dagtid, skiftarbete eller schemalagd arbetstid. Ordern får inte vara återtagen.
Urvalsramen är Arbetsförmedlingens platsbank, ramen stratifieras från 2010 efter
arbetsmarknadsområden (amo). Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) inom
strata, det vill säga per amo. Urvalsstorleken har varierat över tiden, för närvarande dras
ett urval på cirka 2 145 order per månad. Totalurvalet för 2013 var 25 700 order och
svarsfrekvensen var cirka 70 procent. Antal svar som erhölls under 2013 var 17 768.
Datainsamling sker via datorstödda telefonintervjuer riktat till den av arbetsgivaren
angivna kontaktpersonen för respektive order. Intervjuerna genomförs av
Arbetsförmedlingens Statistikenhet i Söderhamn. Frågorna i undersökningen avser
tillgång till sökande till respektive tjänst, samt erfarenheter av arbetsförmedlingens
service. Resultat för län, amo, samt redovisningar på SNI-grupper och yrkeskodsgrupper,
publiceras varje kvartal samt för helår.

Princip för definitioner – individer och beslut
Huvudprincip för framtagning av data i kapitlet Resultatredovisning är att de hämtas från
tabeller i Arbetsförmedlingens datalager som visar ett månadsavtryck (frysta eller låsta
tabeller) för de händelser som tabellen innehåller. Dessa tabeller laddas månadsvis och
visar senast känd information om arbetssökande, som är kvarstående eller har
avaktualiserats, programbeslut eller aktiviteter, den sista dagen i varje månad. Tabellerna
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kan laddas om utan förändring då händelser registreras med utgångspunkt från
transaktionsdatum (datum då händelsen registrerades), inte det datum då händelsen
inträffade (det faktiska datumet för händelsen). Fortsättningsvis benämns de tabeller som
visar ett månadsavtryck under samlingsnamnet ”Månadsstatistik”.
Exempel: En arbetssökande kommer till Arbetsförmedlingen den 1 februari för att
registrera sig som arbetssökande (nyinskrivning). Efter utredning fastslås att den
arbetssökande ska registreras från och med den 31 januari (aktuell sedan datum 31
januari). Transaktionsdatum för händelsen (nyinskrivning) blir den 1 februari, det
faktiska datumet för händelsen (aktuell sedan) blir den 31 januari. I månadsstatistiken
definieras den arbetssökande som nyinskriven i februari, månadsstatistiken för januari
förblir oförändrad då den är låst.
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FINANSIELL REDOVISNING
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.
Kassamässig anslagsavräkning enligt 12 § i anslagsförordningen (2011:223) har tillämpats
för arbetsmarknadspolitiska program, etableringsersättning, etableringslotsar, lönebidrag
och bidrag till arbetslöshetsersättning.

Information av väsentlig betydelse
Försäkringskassan ansvarar för utbetalning av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och
etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan har inte gemensam dispositionsrätt till berörda anslag. I stället betalas
bidrag mellan myndigheterna. Detta innebär att 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 statens budget för finansiering av
bidrag.
De bidrag som Arbetsförmedlingen erhåller från andra myndigheter till myndighetens
egen förvaltning återfinns i resultaträkningen under verksamhetens intäkter på raden
Intäkter av bidrag. De bidrag som Arbetsförmedlingen erhåller från andra myndigheter
för transfereringar återfinns i resultaträkningen under transfereringar på raden Medel
som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag.
Arbetsförmedlingen har den 12 augusti 2013 hävt 26 avtal med en leverantör rörande
rehabiliteringstjänster. Arbetsförmedlingen har beräknat att skadeståndet med anledning
av de brister som föranlett hävningen uppgår till cirka 12 000 tkr. Kravet kan komma att
öka varefter utredningen fortskrider. Det finns dock en viss osäkerhet i om
Arbetsförmedlingen kommer att erhålla skadeståndet i sin helhet.
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Arbetsförmedlingen har, med hänvisning till ursprungliga avtal med leverantören, under
2013 hållit inne betalning av leverantörens fordran till ett belopp om 1 492 tkr.
Återstående fordran kommer under 2014 att intäktsföras och avräknas kassamässigt i
enlighet med reglerna för redovisning av skadestånd.

Undantag från det ekonomiadministrativa regelverket
I Arbetsförmedlingens regleringsbrev finns följande undantag från det
ekonomiadministrativa regelverket:
Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare och anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta
beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan
särskilt bemyndigande.

Förändrade redovisningsprinciper
Under året har vi särredovisat periodisering för hyror och övriga förutbetalda kostnader
ex. licenser etc. Jämförelsetalen har räknats om i enlighet med den nya principen.

Brytdag
Brytdag för räkenskapsåret 2013 och för den löpande redovisningen enligt ESV:s
föreskrifter till 10 § förordningen om myndigheters bokföring är fredagen den 3 januari
2014. Tillskillnad från föregående år periodiseras inte alla fakturor som tillhör
förvaltningsavsnittet p.g.a. att dessa inte kan fångas upp manuellt på
ekonomiavdelningen då Arbetsförmedlingen lagt om sitt fakturaflöde under året.
Omläggning av fakturaflödet innebär att fakturorna går direkt ut till aktuellt
kostnadsställe, istället för att fångas upp och förkonteras på ekonomiavdelningen. De
stora flödena; kostnader för personal, lokalhyror och kostnader avseende
Arbetsmarknadsutbildning fångas upp på rätt år och periodiseras.

Inläsning på brytdagen
Oberoende ovanstående tillämpning, med anledning av Arbetsförmedlingens nya
fakturaflöde, registrerade Arbetsförmedlingen fakturor till ett värde av cirka 101,5 mkr
inklusive moms på 2012 års brytdag. Motsvarande siffra på 2013 års brytdag var cirka 3,9
mkr. Minskningen på cirka 98 mkr förklaras eventuellt av att det var många helgdagar
direkt före årsskiftet, vilket försenade leverantörernas fakturor till Arbetsförmedlingen.
Detta får effekt på leverantörsskulder och på skulder till andra myndigheter, till viss del
även kostnader. De fakturor som avser köp av arbetsmarknadsutbildning fångas upp av
periodiseringen som beskrivs ovan.

Periodavgränsningsposter
Upplupna intäkter och kostnader och förutbetalda intäkter och kostnader periodiseras
när kostnaden eller intäkten överstiger 20 000 kr. Skadestånd periodiseras i sin helhet
oavsett belopp.
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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
Riksbankens växelkurs på balansdagen.
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Resultaträkning (tkr)
Not

2013-01-01
-- 2013-12-31

2012-01-01
-- 2012-12-31

Intäkter av anslag

1

7 698 869

7 698 123

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

95 619

96 058

Intäkter av bidrag

3

606 196

595 209

Finansiella intäkter

4

Verksamhetens intäkter

Summa verksamhetens intäkter

3 989

11 211

8 404 673

8 400 601

-6 294 612

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

-6 384 581

Kostnader för lokaler

6

-635 866

-598 442

Övriga driftkostnader

7

-1 190 663

-1 322 438

Finansiella kostnader

8

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetsutfall

-7 508

-5 460

-146 425

-118 024

-8 365 043

-8 338 976

39 630

61 625

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo uppbördsverksamhet

9

3 689

45 282

-52 970

-44 167

-49 281

1 115

55 225 335

50 611 390

206 218

107 033

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
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

28

39

312

156

-217

0

Lämnade bidrag

-34 422 041

-31 084 772

Köp av utbildning

-3 199 516

-2 590 736

Köp av tjänst från kompletterande aktör

-1 580 763

-945 016

Ersättning lotsar
Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor)

-369 552

-174 291

-15 927 299

-16 071 747

Saldo transfereringar

10

-67 495

-147 944

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

11

-77 146

-85 204

Sida: 187 av 203
ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2013

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

Not

2013-12-31

2012-12-31

86 167

30 426

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella tillgångar

9 266

5 006

95 433

35 432

Förbättringsutgifter på annans fastighet

193 400

146 136

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

165 198

111 071

358 598

257 207

200

200

200

200

0

16

0

16

Summa immateriella anläggningstillgångar

12

Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

13

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

13 824

15 401

190 193

231 991

19 210

16 355

223 227

263 747

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

198 508

175 372

Upplupna bidragsintäkter

32 479

112 995

Övriga upplupna intäkter

115 514

159 238

346 501

447 605

Summa periodavgränsningsposter

17

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa avräkning med statsverket

498 759

669 545

18

498 759

669 545

19

536 247

719 529

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa, postgiro och bank

1 821

0

Summa kassa och bank

538 068

719 529

2 060 786

2 393 281

SUMMA TILLGÅNGAR
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KAPITAL OCH SKULDER

Not

2013-12-31

2012-12-31

Myndighetskapital
Statskapital

20

132

132

Balanserad kapitalförändring

21

10 841

96 045

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

-77 145

-85 204

Summa myndighetskapital

-66 172

10 973

39 110

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

22

36 984

Övriga avsättningar

23

76 458

66 775

113 442

105 885

248 625

Summa avsättningar

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

24

369 649

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

25

60 354

5 881

Skulder till andra myndigheter

26

209 650

358 972

Leverantörsskulder

27

587 687

859 199

Övriga skulder

28

92 950

95 425

1 320 290

1 568 102

692 365

637 270

Summa skulder m.m.

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa periodavgränsningsposter
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

29

861

71 051

693 226

708 321

2 060 786

2 393 281
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Finansieringsanalys (tkr)
2013-01-01
-- 2013-12-31

2012-01-01
-- 2012-12-31

Not

DRIFT
Kostnader

-8 206 976

30

-8 255 423

Finansiering av drift
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Övriga intäkter

7 698 869

7 698 123

77 873

31

606 196
3 989

Summa medel som tillförts för finansiering av drift

94 375
595 209
11 211

8 386 927

Minskning (+) av lager
Minskning (+) ökning (-) av kortfristiga fordringar
Minskning (-) ökning (+) av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT

8 398 918

16

12

172 873

-137 559

-225 822

162 173

127 018

168 121

INVESTERINGAR
Investeringar i materiella tillgångar
Investeringar i immateriella tillgångar

-247 068

-153 645

-71 749

Summa investeringsutgifter

-13 014
-318 817

-166 659

Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret

278 572

143 695

-157 548

-122 131

Kreditiv från Riksgäldskontoret

54 473

2 984

Försäljning av anläggningstillgångar

24 662

- amorteringar

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL INVESTERINGAR

UPPBÖRDSVERKSAMHET (EAK, EU)
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av
myndigheten
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Inbetalningar i uppbördsverksamhet

1 948
200 159

26 496

-19 096

21 440

-137 754

-118 723

3 689

45 282

-218

-1 118
3 471

44 164

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet

-52 971

-44 167

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET

-49 500

-3
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2013-01-01
-- 2013-12-31

2012-01-01
-- 2012-12-31

Not

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

-55 499 389

-50 866 561

-224 516

Utbetalningar i transfereringsverksamhet

390 677
-55 723 905

-50 475 884

Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet

55 225 335

50 611 390

206 218

107 033

341

195
55 431 894

50 718 618

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL TRANSFERERINGSVERKSAMHET

-292 011

242 734

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-352 247

292 129

1 389 074

1 096 945

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början
Ökning (+) minskning (-) av kassa och bank

1 821

0

Ökning (+) minskning (-) av tillgodohavande Riksgäldskontoret

-183 282

179 029

Ökning (+) minskning (-) av avräkning med statsverket

-170 786

113 100

Summa förändring av likvida medel

-352 247

292 129

1 036 827

1 389 074

Likvida medel vid årets slut
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Anslagsredovisning (tkr)
REDOVISNING MOT ANSLAG (tkr)

Anslag

Benämning

Ingående
överföringsbelopp

Årets tilldelning
enligt
reglerings-brev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Totalt disponibelt
belopp

Indragning

Utgående
över-föringsNetto-utgifter
belopp

Not

REDOVISNING MOT ANSLAG (tkr)
Uo 01 7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten
romer /ramanslag)

0

700

0

0

700

-700

0

Uo 01 7:2:4

Arbetsmarknadsåtgärder för den nationella
minoriteten romer (ram)

0

700

0

0

700

-700

0

Uo 13 1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare (ramanslag)

141 987

1 916 000

0

-141 987

1 916 000

-1 668 067

247 933

32

Uo 13 1:3:1

Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare (ram)

141 987

1 916 000

0

-141 987

1 916 000

-1 668 067

247 933

32

Uo 13 1:4

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

455 746

1 783 000

0

-455 746

1 783 000

-929 953

853 047

33

Uo 13 1:4:1

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

455 746

1 783 000

0

-455 746

1 783 000

-929 953

853 047

33

Uo 14 1:1

Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader (ramanslag)

160 364

7 018 684

0

-12 586

7 166 463

-7 108 010

58 453

34-35

134 159

6 318 184

0

0

6 452 343

-6 403 761

48 582

34

26 206

700 500

0

-12 586

714 120

-704 249

9 871

35

3 517 405

31 175 947

0

0

34 693 352

-31 780 244

2 913 108

911 750

15 847 996

0

0

16 759 746

-15 852 945

906 801

36

2 605 655

14 004 331

0

0

16 609 986

-14 603 679

2 006 307

37

0

1 323 620

0

0

1 323 620

-1 323 620

0

Uo 14 1:1:1 Förvaltningskostnader för AF (ram)

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)

36-37

Uo 14 1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser (ramanslag)

1 204 843

7 872 079

-15 000

0

9 061 922

-8 857 459

204 463

38-40

Uo 14 1:3:1

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser (ram)

1 112 916

7 872 079

-15 000

0

8 969 995

-8 820 383

149 612

38

Uo 14 1:3:9

Projekt inom Europeiska
globaliseringsfonden - AstraZeneca (ram)

40 537

0

0

0

40 537

-11 724

28 813

39

Uo 14 1:3:10

Proj inom Europeiska globaliseringsfonden Saab Automobile AB (ram)

51 390

0

0

0

51 390

-25 352

26 038

40

Uo 14 1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.
(ramanslag)

502 864

12 819 881

0

-502 864

12 819 881

-12 607 488

212 393

41

502 864

12 819 881

0

-502 864

12 819 881

-12 607 488

212 393

41

5 983 210

62 586 291

-15 000

-1 113 183

67 441 318

-62 951 921

4 489 397

Uo 14 1:4:1 Lönebidrag m.m. (ram)

Anslag totalt
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FINANSIELLA VILLKOR, ANSLAGSKREDIT, (tkr)
Anslag

Utnyttjad
anslagskredit

Beviljad
anslagskredit

Benämning

Uo 13 1:3:1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)

95 800

Uo 13 1:4:1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram
Uo 14 1:1:1 Förvaltningskostnader för Af (ram)
Uo 14 1:1:2 Nyanländas etablering (ram)

0

89 150

0

189 546

0

20 265

0

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram)

792 400

0

Uo 14 1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)

700 217

0

Uo 14 1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)

393 604

0

Uo 14 1:4:1 Lönebidrag m.m (ram)

640 994

0

FINANSIELLA VILLKOR, I ÖVRIGT (tkr)

Anslag

Avser

Högstbestämningar
Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa
Uo 13 1:4:1
nyanlända invandrare i Af:s egen regi
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program o
Uo 14 1:2:1
insatser

Enligt regleringsNettoutgifter
brev

Saldo

Not

25 000

0

25 000

400 000

0

400 000

42
42

Uo 14 1:3:1

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

400 000

0

400 000

Uo 14 1:3:1

Folkhögskoleutbildningar för ungdomar

168 000

-162 371

5 629

Uo 14 1:3:1

Program och insatser inom sysselsättningsfasen

146 000

-144 574

1 426

Uo 14 1:3:1

Försöksverksamhet med stöd till bohagstransport och
pendling för ungdomar 20-24 år

11 000

-338

10 662

Uo 14 1:3:1

Tjänster från kompletterande aktörer, LOVC

400 000

-341 755

58 245

46 000

-50 856

-4 856

226 000

-515 657

-289 657

5 000

-4 798

202

Minstbestämningar
Uo 14 1:1:1

Förstärkning av Af:s tidiga insatser för ungdomar

Uo 14 1:1:1

Ökad uppföljning

Övrigt
Uo 14 1:1:1

Skatteverket
Nystartsjobb

Förstärkta informationsinsatser till arbetsgivare kring
lönesubventionerade anställningar

Utnyttjat
6 079 672

43
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REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL (tkr)
Inkomsttitel

Benämning

Beräknat belopp

Inkomster
73

2394 101

Övriga ränteinkomster

0

2811 104

Övriga inkomster av statens verksamhet

0

0

6412 001

Bidrag från Europeiska socialfonden perioden 2000-2006

0

1 296

6911 009

Övriga bidrag från EU

0

45 408

9711 011

Nedsättning, anställningsstöd

0

2

9728 011

Nystartsjobb

0

6 264

Saldo inkomsttitlar

0

53 043

Redovisning mot bemyndiganden (tkr)
Utestående åtagandenas
fördelning per år:
Tilldelad bem yndigande- Ingående Utestående
åtaganden åtaganden
ram

Anslag

Benäm ning

Uo 13 1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

ap.1

Ersättning till etableringslotsar och insatser
för vissa nyanlända invandrare

Uo 14 1:3

Kostnader för arbetsm arknadspolitiska program och insatser

ap.1

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser

Uo 14 1:4

Lönebidrag och Sam hall m .m .

ap.1

Not

2014

2015

2016

1 261 830

621 468

419 342

221 020

44

3 532 554

3 645 954

3 530 853

112 689

2 412

44

Lönebidrag m.m.

12 500 000 10 822 108

11 029 814

8 452 723

1 980 785

596 306

Sum m a

18 375 000 14 720 474

15 937 598 12 605 044

2 512 816

819 738

1 400 000

4 475 000

365 812
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Noter och tilläggsupplysningar (tkr)
RESULTATRÄKNING
NOT 1

Intäkter av anslag

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.
14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
01:7:2:4 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Intäkter av anslag

2013

2012

6 775

3 659

103 187

107 252

-21

-63

507 935

412 077

7 080 293

7 175 198

700

0

7 698 869

7 698 123

Samtliga ovanstående intäkter finansieras med medel från statens budget.

NOT 2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Uthyrning av lokaler
- varav inomstatliga
Konsultuppdrag
- varav inomstatliga
Annonser/prenumerationer m.m.
- varav inomstatliga

2013

2012

8 892

14 917

6 050

12 325

20 402

20 724

3 850

7 028

25 429

28 613

0

0

Övriga intäkter

40 896

31 804

- varav inomstatliga

20 757

18 724

- varav tjänsteexport

793

155

95 619

96 058

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

NOT 3

Intäkter av bidrag

2013

2012

Intäkter av bidrag

606 196

595 209

- varav inomstatliga

531 451

523 670

- varav periodisering

10 326

139 515

Intäkter av bidrag har ökat med 11 mkr. Försäkringskassan står för merparten av bidrag med 344 mkr.

NOT 4

Finansiella intäkter

Ränteintäkter
- varav inomstatliga
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter

2013

2012

76

1 719

45

1 638

3 881

9 452

32

40

- varav inomstatliga

0

0

Finansiella intäkter

3 989

11 211

Finansiella intäkter har minskat med 7,2 mkr. Ränteintäkter på räntekonto hos Riksgäldskontoret har minskat med 5,6 mkr beroende på minskad
behållning på räntekontot. Ränteintäkter från SPV har minskat med 1,6 mkr. Även räntesatsen har sänkts hos Riksgäldskontoret och SPV.

NOT 5

Kostnader för personal

Lönekostnader exkl. sociala avgifter
- varav periodisering
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier, övriga avgifter och kostnader
- varav periodisering
Kostnader för personal

2013

2012

4 297 714

4 216 137

2 800

42 646

2 086 867

2 078 475

8 634

-18 286

6 384 581

6 294 612

Kostnader för personal har ökat med 90 mkr, varav lönekostnader med 81,6 mkr och arbetsgivaravgifter med 8 mkr. Årsarbetskrafter har ökat med
med 124 st.
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NOT 6

Kostnader för lokaler

Kostnader för lokaler

2013

2012

635 866

598 442

7 017

2 699

- varav inomstatliga

Kostnader för lokaler har ökat med 37 mkr. Hyreskostnader har ökat med 27 mkr och beror i huvudsak på uppräkning av hyror enligt index.
Inomstatliga hyror har ökat med 4,9 mkr, vilket i huvudsak beror på en ombyggnation av SFV:s lokaler. Kostnader för renhållning, städning och
sophämtning har ökat med 5 mkr.

NOT 7

Övriga driftkostnader

Övriga driftkostnader
- varav inomstatliga

2013

2012

1 190 663

1 322 438

121 641

79 586

- varav Arbetsmarknadsutbildning

98 740

60 190

- varav periodisering

11 883

4 747

Övriga driftkostnader har minskat med 132 mkr. Arbetsförmedlingen har 2013 genomfört besparingar inom verksamhetens driftkostnader. Kostnad
för resor har minskat med 20 mkr. Inköp av maskiner och inventarier under beloppsgränsen för aktivering har minskat med 35 mkr. Kostnader för
kontors material har minskat med 5 mkr. Kostnader för övriga varor har minskat med 21 mkr. Kostnader för hotell och restaurang egen personal ino
Sverige har minskat med 11 mkr. Telefonikostnader har ökat med 7 mkr. Aktivering av driftkostnader har ökat med 50 mkr och ger en minskning
av kostnader. Licensavgifter har minskat med 13 mkr. Köp av Arbetsmarknadsutbildning från andra myndigheter har ökat med 39 mkr. Enligt
instruktion från ESV ska den redovisas som övriga driftkostnader trots att det egentligen är en kostnad för arbetssökande. Kostnader för annonser,
reklam och marknadsföring har minskat med 7 mkr. Datorservice och underhåll har ökat med 8 mkr. Kostnader för dataöverföring har ökat med
23 mkr. Övriga tjänster och köp av tjänster har totalt minskat med 44 mkr avseende konsulttjänster och bevakning m.m..

NOT 8

Finansiella kostnader

2013

2012

Räntekostnader lån i Riksgäldskontoret

3 474

3 460

Övriga räntekostnader

3 845

1 929

- varav inomstatliga

111

1 292

Övriga finansiella kostnader

189

71

0

-16

7 508

5 460

- varav inomstatliga
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader har ökat med 2 mkr och avser i huvudsak dröjsmålsräntor.

NOT 9

Uppbördsverksamhet

Återkrav skattereduktion

2013

2012

202

1 131

Medel från EU

-49 483

-16

Uppbördsverksamhet

-49 281

1 115

Uppbördsverksamheten avser främst medel som Arbetsförmedlingen för Sveriges räkning rekvirerar från EU och levererar in på inkomsttitel,
ESF mål 3 och EGF Saab. Minskningen på 50 mkr beror främst på återföring av tidigare periodisering eftersom förväntad betalning från EU
blir lägre, avser perioden 2000-2006. Uppbörd består även av återkrav skattereduktion främst nystartsjobb.

NOT 10

Transfereringar

Periodisering Köp av arbetsmarknadsutbildning
Periodisering Lämnade bidrag, inomstatliga
Periodisering Erhållna bidrag

2013

2012

-39 725

-84 532

5 759

8 155

-489

-368

Återkrav av bidrag

20 160

11 662

Extern finansiering

-37 061

-70 783

Befarade förluster

-16 170

-12 110

Finansiering ESF

31

32

Transfereringar

-67 495

-147 944

Lämnade bidrag

-34 422 041

-31 084 772

De tre största bidragsmottagarna som ingår är Försäkringskassan 17 587 mkr, Skogsstyrelsen 286 mkr och Arbetsförmedlingen 34 mkr.
Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor)

-15 927 299

-16 071 747

Kostnader EAK har minskat totalt med 144 mkr. Ersättning till arbetslöshetskassorna har ökat med 962 mkr samtidigt som Statlig ålderspensionsavgift har minskat med 1 106 mkr och beror på omräkning av underlag till ålderspensionsavgiften hos Pensionsmyndigheten.
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NOT 11

Årets kapitalförändring

Riskkostnader

2013

2012

-16 175

-12 139

16 807

-132 772

-206

-2 142

Externfinansierade projekt per finansiär
Försäkringskassan
Samordningsförbunden
EURES
Sida
EU

964

-502

-451

-1 719

-6 806

1 803

Regeringskansliet
Resultat Tjänsteexport
Erhållna bidrag för projektverksamhet, b.la.a ESF
Övrigt

-5

84

-2 098

-1 584

7 051

-9 030

23

-4 266

Övrigt
ESF
Återkrav
Periodiseringsposter
Årets kapitalförändring

31

31

24 197

18 065

-100 478

58 967

-77 146

-85 204

BALANSRÄKNING
NOT 12-13

Anläggningstillgångar

Med anläggningstillgång menas en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, t.ex. 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, transport, 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. Förbättringsutgifter på annans fastighet ska ha en anskaffningskostnad
på minst 100 000 kr. Immateriell anläggningstillgång bestående av egenutvecklat IT-system och program (helt eller delvis) ska ha ett
anskaffningsvärde på minst 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
5 år Egenutvecklade och köpta IT-system och program
5-10 år Förbättringsutgifter på annans fastighet

Planenlig avskrivning tillämpas, dvs. avskrivning görs fr.o.m. det datum då anläggningen tas i drift.
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NOT 12

Immateriella anläggningstillgångar

2013

2012

156 771

147 804

4 458

4 203

Årets anskaffningar

64 080

8 967

- varav pågående, ej avskrivna

60 939

8 861

Balanserade utgifter för utveckling
Egenutvecklade IT-system och program
Ingående anskaffningsvärde
- varav pågående, ej avskrivna

Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde egenutvecklade IT-system och program

0

0

220 851

156 771

-126 345

-117 149

-8 339

-9 196

0

0

-134 684

-126 345

86 167

30 426

18 953

14 799

7 669

4 047

Köpta IT-system och program
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde köpta IT-system och program

Immateriella anläggningstillgångar

NOT 13

Materiella anläggningstillgångar

-40

107

26 582

18 953

-13 947

-11 627

-3 409

-2 310

40

-10

-17 316

-13 947

9 266

5 006

95 433

35 432

2013

2012

261 155

178 529

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
- varav pågående, ej avskrivna

0

11 626

Årets anskaffningar

96 579

89 934

- varav pågående, ej avskrivna

27 358

10 443

Årets försäljningar/utrangeringar

-9 176

-7 307

348 558

261 156

-115 020

-94 512

-47 014

-27 545

Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar

6 876

7 037

-155 158

-115 020

193 400

146 136

Ingående anskaffningsvärde

498 043

518 872

Årets anskaffningar

150 489

63 711

-158 473

-84 541

Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

490 059

498 042

-387 103

-391 484

Årets avskrivningar

-87 663

-78 973

Årets försäljningar/utrangeringar

149 773

83 354

-324 993

-387 103

165 066

110 939

0

0

Ingående anskaffningsvärde

132

132

Utgående anskaffningsvärde

132

132

Bokfört restvärde

132

132

358 598

257 207

Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde

Specifikation leasing överstigande 100 tkr:

Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier

Materiella anläggningstillgångar
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NOT 14

Finansiella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde bostadsrätt
Tidigare värdereglering bostadsrätt
Finansiella anläggningstillgångar

NOT 15

Varulager m.m.

Varulagret innehåller främst födelsedagsgåvor.

NOT 16

Fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
- varav återkrav
Övriga fordringar
- varav återkrav
Fordringar

2013

2012

672

672

-472

-472

200

200

2013

2012

0

16

2013

2012

13 824

15 401

190 193

231 991

54

24

19 210

16 355

15 826

11 700

223 281

263 747

De tre största kundfordringarna som ingår är Lokaldelen i Sverige AB 2 517 tkr, Uppsala kommun 742 tkr och Samordningsförbundet i Mölndal
736 tkr. De tre största fordringarna hos andra myndigheter som ingår är Försäkringskassan 2 165 tkr, Sida 1 177 tkr och Tillväxtanalys 373 tkr.

NOT 17

Periodavgränsningsposter, tillgångar

Förutbetalda kostnader
- varav inomstatliga

2013

2012

68 225

54 331

1 175

459

130 283

121 041

Upplupna bidragsintäkter

32 479

112 995

- varav inomstatliga

12 664

94 913

Övriga upplupna intäkter

115 514

159 238

- varav inomstatliga

111 345

105 586

Förutbetalda hyror

- varav medel från EU
Periodavgränsningsposter, tillgångar

4 169

53 652

346 501

447 605

Förutbetalda kostnader har ökat med 14 mkr och består främst av licenser. Förutbetalda hyror har ökat med 9 mkr eftersom kostnader för lokaler
ökat. Upplupna bidragsintäkter har minskat med 81 mkr. Minskningen förklaras i huvudsak av att bidragsintäkter från myndigheter (Försäkrings-kassan) minskat. Arbetsförmedlingen rekvirerade Försäkringskassan för nedlagda kostnader avseende oktober t.o.m. december 2012.
Försäkringskassan betalade Arbetsförmedlingen den 2 januari 2013, istället för december 2012. Övriga upplupna intäkter har minskat med 44 mkr
och den största minskningen avser återföring av periodisering på 54 mkr av ESF mål 3 då vi inte förväntar oss dessa pengar. En ny periodisering
på 4 mkr har gjorts på förväntade medel.
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NOT 18

Avräkning med statsverket

2013

2012

Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde

0

0

-53 043

-44 210

53 043

44 210

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel

0

0

Fordringar/skulder avseende uppbörd

0

0

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

610 452

380 335

55 843 911

51 134 313

-56 082 029

-50 904 196

372 334

610 452

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

-160 364

-192 392

7 108 010

7 203 070

-7 018 684

-7 185 502

12 586

14 459

-58 452

-160 365

Ingående balans

173 086

200 956

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

-27 717

-27 870

Fordringar avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

145 369

173 086

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans

46 372

167 546

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

2 571 206

1 881 508

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-58 607 055

-52 862 668

56 028 985

50 859 986

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Avräkning med statsverket

39 508

46 372

498 759

669 545

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 statens budget mot anslag och inkomsttitlar
som sker när inkomster och utgifter uppstår.

NOT 19

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Anslagsmedel
- varav intäkter av bidrag
Avgifter
Räntekontokredit

2013

2012

536 247

719 529

65 964

48 327

0

0

536 247

719 529

0

123 802

200 000

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Varav kortsiktigt likviditetsbehov (förändring räntekonto i januari).

Behållningen på räntekontot består av poster som är anslagsavräknade men inte utbetalda. Större poster är löne- och semesterlöneskulden inkl.
avgifter som uppgår till 346 mkr, en ökning med 32 mkr och Lokalt aktivt omställningsarbete som uppgår till 76 mkr, en minskning med 10 mkr.
I posten ingår också anslagssparandet som är 58 mkr, en minskning med 102 mkr.

NOT 20

Statskapital

Statskapital

2013

2012

132

132

Statskapital utan avkastningskrav. Avser konst från Konstrådet.

NOT 21

Balanserad kapitalförändring

Balanserad kapitalförändring

2013

2012

10 841

96 045
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NOT 22

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2013

2012

39 110

47 598

26 445

21 758

-28 571

-30 246

36 984

39 110

Kostnader för pensionsersättning till arbetstagare som beviljats avgång med pensionsersättning enligt Trygghetsavtalets regler.
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser har minskat med 2 mkr.

NOT 23

Övriga avsättningar

2013

2012

Lokalt aktivt omställningsarbete
Ingående avsättning

66 775

93 854

Årets avsättning

12 918

12 562

Årets utbetalningar

-3 235

-39 641

Övriga avsättningar

76 458

66 775

Övriga avsättningar för Lokalt aktivt omställningsarbete har ökat med 10 mkr.

NOT 24

Lån i Riksgäldskontoret

Ingående balans
Årets nyupptagna lån
Årets amorteringar
Lån i Riksgäldskontoret

Beviljad låneram

500 000

Utnyttjad låneram

454 568

- varav anläggningstillgångar som ännu inte har finansierats med lån

2013

2012

248 625

227 061

278 572

143 695

-157 548

-122 131

369 649

248 625

24 565

Skuld avseende lån i Riksgäldskontoret redovisas i sin helhet under denna not. Lån i Riksgäldskontoret har ökat med 121 mkr på grund
av ökade investeringar i anläggningstillgångar.

NOT 25

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

2013

2012

60 354

5 881

Övriga krediter i Riksgäldskontoret har ökat med 54 mkr och avser kreditiv i Riksgäldskontoret för pågående egenutveckling av anläggningstillgånga

NOT 26

Skulder till andra myndigheter

Skulder till andra myndigheter

2013

2012

209 650

358 972

107 035

111 795

1 320

811

0

420

Följande större poster ingår:
Skatteverket, skuld arbetsgivaravgift
Skatteverket, skuld mervärdesskatt
SPV, skuld premier avtalsförsäkringar
De tre största leverantörerna som ingår är Försäkringskassan 43 mkr, SPV 26,6 mkr och Stockholms universitet 2,6 mkr.
Skulder till andra myndigheter har minskat med 149 mkr, avser främst leverantörsskulder.

NOT 27

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder

2013

2012

587 687

859 199

De tre största leverantörerna som ingår är Lernia AB 91,1 mkr, Telia Sonera Sverige AB 54,8 mkr och AcadeMedia Eductus AB 44,3 mkr.

NOT 28

Övriga skulder

Övriga skulder

2 013

2 012

92 950

95 425

91 072

95 336

Följande större poster ingår:
Skatteverket, skuld preliminärskatt
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NOT 29

Periodavgränsningsposter, skulder

2013

2012

Upplupna löner

33 566

40 326

upplupna arbetsgivaravgifter på upplupna löner

12 092

12 566

upplupna premier avtalsförsäkringar på upplupna löner
Upplupna semesterlöner

6 486

6 884

298 068

288 507

upplupna arbetsgivaravgifter på upplupna semesterlöner

92 996

89 733

upplupna premier avtalsförsäkringar på upplupna semesterlöner

48 151

49 465

201 006

149 789

Övriga upplupna kostnader
- varav inomstatliga

17 635

3 423

Oförbrukade bidrag

861

71 051

- varav inomstatliga
Periodavgränsningsposter, skulder

79

66 175

693 226

708 321

Övriga upplupna kostnader har ökat med 51 mkr, avser i huvudsak av Arbetsmarknadsutbildning. Under posten Oförbrukade bidrag redovisas
erhållna bidragsinkomster som periodiseras för att täcka framtida kostnader. Posten Oförbrukade bidrag har minskat med 70 mkr och avser
periodisering av kostnader i projekt med extern finansiering. Minskningen beror i huvudsak på avslutade projekt med Kammarkollegiet och
Socialstyrelsen.

FINANSIERINGSANALYS
Kostnader

2013

2012

Kostnader enligt resultaträkningen

NOT 30

8 365 043

8 338 976

-146 425

-118 023

-4 085

-1 097

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

NOT 31

0

0

-7 557

35 567

8 206 976

8 255 423

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkningen

2013

2012

95 619

96 058

Justeringar:
Realisationsvinst
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen

-17 746

-1 683

77 873

94 375

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 2012-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2012 om 141 987 tkr förts bort som
en indragning av anslagssparande.

Anslaget avser etableringsersättning som ska utbetalas till de nyanlända. Ersättningen är en rättighet varför
anslagsbelastningen kommer att påverkas av antalet nyanlända som omfattas av lagstiftningen.
1:4

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

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

NOT 33

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2012 om 455 746 tkr förts bort som
en indragning av anslagssparande.

Lots är en rättighet. Antalet nyanlända som har en etableringslots fortsätter att öka. Antalet
som deltar i andra program såsom förberedande utbildning har ökat under året.
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UO 14
1:1

ARBETSFÖRMEDLINGENS FÖRVALTNINGSKOSTNADER (RAMANSLAG)

1:1:1 Förvaltningskostnader för Arbetsförmedlingen (ram)

NOT 34

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 får en anslagsbehållning om 3 % disponeras under 2013. Anslagssparandet
från budgetåret 2012 uppgick inte till 3 % varför hela beloppet om 134 159 tkr disponeras.

För 2013 fick Arbetsförmedlingen minskad tillgång av resurser på förvaltningsanslaget.
Arbetsförmedlingen har vidtagit ett antal besparingsåtgärder för att anpassa verksamheten
till anslagna medel. Ny- och ersättningsrekryteringar har stoppats och visstidsanställda
har erbjudits endast i begränsad omfattning fortsatt anställning under året.
1:1:2

NOT 35

Nyanländas etablering (ram)

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 får en anslagsbehållning om 3 % disponeras under 2013. Anslagsparandet
från budgetåret 2012 uppgick till 26 206 tkr, vilket var mer än 3 %. 12 586 tkr har därför förts bort som en
indragning av anslagssparande.
1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag)

1:2:1 Aktivitetsstöd (ram)

NOT 36

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 får hela anslagssparandet om 911 750 tkr disponeras under 2013.
Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd ökade under 2013 jämfört med 2012.

Volymerna i garantiprogrammen 2013 har dock ökat i mindre omfattning än vad som ursprungligen bedömdes.
Arbetslösheten blev lägre än vad som bedömts, vilket gav ett lägre inflöde i garantiprogrammen.
1:2:2

NOT 37

Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 får hela anslagssparandet om 2 605 655 tkr disponeras under 2013.

Antalet personer med rätt till arbetslöshetsersättning har inte ökat i den utsträckning som ursprungligen
prognostiserades. Arbetslösheten för år 2013 blev lägre än vad som bedömts.
1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag)

1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)

NOT 38

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 får hela anslagssparandet om 1 112 916 tkr disponeras under 2013.
Enligt regleringsbrev 2013-03-21 har 15 000 tkr omdisponerats till Kammarkollegiet.

Anledningen till överskottet är främst en lägre kostnad för subventionerade anställningar
än vad som tidigare bedömts.
1:3:9

NOT 39

Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 får hela anslagssparandet om 40 537 tkr disponeras under 2013 till
projekt inom Europeiska globaliseringsfonden - AstraZeneca.
1:3:10

NOT 40

Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 får hela anslagssparandet om 51 390 tkr disponeras under 2013 till
projekt inom Europeiska globaliseringsfonden - Saab Automobile AB.
1:4

LÖNEBIDRAG OCH SAMHALL M.M. (RAMANSLAG)

1:4:1 Lönebidrag m.m. (ram)

NOT 41

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2012 om 502 864 tkr förts bort
som en indragning av anslagssparande.

Överskottet beror på att antalet beslut om lönebidrag har minskat mer än vad som tidigare bedömts under år 2013
En begränsning för subventionerade anställningar är taket för lönekostnaden, vilket leder till att
arbetsgivaren inte kompenseras fullt ut för den anställdes nedsatta arbetsförmåga.

FINANSIELLA VILLKOR, I ÖVRIGT
NOT 42

Enligt regleringsbrev 2012-12-20 finns en utbytbarhet mellan 1:2:1 och 1:3:1 på 400 000 tkr. Den möjligheten
har inte utnyttjats.

NOT 43

Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering för nystartsjobb under 2013.

NOT 44

Åtaganden avseende kurskostnader vid utbildning kan för närvarande inte fördelas av systemstödet för bemyndigande-

BEMYNDIGANDEN
redovisning. Fördelning av åtaganden mellan anslagen Uo 13 1:4 och Uo 14 1:3 har därför gjorts proportionellt mot
anslagsförbrukningen andra halvåret. Genom detta har 213 mkr omfördelats till Uo 13 1:4. Denna omfördelning
ingår i redovisningen i tabellen.
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