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Arbetsförmedlingen ska redovisa kommenterad och analyserad statistik kring
etableringsuppdragets olika delar, inklusive bosättning. Redovisningen ska ge en
relevant bild av etableringsinsatserna, inflödet och utflödet ur etableringen, ledtiderna
inom etableringen och status efter avslutad etableringsplan. Statistiken ska delas upp
efter relevanta bakgrundsvariabler. Redovisningen ska även behandla den
regelförändring som trädde i kraft 1 april 2014 att etableringsplan upprättas först efter
kommunmottagande. Vid behov ska Arbetsförmedlingen inhämta statistik från
Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast
den 4 maj 2015 och avse helårsuppgifter. Senast den 1 september 2015 ska uppdaterade
översiktstabeller med nyckeltal lämnas till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet). Nyckeltalen ska avse första halvåret 2015.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har
föredragits av Fredrik Bodin från Förmedlingsavdelningen. I den slutliga handläggningen
har chefen för enheten Integration och etablering Mathias Wahlsten och chefen för
sektionen Strategi Susanne Engberg deltagit.
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Sammanfattning
Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda
vägen till arbete eller högre studier och ge förutsättningar för egenförsörjning.
Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen i etableringsuppdraget upprätta en
individuell etableringsplan som minst ska innehålla arbetsförberedande aktiviteter,
undervisning i svenska och samhällsorientering.
Under 2014 stärktes den svenska arbetsmarknaden. Efterfrågan på arbetskraft, antalet
personer i arbetskraften och sysselsättningsnivån ökade. Utrikes födda stod för hela
ökningen av både arbetskraftsutbudet och sysselsättningsnivån. Arbetsförmedlingen
bedömer att nettoinvandringen måste ligga på en fortsatt hög nivå, för att Sveriges ska
klara sin framtida försörjning och upprätthålla nuvarande sysselsättningsnivå. Antalet
deltagare i etableringsuppdraget fortsatte att öka och i december 2014 omfattades totalt
43 033 personer av etableringsuppdraget.
Arbetsförmedlingen bedömer att en väl fungerande integration är en av de största
utmaningarna för Sveriges framtida tillgång på arbetskraft och en fungerande matchning
på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen har tillräckliga resurser
för att kunna erbjuda individuellt anpassade etableringsinsatser och stödja deltagarna
under deras tid i etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag har dock
inte ökat i motsvarande omfattning som antalet deltagare i etableringsuppdraget. Det kan
få konsekvensen att deltagarnas etablering på arbetsmarknaden fördröjs, att deras
kompetenser inte tas tillvara och att matchningen på arbetsmarknaden försämras.
Det var 14 procent som arbetat under tiden med etableringsplan vilket är en ökning från
tolv procent 2013. Även andelen som deltagit i sfi har ökat något. Däremot var andelen
personer som deltagit i arbetsmarknadspolitiska program i stort sett oförändrad. Det var
fortsatt en mindre andel kvinnor än män som arbetat eller deltagit i
arbetsmarknadspolitiska program.
Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag utgår från överenskommelser om
anvisningsbara platser som kommuner tecknar med länsstyrelser. Överenskommelserna
utgår från en fastställd fördelning av mottagningsbehovet i varje län, så kallat länstal.
Arbetsförmedlingen kan konstatera att länstalens och överenskommelsernas styrande
effekt under 2014 generellt var låg. Det fanns dock stora skillnader mellan olika län. Det
är av stor vikt att antalet överenskomna anvisningsbara platser både ökar och i större
utsträckning omsätts i faktiskt mottagande. Bristen på tillgängliga anvisningsbara platser
i flera av landets län är därför oroväckande och riskerar att fördröja nyanländas
etablering i arbets- och samhällslivet. Antalet personer som anvisades en plats för
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bosättning av Arbetsförmedlingen har ökat, men inte i samma utsträckning som antalet
personer som anmälde behov. Den viktigaste faktorn för att fler ska kunna anvisas en
plats för bosättning är dock att kommunerna ökar sin mottagningskapacitet. Det främsta
hindret för detta bedöms vara bristen på lediga bostäder.
Den 1 april 2014 ändrades reglerna för personer på anläggningsboende som har fått
uppehållstillstånd efter sista mars 2014. Den innebär att etableringsplanen först ska
upprättas när personen är mottagen i en kommun. Regeländringen har fått den negativa
konsekvensen att personerna inte får några etableringsinsatser under tiden på
anläggningsboende. Den har också medfört en större genomströmning i
bosättningsuppdraget då incitamentet för att flytta på egen hand har ökat.
Arbetsförmedlingen ser dock att en flytt i många fall sker till en boendesituation som är
tillfällig och osäker.
Trots att Arbetsförmedlingens förutsättningar att matcha personer mot arbete har
försämrats ökade andelen som arbetade eller studerade 90 dagar efter att deras
etableringsplan avslutades, från 26 procent 2013 till 29 procent 2014. En möjlig
förklaring är den stärkta arbetsmarknaden, vilket också kan ha bidragit till att en högre
andel arbetade redan innan de lämnade etableringsuppdraget. En annan möjlig förklaring
till ökningen är att den genomsnittliga utbildningsnivån bland personerna som lämnade
etableringsuppdraget har ökat. Personer med kortare utbildningsbakgrund arbetade eller
studerade i mindre utsträckning efter att de lämnade etableringsuppdraget jämfört med
personer med längre utbildningsbakgrund.
Det var fortsatt en betydligt lägre andel kvinnor än män som arbetade efter att de
lämnade etableringsuppdraget. Den fortsatta trenden visar på vikten av att intensifiera
utvecklingsarbetet inom etableringsuppdraget för att säkerställa att både kvinnor och
män får tillgång till kvalitativa insatser. Utvecklingsarbetet är viktigt för att de
jämställdhetspolitiska målen ska kunna uppnås.
Det var en låg andel personer med förgymnasial utbildning som studerade under och efter
etableringsuppdraget. Avslutade studier på grund- och gymnasienivå är ofta en
förutsättning för att få ett arbete. Det är därför ett problem att inte fler studerar, i
synnerhet ungdomar med endast förgymnasial utbildning.
Det är en allt högre andel personer med eftergymnasial utbildning som deltar i
etableringsuppdraget. De arbetade efter etableringsuppdraget i större utsträckning än
personer med kortare utbildningsbakgrund. Två tredjedelar av personerna med
eftergymnasial utbildning matchades mot, eller har som mål att matchas mot, ett yrke
som kräver högskolekompetens under tiden i etableringsuppdraget. En del av dessa har
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behov av att verifiera eller komplettera sin utbildning. För att kunna möta det växande
behovet av kompletterande utbildningar är det viktigt att högskolor ges möjligheter att
kunna tillhandahålla denna typ av utbildning. Efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar
varför det är viktigt att personernas kompetens tillvaratas.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Arbetsförmedlingen ansvarar för att samordna etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare. Målgruppen för etableringsuppdraget är i huvudsak personer som har fått
uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till dessa. De anhöriga
ska ha sökt uppehållstillstånd inom sex år från det att personen som den anhöriga har
anknytning till först togs emot i en kommun. Personerna ska även ha fyllt 20 år men inte
65 år och det får inte ha gått mer än ett år sedan första folkbokföringen i en kommun. I
vissa fall omfattas även personer som är 18-19 år och som saknar föräldrar i Sverige.1
Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda deltagarens väg till arbete eller
högre studier och därmed ge personen i etableringsuppdraget förutsättningar för egen
försörjning. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen upprätta en individuell
etableringsplan med aktiviteter som ska påskynda etablering på arbetsmarknaden. För att
stödja personen i att genomföra aktiviteterna i sin etableringsplan fanns det även
möjlighet att välja en etableringslots.2
Personen får etableringsersättning vid medverkan till upprättande av en etableringsplan 3
och vid deltagande i aktiviteterna i planen. Utöver etableringsersättning finns
tilläggsersättningar för personer med barn och för personer med egen bostad.
Arbetsförmedlingen ska enligt 6 § i förordningen (2010:408) om mottagande för
bosättning av vissa nyanlända invandrare hjälpa personer som anmäler behov av hjälp
med bosättning.

1

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

2

Arbetsförmedlingen sa upp avtalet med leverantörerna av tjänsten etableringslots den 20 februari 2015, det

påverkar dock inte redovisningen i denna rapport.
3

Personer som erhåller dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. erhåller inte

etableringsersättning.
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1.2 Ändringar i regelverk
Under 2014 gjordes flera regeländringar inom etableringsuppdraget. I detta avsnitt
beskrivs förändringarna och hur de påverkar resultaten som presenteras i denna
återrapport.

1.2.1 Personer på anläggningsboende och upprättande av
etableringsplan från och med 1 april 2014
Den 1 april 2014 ändrades reglerna för personer på anläggningsboende som har fått
uppehållstillstånd efter sista mars 2014. Precis som tidigare ska personen få ett
etableringssamtal så snart som möjligt efter uppehållstillstånd. Etableringsplanen ska
dock upprättas först när personen är mottagen i en kommun eller senast ett år efter att
personen första gången folkbokfördes i en kommun. Det gäller även om personen
fortfarande vistas på ett anläggningsboende hos Migrationsverket.4 För de personer som
har fått uppehållstillstånd innan den 1 april 2014 gäller de gamla reglerna. Detta innebär
att det under en övergångsperiod gäller olika regler för personer som vistas på ett
anläggningsboende beroende på när de har fått sitt uppehållstillstånd.
Arbetsförmedlingen arbetar alltså med två parallella regelverk, vilket till viss del påverkar
hur resultaten som presenteras i denna återrapport ska tolkas.
Personerna som omfattades av denna regeländring redovisas separat i förhållande till
kvarstående deltagare, se avsnitt 2.2.1. Analysen av ledtider gällande beslut om
etableringsplan och deltagande i aktiviteter i etableringsplanen påverkas av
regeländringen, se kapitel 3 och 4. Regeländringen har också påverkat arbetet med
bosättning, se kapitel 6.

1.2.2 Förlängning av etableringsplan på grund av föräldraledighet på
deltid
Från och med 1 augusti 2014 kan en etableringsplan förlängas utöver 24 månader. Det
gäller om en person har haft aktiviteter som omfattar 75 procent av heltid på grund av
föräldraledighet. Förlängningen ska motsvara tiden som personen inte har kunnat delta i
etableringsinsatser men får högst omfatta åtta månader. Syftet är att de som deltar i
aktiviteter på deltid samtidigt som de är föräldralediga på deltid inte ska få en kortare
effektiv tid med insatser.
Arbetsförmedlingen har för närvarande inte möjlighet att urskilja vilka personer som fått
sin etableringsplan förlängd på grund av föräldraledighet på deltid. Få personer har varit

4

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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föräldralediga på deltid innan regeländringen trädde i kraft. Arbetsförmedlingen arbetar
för att kunna följa upp denna grupp framöver.

1.2.3 Etableringsplanen ska avslutas om en person tackar nej till
erbjudet lämpligt arbete
Från och med 1 augusti 2014 kan en person som utan godtagbara skäl tackar nej till
erbjudet lämpligt arbete få sin etableringsplan avbruten. Detta gäller personer som i sin
etableringsplan har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet. 5 Det innebär
även att rätten till insatser och ersättning upphör. Tidigare har det inte funnits någon
sanktionsmöjlighet inom etableringsuppdraget. Antalet som fått sin etableringsplan
avbruten på grund av denna orsak redovisas i avsnitt 2.3.2.

1.3 Definition av kvarstående och lämnat
I detta avsnitt redogörs för definitioner av ”kvarstående” respektive ”lämnat”
etableringsuppdraget.
En person är kvarstående om hen har deltagit i ett etableringssamtal eller fått ett beslut
kopplat till etableringsuppdraget.6
En person som fått uppehållstillstånd från och med 1 april 2014 och vistas på ett
anläggningsboende i väntan på att bli kommunmottagen och få en etableringsplan är
också kvarstående men dessa personer redovisas separat, se avsnitt 2.2.1.
En person har lämnat etableringsuppdraget om hen har fått ett avbrotts- eller ett
avslagsbeslut på etableringsplanen alternativt att beslutet om etableringsplan tidsmässigt
har löpt ut. Om en person senare får ett nytt beslut om etableringsplan räknas hen inte
längre in bland de som lämnat utan definieras återigen som kvarstående. I statistiken
över de som lämnat etableringsuppdraget räknas alltså en person bara en gång.

1.4 Förändring av uppdelning av deltagare per kategori
Arbetsförmedlingen har i tidigare återrapporter redovisat deltagarna fördelade på
kategorierna anläggningsboende (ABO), eget boende (EBO), vidarebosatt så kallad
kvotflykting, anhörig och övriga. Dessa kategorier baserades på boendeform och grund
för uppehållstillstånd. Uppdelningen skedde enligt uppdrag i exempelvis
Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2014. Uppdraget att redovisa deltagarna
fördelade på kategori återfinns inte i myndighetens regleringsbrev för 2015.
5

9 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

6

Beslut som är specifika för etableringsuppdraget. Dessa är beslut om etableringsersättning, etableringsplan

och etableringslots.
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Arbetsförmedlingen har valt att inte analysera etableringsuppdraget utifrån denna
kategorisering.
En anledning till att redovisningen inte är uppdelad per kategori är att regeländringen för
personer som vistas på anläggningsboende som trädde i kraft 1 april 2014. För personer
som vistas på ett anläggningsboende ska en etableringsplan vanligtvis upprättas först när
de är mottagna i en kommun. Personerna som vistas på anläggningsboende kommer
således inte att delta i etableringsinsatser under tiden på anläggningsboendet. Detta
medför att förutsättningarna för deltagande i aktiviteter har blivit mer lika för personer
som vistats på anläggningsboende och personer i eget boende. Analysen mellan dessa
grupper blir således inte lika meningsfull.
Ytterligare en anledning är att kommuner sedan den 1 januari 2014 erhåller extra
ersättning för varje mottagen nyanländ person som är kvotflykting eller anvisad från
Migrationsverkets anläggningsboenden.7 Detta medför i ännu högre grad än tidigare att
Migrationsverket behöver registrera huruvida personer har blivit anvisade till en
kommun eller bosatt sig på egen hand. Om en person har vistats på ett
anläggningsboende och blivit anvisad registreras personen som utskriven från ABO.
Personen får då kategorin Personer från anläggningsboende (ABO). Om en person
däremot har vistats på ett anläggningsboende och bosatt sig på egen hand registreras
personen som utskriven från EBO oavsett tidigare registrerad boendeform. Personen får
då kategorin Personer från eget boende (EBO). Arbetsförmedlingen kan således inte dra
slutsatsen att alla personer som skrivs ut från EBO har bott i eget boende, eftersom en
ökande andel av dessa är personer som vistats på ett anläggningsboende, se avsnitt 6.5.
Sammantaget medför detta att Arbetsförmedlingen inom ramen för denna återrapport
bedömer att det inte är meningsfullt att dela upp resultaten utifrån kategorierna ABO,
EBO och övriga.
Kapitel 6 om bosättning påverkas dock inte av denna förändring. I kapitlet är det
fortfarande möjligt att dela upp deltagarna på ABO respektive EBO. Det beror på att
Arbetsförmedlingen manuellt registrerar dessa uppgifter i personers bosättningsärenden.

1.5 Avgränsningar
1.5.1 Personer som saknar person- och samordningsnummer
Personer som vid de första kontakterna med Arbetsförmedlingen saknar person- och
samordningsnummer kan inte registreras i Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem

7

14 d § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
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utan hanteras manuellt. När person- och samordningsnummer sedan erhålls registreras
personerna retroaktivt. Under tiden personers ärenden hanteras manuellt utgör de inte
underlag för återrapporten.

1.5.2 Statistikuppgifter och ledtider
De ledtider som redovisas i återrapporten redovisas som mediantider om inget annat
anges.
Samtliga statistikuppgifter avser tidsperioden fram till och med utgången av december
2014 om inget annat anges. Vid varje ny mätperiod uppdateras data genomgående med
den senast kända informationen tre månader bakåt i tiden. Efter tre månader låses
uppgifterna och uppdateras inte. Statistik om bosättningen uppdateras dock längre
tillbaka än de senaste tre månaderna.
På grund av förändringen i uppdelningen av deltagarna efter kategori redovisas inte
deltagarnas ledtider uppdelad på kategori, se avsnitt 1.4.

1.5.3 Begränsning i möjlighet att jämföra resultat
I återrapporten jämförs statusen för personer som lämnade etableringsuppdraget och
som har passerat dag 90 respektive dag 180 efter att deras etableringsplan avslutades för
åren 2013 och 2014, se kapitel 7. Arbetsförmedlingen bedömer dock att det inte är möjligt
att jämföra resultaten för 2013 och 2014 med tidigare år. Orsaken är att de personer som
lämnade etableringsuppdraget innan 2013 gjorde det i förtid. Det vill säga de lämnade
etableringsuppdraget innan deras etableringsplan löpt ut. Det är även svårt att jämföra
resultaten i återrapporten med statistik som avser tid innan etableringsuppdraget trädde
ikraft. Denna återrapport omfattar därmed inte en sådan jämförelse.8

8

Det beror på att de uppgifter som finns tillgängliga innan etableringsuppdraget infördes baserades på

arbetskraftsundersökningarna (AKU) som genomförs av Statistiska centralbyrån. Dessa uppgifter är svåra att
jämföra med Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik, vilket myndigheterna tidigare har påpekat i Statistiska
centralbyrån (2013) Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (Af)
arbetslöshetsstatistik – En jämförande studie.
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2. Deltagare i etableringsuppdraget
I detta kapitel redovisas dels statistik om deltagarna i etableringsuppdraget, dels skälen
till att en etableringsplan avslås eller avslutas. Redovisningen av deltagarna i
etableringsuppdraget sker fördelat på utbildningsnivå, ålder och fördelade på
kategorierna vidarebosatt så kallad kvotflykting, anhörig och i fall personen varit en del av
Migrationsverkets mottagningssystem. I kapitlet finns även fördjupningar om personer
med eftergymnasial utbildning, två år eller längre och ungdomar.
Vid utgången av december 2014 hade 38 770 personer en pågående etableringsplan och
4 263 medverkade till att upprätta en etableringsplan eller väntade på att bli
kommunmottagna. Etableringsuppdraget omfattade därmed totalt 43 033 personer. Av
dessa var 44 procent kvinnor och 56 procent män.

2.1 Nya deltagare
I detta avsnitt redovisas antalet nya deltagare i etableringsuppdraget. I diagrammet ingår
både de som medverkade till upprättandet av en etableringsplan och de som deltog i en
sådan. Figuren omfattar även de personer som fått uppehållstillstånd från och med den 1
april 2014, vistades på ett anläggningsboende och väntade på att bli kommunmottagna
och få en etableringsplan.
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Figur 1 Antal nya deltagare i etableringsuppdraget, fördelat på månad december 2012 - december
2014
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2 000
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Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget har ökat successivt mellan 2012 och 2014.
Under 2014 minskade andelen nya kvinnor i etableringsuppdraget i förhållande till
andelen nya män.
Att antalet nya deltagare minskade under sommarmånaderna berodde på
säsongsvariationer. Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget påverkades av
Migrationsverkets handläggningstider.9 Utifrån Migrationsverkets prognoser är
Arbetsförmedlingens bedömning att antalet nya deltagare i etableringsuppdraget kommer
att fortsätta att öka under 2015.10

2.2 Kvarstående deltagare
I takt med att antalet nya deltagare är fler än antalet deltagare som lämnar
etableringsuppdraget ökar antalet kvarstående deltagare. Figur 2 illustrerar utvecklingen
från 2010 gällande antalet kvarstående i etableringsuppdraget. Figuren omfattar även de

9

Att Migrationsverkets handläggningstider ökade under våren och sommaren 2014 kan troligtvis förklara en del

av den relativt stora nedgången av nya deltagare under denna period. Migrationsverket (2014) Verksamhetsoch kostnadsprognos, juli 2014.
10

Arbetsförmedlingen (2014) Prognoser för utbetalningar 2015-2019, 2015-02-20.
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personer som fått uppehållstillstånd från och med den 1 april 2014 och vistades på ett
anläggningsboende i väntade på att bli kommunmottagna.
Figur 2 Antal deltagare som är nya, lämnat och kvarstående, december 2014

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet nya deltagare var under 2014 ungefär dubbelt så många som antalet som lämnade
etableringsuppdraget. Därmed har antalet kvarstående personer i etableringsuppdraget
ökat över tid.11

11

Antalet kvarstående kan vara underskattat. Det beror på att personen måste fått ett etableringssamtal

registrerat för att ingå i definitionen för nya deltagare i etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen genomför ett
etableringssamtal med personer som vistas på anläggningsboende efter att de fått uppehållstillstånd. Fokus för
samtalet är personens behov av bosättning. I och med samtalet upprättar Arbetsförmedlingen ett
bosättningsärende för personen. I vissa fall kan Arbetsförmedlingen ha förbisett att även registrera samtalet
som ett etableringssamtal. Det får konsekvensen att inte alla personer som vistats på ett anläggningsboende och
fått ett bosättningsärende upprättat ingår i statistiken för nya deltagare i etableringsuppdraget. Ytterligare en
anledning är att personer utan person- och samordningsnummer inte kan registreras i Arbetsförmedlingens
ärendehanteringssystem, deras ärende hanteras istället manuellt. Dessa personer utgör därmed inte ett
underlag för återrapporten, se avsnitt 1.5. Det är dock möjligt för dessa personer att upprätta ett
bosättningsärende.
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Arbetsförmedlingen bedömer att den framtida nettoinvandringen måste ligga på en hög
nivå för att Sverige ska klara sin framtida försörjning och upprätthålla nuvarande
sysselsättningsnivå.12

2.2.1 Deltagare som vistas på ett anläggningsboende och väntar på
etableringsplan
Den 1 april 2014 ändrades reglerna för personer som vistas på anläggningsboende som
har fått uppehållstillstånd efter sista mars 2014, se avsnitt 1.2.1.
Regeländringen omfattar personer som vistas på ett anläggningsboende när de får
uppehållstillstånd. Regeländringen påverkar inte i samma utsträckning de personer som
väljer att flytta från anläggningsboendet direkt när de fått uppehållstillstånd och därmed
inte anmäler behov av bosättning. Detta eftersom Arbetsförmedlingen kan upprätta en
etableringsplan i samband med att personerna blir mottagna i en kommun.
Arbetsförmedlingen har upprättat bosättningsärenden för knappt 7 300 vuxna personer
som vistades i ett anläggningsboende och fick uppehållstillstånd efter den sista mars
2014.13 Vid utgången av december 2014 var det cirka 1 200 av dessa personer som fått en
anvisning av Arbetsförmedlingen och som ska lämna anläggningsboendet. Cirka 2 500
personer valde att avbryta sina bosättningsärenden och ska därmed också ha lämnat
anläggningsboendet.
Vid årets slut var det därmed cirka 3 600 vuxna personer som hade ett pågående
bosättningsärende utav de som anmält behov av bosättning efter sista mars 2014. Dessa
personer vistades således i ett anläggningsboende i väntan på att bli kommunmottagna
och få påbörja en etableringsplan.

2.3 Deltagare som lämnat etableringsuppdraget
Under 2014 var det 10 356 personer som lämnade etableringsuppdraget. Av dessa är det
9 570 personer som har haft en etableringsplan och 786 personer som aldrig fått en
etableringsplan eftersom de fått avslag på sin ansökan.

12

Arbetsförmedlingen (2015) Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – Utmaningar för

morgondagens arbetsmarknad.
13

Det är möjligt att en del av dessa personer inte ingår i etableringsuppdraget. Detta då anhöriga till personer

som fått ett bosättningsärende upprättat och som inte tillhör målgruppen för etableringsuppdraget kan ingå i
statistiken. Arbetsförmedlingen uppskattar dock att det endast är ett fåtal.
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2.3.1 Skäl till avslag på rätten till etableringsplan
Under 2014 har 786 personer fått avslag på sin ansökan om en etableringsplan. I tabellen
nedan redovisas antal avslag och skälen till dessa.
Tabell 1 Skäl till avslag på rätten till etableringsplan fördelat på kön under 2014
Skäl till avslag på
rätt till etableringsplan
Anställning på heltid
Påbörjad högskoleutbildning
Ej styrkt rätten till etableringsplan
Enligt personens egen begäran
Går i gymnasieskola
Pension
Prestationsförmåga under 25 procent
Ansökt 12 mån efter folkbokföring i landet
14
Övriga orsaker
Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen

Kvinnor
<5
<5
125
23
14
<5
59
84
14
327

Män
20
<5
168
40
57
<5
47
115
6
459

Totalt
23
<5
293
63
71
8
106
199
20
786

De två vanligaste skälen till avslag på rätten till etableringsplan var att personen inte
kunnat styrka rätten till etableringsplan och att personen ansökte om att delta i
etableringsinsatser efter tolv månader från första folkbokföringsdatum.15 Det tredje
vanligaste skälet var att personen på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av
den fysiska eller psykiska prestationsförmågan inte kunde delta på minst 25 procent av
heltid.
Det var även vanligt att personen fått avslag på rätten till etableringsplan för att hen gick i
gymnasieskola. Det får konsekvenser för hur många 18-19 åringar som deltog i
etableringsuppdraget, se avsnitt 2.6.

2.3.2 Skäl till att en etableringsplan avslutades
Under 2014 lämnade 9 570 personer, som haft en etableringsplan, etableringsuppdraget.
I tabellen nedan redovisas skälen till varför en etableringsplan avslutades.

14

Övriga orsaker avser personer som utan känd orsak avvikit under medverkan till upprättande av

etableringsplan, felregistreringar och personer som avlidit.
15

3 § förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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Tabell 2 Skäl till att etableringsplanen avslutades fördelat på kön under 2014
Skäl till avslutad etableringsplan
Kvinnor Män
Totalt
104
589
693
Anställning på heltid
28
59
87
Påbörjad högskoleutbildning
3 795
4 584
8 379
Etableringsplan har löpt ut
46
63
109
Enligt personens egen begäran
2
5
7
Går i gymnasieskola
36
40
76
Pension
70
33
103
Prestationsförmåga under 25 procent
0
0
0
Tackat nej till lämpligt erbjudet arbete
56
60
116
Övriga orsaker16
Totalt
4 137
5 433
9 570
Källa: Arbetsförmedlingen

Det vanligaste skälet till att en etableringsplan avslutades var att tiden med
etableringsplan har löpt ut. I de fall personen inte hade förbrukat sin maximala tid med
rätt till etableringsplan är det möjligt att personen återvänder till etableringsuppdraget.
Etableringsplanen ska avbrytas i förtid17 om personen har arbetat på heltid i sex månader
eller påbörjat studier på högskolenivå.18 I vissa fall kan inte en etableringsplan förlängas,
exempelvis för att personen vid tidpunkten för förlängning inte längre uppfyller
villkoren19 för att få en etableringsplan. Det kan vara att personen på grund av sjukdom
eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan inte kan
delta på minst 25 procent av heltid, personen har fyllt 65 år eller att en 18-19 åring
påbörjar studier på gymnasiet.
Sedan 1 augusti 2014 kan en person som har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig
aktivitet i sin etableringsplan och utan godtagbara skäl tackar nej till lämpligt erbjudet
arbete få sin etableringsplan avbruten.20 Vid utgången av december 2014 hade ingen fått
sin etableringsplan avbruten av denna orsak.

16

Övriga orsaker är att personen har avaktualiserats utan orsak, inte kunna styrka rätten till en etableringsplan

eller avlidit.
17

6-9 §§ lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

18

Uppgifterna om hur många som får sin etableringsplan avslutad på grund av arbete eller studier i tabell 2 ger

inte en helhetsbild av hur många som arbetar eller studerar efter att de lämnat etableringsuppdraget. Dessa
uppgifter ska därför inte förväxlas med antalet som arbetade eller studerade efter att de lämnade
etableringsuppdraget, vilket redovisas i kapitel 7.
19

6 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

20

9 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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2.4 Deltagarna fördelade på utbildningsnivå
I detta avsnitt redovisas personerna i etableringsuppdraget fördelade på sex olika
utbildningsnivåer, från förgymnasial utbildning kortare än nio år till forskarutbildning.
Figur 3 Deltagarna i etableringsuppdraget fördelade på utbildningsnivå, december 2012, december
2013 och december 2014

Källa: Arbetsförmedlingen

Deltagarnas genomsnittliga utbildningsnivå har generellt ökat. Ökningen gäller för både
kvinnor och män. Den genomsnittliga utbildningsnivån var fortfarande lägre bland
kvinnor än bland män i etableringsuppdraget.
Andelen personer med en förgymnasial utbildning kortare än nio år har minskat.
Samtidigt har andelen personer med eftergymnasial utbildning på två år eller längre
fortsatt att öka, från 20 procent i december 2013 till 24 procent i december 2014. Andelen
med högskoleutbildning är därmed på ungefär samma nivå som befolkningen i stort.21

2.5 Deltagare med eftergymnasial utbildning
I detta avsnitt redovisas personer med eftergymnasial utbildning på två år eller längre.22
Redovisningen omfattar deras utbildningsinriktning och vilka yrkesområden som de

21

Statistiska centralbyrån (2014) Befolkningens utbildning 2013, Nr 2014:97.

22

Det totala antalet personer med eftergymnasial utbildning på två år eller längre skiljer sig i detta avsnitt något

jämfört med underlaget för samtliga kvarstående med eftergymnasial utbildning på två år eller längre. Det beror
på att redovisning inte innehåller personer vara SUN kod har blivit retroaktivt registerad efter utgången av
december 2014.
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matchas mot. Syftet med avsnittet är att ge ett underlag till det fortsatta arbetet med att
tillvarata personers högskolekompetens.

2.5.1 Utbildningsinriktning för deltagare med eftergymnasial
utbildning
Arbetsförmedlingen registrerar en persons utbildningsnivå och utbildningsinriktning vid
inskrivningen på Arbetsförmedlingen.23 Registeringen sker utifrån den information som
finns vid inskrivningstillfället. Vid behov kan Arbetsförmedlingen översätta betyg och
andra dokument som är relevanta för att ansvariga instanser ska kunna bedöma och
verifiera deltagarnas utbildning. Arbetsförmedlingen kan även hjälpa personen att skicka
dokumenten till rätt instans för bedömning. Om det framkommer ny information om
personens utbildningsbakgrund uppdateras den registrerade utbildningsnivån och
utbildningsinriktningen. Tabell 3 visar utbildningsinriktningarna för personer med
eftergymnasial utbildning på två år eller längre.

23

Detta sker enligt svensk utbildningsnomenklatur framtagen av Statistiska centralbyrån.
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Tabell 3 Antal personer med eftergymnasial utbildning, två år eller längre fördelade per
utbildningsinriktning och kön (antal inom parentes), december 2014
Utbildningsinriktning
Pedagogik och lärarutbildning
Humaniora och konst
Konst och media
Humaniora
Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration
Samhälls- och beteendevetenskap
Journalistik och information
Företagsekonomi, handel och administration
Juridik och rättsvetenskap
Naturvetenskap, matematik och data
Biologi och miljövetenskap
Fysik, kemi och geovetenskap
Matematik och övrig naturvetenskap
Data
Teknik och tillverkning
Teknik och teknisk industri
Material och tillverkning
Samhällsbyggnad och byggnadsteknik
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
Lantbruk, trädgård, skog och fiske
Djursjukvård
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
Hälso- och sjukvård
Socialt arbete och omsorg
Tjänster
Personliga tjänster
Transport, säkerhetstjänster, miljövård och miljöskydd
Totalt

Andel i procent
14
(1 435)
12
(1 239)
3
(328)
9
(911)
28
(2 977)
4
(393)
1
(131)
17
(1 751)
7
(702)
11
(1 140)
1
(132)
3
(272)
(226)
2
5
(510)
15
(1 584)
10
(1 004)
1
(73)
5
(507)
2
(225)
1
(73)
1
(38)
15
(1 557)
14
(1 495)
1
(62)
3
(359)
2
(253)
1
(67)
100 (10 516)

Kvinnor
70
54
56
54
35
49
53
34
28
31
50
32
38
22
18
15
41
22
23
29
13
33
32
58
30
37
19
39

Män
30
46
44
46
65
51
47
66
72
69
50
68
62
78
82
85
59
78
77
71
87
67
68
42
70
63
81
61

Källa: Arbetsförmedlingen

Den vanligaste utbildningsinriktningen var inom samhällsvetenskapliga utbildningar, 28
procent hade denna utbildningsinriktning. Störst andelsskillnad mellan kvinnor och män
var det inom djursjukvård, teknik och teknisk industri samt området transport,
säkerhetstjänster, miljövård och miljöskydd. Inom dessa utbildningsinriktningar var
andelen kvinnor under 20 procent. Den utbildningsinriktningen med lägst andel
utbildade män var pedagogik och lärarutbildning. Inom denna utbildningsinriktning var
andelen män 30 procent.
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2.5.2 Yrkesområden för deltagare med eftergymnasial utbildning
Personens utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet ligger till grund för vilket yrke en
person kan matchas mot.24
Det var 65 procent av personerna med eftergymnasial utbildning, två år eller längre inom
etableringsuppdraget som matchades mot, eller som har som mål att matchas mot, ett
yrke som kräver högskolekompetens. För tio procentenheter av dessa var yrket markerat
som ett önskat yrke. Det innebär att personen vid tillfället saknade de kvalifikationer som
krävs för att bli matchad mot yrket. I dessa fall behövde personen ofta verifiera eller
komplettera sin utbildning. Det var vanligt förekommande för legitimationsyrken inom
exempelvis vård och skola. För en del reglerade yrken behöver vissa kriterier vara
uppfyllda innan personen kan matchas mot dem. I dessa fall kan inte personen matchas
direkt varför Arbetsförmedlingen istället registerar yrket som önskat yrke. Samtidigt
registreras ett yrke som personen kan arbeta inom direkt. Exempelvis kan en person som
är utbildad sjuksköterska matchas mot arbeten som vårdbiträde i väntan på att
utbildningen blir bedömd och personen får sin legitimation. Under denna tid är yrket som
sjuksköterska markerat som önskat yrke.
För nio procent av personerna med eftergymnasial utbildning, två år eller längre
saknades ett registrerat yrke som personen matchades mot. Är personen ny i
etableringsuppdraget ska yrkes- och utbildningsbakgrund först kartläggas och verifieras
innan personen kan matchas mot ett yrke. Målet är att detta ska ske så snabbt som
möjligt.
Resterande 26 procent av personerna med eftergymnasial utbildning, två år eller längre
matchades mot yrken som inte kräver högskolekompetens. Av dessa var 39 procent
kvinnor och 61 procent män. De flesta av dessa hade erfarenhet av det yrke de sökte
arbete inom, det vill säga att de matchades mot en konstaterad yrkesbakgrund. Dessutom
sökte många av dem arbete inom den bransch som de har utbildning inom men på en
lägre kompetensnivå sett till deras utbildning. Detta kan bero på att personen väntade på
att få sin utbildning verifierad eller hade ett behov av att kompletta sin utbildning.
Det är viktigt att komma ihåg att deltagarens önskemål vägs in när Arbetsförmedlingen
registerar vilket yrke personen ska matchas mot. Det är ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv viktigt att ta tillvara en persons utbildning men för individen kan det ibland
finnas en önskan att klara sin försörjning. Det kan leda till att personen, åtminstone på
kort sikt, söker arbeten som inte motsvarar den utbildning som personen har.

24

Registeringen sker genom yrkeskoder enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
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2.6 Deltagarna fördelade på ålder
I detta avsnitt redovisas personerna i etableringsuppdraget efter åldersgrupp. Gruppen
18-19 åringar redovisas för sig, eftersom det finns särskilda regler för denna grupp.25
26

Figur 4 Deltagarna i etableringsuppdraget fördelade på ålder och kön, december 2014
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Källa: Arbetsförmedlingen

Målgruppen i etableringsuppdraget var generellt ung, drygt två tredjedelar var under 40
år. Genomsnittsåldern har ökat något sedan december 2013.
Det kan noteras att antalet 18-19 åringar över tid inte har ökat nämnvärt, trots att det
totala antalet deltagare har ökat i etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen har i denna
återrapport granskat varför personer som är under 20 år har en etableringsplan, se
avsnitt 3.3.

25

2 b § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

26

<5 personer är över 65 år.
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2.6.1 Ungdomar i etableringsuppdraget
Ungdomar har generellt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Flera
arbetsmarknadspolitiska reformer för ungdomar har aviserats av regeringen.27
Ungdomar i etableringsuppdraget har analyserats särskilt i denna återrapport. Syftet är
att skapa ett underlag för vidare diskussion om vilka behov av insatser som ungdomar i
etableringsuppdraget har.
I detta avsnitt beskrivs deltagarna i etableringsuppdraget som är mellan 20 till 24 år
utifrån kön och utbildningsnivå. Avsnittet ger ett fördjupat underlag till analysen av
ungdomars deltagande i olika insatser och deras resultat 90 dagar efter att de lämnade
etableringsuppdraget, se kapitel 4 och 7.28
Vid utgången av december 2014 ingick 6 658 ungdomar i etableringsuppdraget, vilket
motsvarade 15 procent av alla personer i etableringsuppdraget. Av ungdomarna var 42
procent kvinnor och 58 procent män. Männen utgjorde således en något större andel
bland ungdomarna, jämfört med den totala andelen män i etableringsuppdraget.
Av ungdomarna var det 28 procent som hade en gymnasial utbildning, jämfört med 21
procent för de övriga deltagarna i etableringsuppdraget. Det var dock endast 15 procent
av ungdomarna som hade en tvåårig eller längre eftergymnasial utbildning, jämfört med
24 procent för de andra deltagarna i etableringsuppdraget. Att andelen var lägre är
rimligt eftersom ungdomarna på grund av sin ålder i många fall inte haft möjlighet att
studera på högskolenivå. Männen mellan 20 och 24 år hade en något högre
utbildningsnivå än kvinnorna i samma ålder, precis som män i etableringsuppdraget
generellt sett hade en högre utbildningsnivå än kvinnorna.

2.7 Deltagarna fördelade på kategori
I detta avsnitt redovisas deltagarna i etableringsuppdraget efter personernas grund för
uppehållstillstånd som Anhörig, Kvotflykting eller om personen varit en del av
Migrationsverkets mottagningssystem29. I tabell 4 redovisas personerna fördelat på dessa
kategorier. Notera att en person endast kan ingå i en av kategorierna i tabellen.

27

Regeringen (2015) Vårändringsbudget för 2015.

28

En särskild granskning av ungdomar mellan 18 till 19 år har även genomförts. Se avsnitt 3.3.

29

I denna kategori ingår personerna som varit en del av Migrationsverkets mottagningssystem. I tidigare

årterrapporter om etableringsuppdraget har denna kategori delas upp i EBO, ABO och Övriga, se avsnitt 1.4.
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Tabell 4 Deltagarna i etableringsuppdraget fördelade på kategori och kön, december 2014
Kvinnor
Män
Totalt
(21 775) 82
(35 261)
MiV mottagningssystem 72 (13 486) 90
(1617)
(5 767)
Anhöriga
22 (4 150) 7
13
(1 118) 4
(887)
(2 005)
Kvot
6
5
Totalt
100 (18 754) 100 (24 279) 100
(43 033)
Källa: Arbetsförmedlingen

Andelen personer i kategorin Anhöriga och Kvot har minskat sedan 2013, medan andelen
deltagare som varit en del av Migrationsverkets mottagningssystem fortsätter att öka.
Personer som tillhör kategorin anhöriga analyserades särskilt i Arbetsförmedlingens
senaste återrapport om etableringsuppdraget.30

2.8 Sammanfattande kommentarer
Vid utgången av december 2014 omfattade etableringsuppdraget 43 033 personer. Av
dessa var 44 procent kvinnor och 56 procent män. Antalet nya deltagare var ungefär
dubbelt så många som antalet som lämnade etableringsuppdraget. Därmed har antalet
kvarstående personer i etableringsuppdraget ökat över tid.
Andelen personer med eftergymnasial utbildning på två år eller längre hat fortsatt att öka,
från 20 procent i december 2013 till 24 procent i december 2014. Andelen har ökat både
för kvinnor och män men kvinnornas genomsnittliga utbildningsnivå är fortfarande lägre
än männens.
Två tredjedelar av personerna med eftergymnasial utbildning inom etableringsuppdraget
matchas mot, eller som har som mål att matchas mot, ett yrke som kräver
högskolekompetens. En del av dessa har behov av att verifiera eller komplettera sin
utbildning. Efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar varför det är viktigt att personernas
kompetens tillvaratas.
I etableringsuppdraget ingick 6 658 ungdomar i ålder 20 till 24 år. Jämfört med de övriga
deltagarna hade ungdomarna i större utsträckning en gymnasial utbildning och i mindre
utsträckning en eftergymnasial utbildning.

30

Arbetsförmedlingen (2014) Etablering av vissa nyanlända – Etableringsuppdraget, 2014-11-01.
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3. Etableringsplan
Arbetsförmedlingen ska erbjuda etableringssamtal i omedelbar anslutning till att
personen har fått uppehållstillstånd. Etableringsplanen ska i regel omfatta heltid
motsvarande 40 timmar per vecka och pågå i högst 24 månader.
Omfattningen på etableringsplanen kan vid besluts- eller förlängningstillfället sänkas vid
sjukdom, nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan eller vård av barn
med föräldrapenning.31

3.1 Beslut om rätt till etableringsplan och
etableringsplanens omfattning
Vid utgången av december 2014 hade 38 770 personer en pågående etableringsplan. Av
dem hade 249 personer en etableringsplan på deltid, varav 222 kvinnor och 27 män.32

3.1.1 Etableringsplan på deltid på grund av föräldraledighet
Föräldraledighet var den vanligaste orsaken till att etableringsplanen är på deltid. Den
sista december hade 154 personer en etableringsplan på deltid på grund av
föräldraledighet, varav nästintill alla var kvinnor.
Arbetsförmedlingen kan inte avbryta en pågående etableringsplan. 33 I de fall en person
med en pågående etableringsplan blir föräldraledig ersätts aktiviteterna med
föräldraledighet.34 De 154 personer som hade en etableringsplan på deltid på grund av
föräldraledighet ska därför inte ses som en totalbild av hur många som är föräldralediga
inom etableringsuppdraget. Den sista december hade 2 444 personer aktiviteten
föräldraledighet, varav 2 374 kvinnor och 70 män.
Regelverket för etableringsuppdraget har sedan 1 augusti 2014 ändrats för att uppmuntra
föräldrar att dela på föräldraledigheten och samtidigt ta del av insatser i en
etableringsplan. Innan förändringen var det exempelvis inte möjligt att förlänga
etableringsplanen i de fall personen varit föräldraledig på deltid. Personer som deltog på
deltid fick då inte 24 månaders effektiv tid med etableringsinsatser eftersom gränsen på
24 månader inte tog hänsyn till deltagandets omfattning. Det har inneburit att få
31

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

32

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

33

Med undantag av skälen angivna i 9 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

34

Om en person har en etableringsplan men är föräldraledig utgår ingen etableringsersättning eftersom

personen inte deltar i några aktiviteter.
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personer har varit föräldralediga på deltid. Från och med 1 augusti 2014 kan dock en
etableringsplan förlängas utöver de 24 månaderna om personen varit föräldraledig på 25
procent av heltid. Förlängningen ska motsvara tiden som personen inte har kunnat delta i
etableringsinsatser, men högst åtta månader.35 Förändringen syftar till att skapa större
utrymme för personer att vara hemma med sina barn på deltid utan att förlora effektiv tid
med etableringsinsatser.36
Arbetsförmedlingen har i en tidigare granskning visat att kvinnor som har barn och som
har en etableringsplan på heltid inte alltid har aktiviteter som motsvarar heltid.
Aktiviteterna har då anpassats för att underlätta deras roll som föräldrar snarare än att
stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.37 Det innebär att de förlorar
effektiv tid med insatser. Förändringen från 1 augusti 2014 kommer därmed troligen
innebära att fler kvinnor får ta del av etableringsinsatser som motsvarar 24 månader
effektiv tid. En ökad flexibilitet i möjligheten att vara föräldraledig och inte förlora tid
med etableringsinsatser kan också främja ett jämställt uttagande av föräldraledighet,
Arbetsförmedlingen ser därför positivt på förändringen.38

3.1.2 Etableringsplan på deltid på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning
Den sista december 2014 hade 95 personer en nedsatt etableringsplan på grund av
sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan. Av dem var 70 kvinnor och 25 män. Flertalet av dem hade en
etableringsplan på 50 procent av heltid. Antalet personer som har en etableringsplan på
deltid på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan har över tid varit relativt konstant.
Det kan bero på att det är svårt att i ett tidigt skede fastställa hur ohälsa eller
funktionsnedsättning påverkar förmågan att delta i aktiviteter. Därför är det inte ovanligt
att personer med oklar prestationsförmåga får en etableringsplan på heltid. Under en
begränsad period deltar personen i aktiviteter samtidigt som Arbetsförmedlingen och
hälso- och sjukvården utreder personens förutsättningar.
Vid sjukdom liksom vid föräldraledighet upphör inte etableringsplanen. Personen blir
istället registrerad som förhindrad och får etableringsersättning endast för den tid som

35

Se avsnitt 1.2.2.

36

Prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

37

Arbetsförmedling (2013) Etablering av vissa nyanlända - statistik kring etableringsuppdraget, 2013-11-01.

38

Arbetsförmedlingen (2012) Remissvar Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på

arbetsmarknaden (SOU 2012:69).
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personen deltar i aktiviteter. Det innebär att antalet personer som deltog i
etableringsinsatser på deltid egentligen var fler än de som anges ovan eftersom personen
kan ha en etableringsplan som omfattar heltid och vara sjuk. Den sista december var 221
personer registrerade som förhindrade på grund av sjukdom, varav 147 var kvinnor och
74 män.

3.2 Tid att upprätta en etableringsplan
Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen upprätta en individuell
etableringsplan med insatser som ska påskynda etableringen på arbetsmarknaden.
Under etableringssamtalen ska Arbetsförmedlingen kartlägga personens utbildnings- och
yrkesbakgrund samt föra en dialog om framtida arbete eller studier. Arbetsförmedlingen
ska också informera om en rad praktiska frågor så som etableringsersättning, vikten av
att skaffa ID-kort och bankkonto med mera. Dessutom ska Arbetsförmedlingen under
etableringssamtalen föra en dialog om behovet av bosättning och i förekommande fall ta
fram ett underlag till bosättning.39 Under etableringssamtalen ska Arbetsförmedlingen
tillsammans med personen välja lämpliga aktiviteter till etableringsplanen.
Ledtiden från inskrivning till beslut om etableringsplan för samtliga deltagare i
etableringsuppdraget var 28 dagar, jämfört med 24 dagar för 2013.40 För kvotflyktingar
och anhöriga som får sitt uppehållstillstånd i utlandet ska etableringsplanen upprättas
inom två månader från inresedatum eller det första etableringssamtalet. Ledtiden mellan
inskrivning41 och beslut om etableringsplan för kvotflyktingar var 29 dagar och för
anhöriga 28 dagar. Ledtiden har minskat något för både kvotflyktingar och anhöriga
jämfört med 2013.42
Anledningen till att ledtiderna ökat är att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag inte
har ökat i motsvarande omfattning som antalet deltagare i etableringsuppdraget. Flera
deltagare per arbetsförmedlare medför sämre möjligheter att upprätthålla korta ledtider.
Anledningen till att ledtiderna inte har ökat mer är troligtvis att Arbetsförmedlingen
prioriterar att leva upp till rättighetslagstiftningen och därmed fattar beslut om

39

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

40

I denna ledtid ingår även personer som omfattas av regeländringen från 1 april 2014. Detta kan bidra till att

ledtiden blivit längre.
41

Arbetsförmedlingen har inte uppgifter om när personen har rest in i Sverige och följer därför ledtiden från

inskrivning till beslut om etableringsplan för dessa kategorier.
42

Arbetsförmedlingen anser att det inte är möjligt att jämföra ledtiderna för kategorierna EBO, ABO och Övriga

på grund av ändringar i regelverk, se avsnitt 1.4.
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etableringsplan inom den tid som personen har rätt till.43 Konsekvensen kan bli att den
individuella kartläggningen och långsiktiga planeringen blir mindre kvalitativ.
Det finns ett antal omständigheter som kan fördröja upprättandet av en etableringsplan.
Exempel på sådana är att personen reser bort, inte är nåbar, flyttar, inväntar
barnsomsorg eller är föräldraledig. En annan orsak är att ohälsa eller
funktionsnedsättning hindrar personen från att delta i etableringsinsatser på minst 25
procent. I dessa fall behöver personen få en vårdgivarkontakt så att hälso- och sjukvården
kan bedöma de medicinska förutsättningarna. I vissa fall kan etableringsplanen fördröjas
av att en nära anhörig är beroende av deltagarens omsorg.44

3.3 Personer under 20 år som har etableringsplan
Vid utgången av 2014 var det 404 personer som var under 20 år och hade en
etableringsplan, varav 33 procent är kvinnor och 67 procent män. Det motsvarade totalt
en procent av alla med etableringsplan.
Orsaken till att det är få personer under 20 år i etableringsuppdraget är att endast de
arton- och nittonåringar som saknar föräldrar i landet har rätt till etableringsplan.45
Bakgrunden är att alla under 20 år hellre bör studera på gymnasiet än att delta i
etableringsuppdraget. Därmed får dessa ungdomar en för framtiden viktig
gymnasieutbildning och bättre förutsättningar att möta kraven på arbetsmarknaden. Då
den som studerar på gymnasieskolan inte har rätt till etableringsplan påverkar det antalet
arton- och nittonåringar som deltar i etableringsuppdraget. Detta behöver också beaktas i
utformningen av metodstödet för lokala överenskommelser.46

3.3.1 Skäl till varför personer under 20 år valde att delta i
etableringsuppdraget
Arbetsförmedlingen har genomfört en granskning av personer som är under 20 år och har
en etableringsplan.47 Syftet var att försöka hitta förklaringar till varför de valt att delta i
etableringsuppdraget istället för att studera på gymnasiet.
43

3 § förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser förvissa nyanlända invandrare.

43

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

44

Arbetsförmedlingen (2014) Nyanländas etablering - reformens första sju månader, 2011-08-01 och

Arbetsförmedlingen (2014) Nyanländas etablering - reformens första år, 2012-02-22.
45

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

46

Arbetsförmedlingen (2014) Utgångspunkter för lokala överenskommelser.

om nyanländas etablering, Revidering 1. 2014-05-05.
47

Arbetsförmedlingen har granskat 60 ärenden fördelade på hälften kvinnor och hälften män som alla var under

20 år vid tiden för beslut om etableringsplan. Samtliga hade vid urvalsdatum en pågående etableringsplan
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Under etableringssamtalen informerar Arbetsförmedlingen personen om vad
etableringsuppdraget innebär och vad det betyder att studera på gymnasiet. Individen får
då veta att om denne väljer att påbörja en etableringsplan så har hen rätt till
etableringsersättning och i förekommande fall även bostadsersättning. Om personen
istället väljer att studera på gymnasiet får hen däremot ingen etableringsersättning utan
hänvisas istället till studiestöd med kompletterande försörjningsstöd från kommunen.
Granskningen visade att de ekonomiska incitamenten för att påbörja etableringsplan
bidrar till att arton- och nittonåringar väljer att delta i etableringsuppdraget istället för att
studera.
Den som saknar grundläggande utbildning kan normalt studera vuxenutbildning inom
ramen för sin etableringsplan. Det är dock endast möjligt från och med andra halvan av
det år personen fyller 20 år. Den 18 eller 19-åring som deltar i etableringsuppdraget och
saknar grundläggande utbildning erbjuds därför vanligtvis sfi kombinerat med av
Arbetsförmedlingen upphandlad yrkesorientering med så kallade grundläggande
moduler. Syftet med yrkesorientering och grundläggande moduler är att rusta deltagarna
för att de ska närma sig arbetsmarknaden, antingen som förberedelse för arbete eller ett
annat arbetsmarknadspolitiskt program. Det kan också vara förberedelse inför reguljär
utbildning. Det är dock viktigt att komma ihåg att de grundläggande modulerna inte kan
ersätta kortutbildades behov av reguljär grundläggande utbildning. I granskningen gick
det inte att se om någon aktivt valde bort gymnasiestudier för att på sikt istället studera
inom vuxenutbildningen.
Enligt skollagen är gymnasieskolan endast öppen för ungdomar som påbörjar sin
gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller
20 år.48 Detta innebär att en person som kommer i början av det år hen fyller 20 år inte
hinner påbörja gymnasieskolan, eftersom vårterminen redan startat. Personen hinner i
dessa fall inte ta del av gymnasiestudier innan rätten till denna skolform upphör.
Granskningen visade att detta är en förklaring till att nittonåringar påbörjar
etableringsplan istället för att studera på gymnasieskolan.
Rätten till etableringsplan upphör först när det gått ett år efter att personen för första
gången folkbokfört sig i en kommun.49 En person kan därmed ha studerat färdigt på
gymnasiet i Sverige och sedan påbörjat deltagande i en etableringsplan. En person kan

omfattande 100 procent som pågått i mer än 18 månader. Urvalet innehöll inte personer som haft någon av
aktiviteterna förhindrad, sjuk eller föräldraledig.
48

15 kap. 5 § Skollag (2010:800).

49

6 § Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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också välja att studera på gymnasiet en tid för att sedan påbörja en etableringsplan innan
tidsgränsen passerat och då komplettera sin utbildning med kurser inom
vuxenutbildningen. Granskningen visade att vissa personer först har studerat exempelvis
språkintroduktion på gymnasiet och sedan påbörjat en etableringsplan.
Granskningen visade också att bristande studiemotivation kunde vara en anledning till att
personer väljer bort gymnasiestudier och hellre vill hitta ett arbete. Personen kunde då
bedöma att dennes chanser att få ett arbete var större om hen deltog i etableringsinsatser.
Detta pekar på ett behov av tidig vägledning och studiemotiverande insatser för denna
grupp.
En person under 20 år kan ha hunnit slutföra sina gymnasiestudier och till och med ha
påbörjat eftergymnasiala studier i utlandet. Personen kan dessutom ha hunnit studera på
svensk gymnasieskola under tiden denne väntade på beslutet om uppehållstillstånd.
I dessa fall kan det antas att personen är mindre motiverad att fortsätta studera på
gymnasieskolan och istället vill delta i arbetsförberedande aktiviteter i en etableringsplan.
Av alla personer under 20 år med en etableringsplan är det 41 procent som lägst har en
gymnasieutbildning. Granskningen visade att det tycks finnas ett samband mellan
slutförda gymnasiestudier och en större vilja att påbörja en etableringsplan. Det är
naturligtvis positivt att det finns möjligheter för de som är under 20 år och har avslutat
sina gymnasiestudier att kunna delta i etableringsuppdraget.

3.4 Sammanfattande kommentarer
Vid utgången av december 2014 hade 38 770 personer en pågående etableringsplan. Det
var fortsatt få personer som har en etableringsplan på deltid på grund av föräldraledighet
eller sjukdom.
Ledtiden för samtliga deltagare i etableringsuppdraget från inskrivning till beslut om
etableringsplan har ökat jämfört med 2013. Anledningen till att ledtiderna ökat är att
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag inte har ökat i motsvarande omfattning som
antalet deltagare i etableringsuppdraget. Flera deltagare per arbetsförmedlare medför
sämre möjligheter att upprätthålla korta ledtider. Anledningen till att ledtiderna inte ökat
mer är troligtvis att Arbetsförmedlingen prioriterar att leva upp till
rättighetslagstiftningen och därmed fattar beslut om etableringsplan inom den tid som
personen har rätt till. Konsekvensen kan bli att den individuella kartläggningen och
långsiktiga planeringen blir mindre kvalitativ.
Få personer under 20 år har en etableringsplan. Personer under 20 år bör hellre studera
på gymnasiet än att delta i etableringsuppdraget, för att kunna möta kraven på
arbetsmarknaden. Det finns flera anledningar till att personer under 20 år deltar i en
etableringsplan. Exempelvis kan personen ha slutfört en gymnasieexamen eller redan
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studerat språkintroduktion på gymnasiet för att sedan påbörja etableringsplan. En annan
anledning är att det finns ekonomiskt incitament att välja etableringsplan före studier på
gymnasiet. Framför allt för gruppen som saknar en grundläggande utbildning finns det
ett behov av vägledning och studiemotiverade insatser för att de inte ska välja bort en för
framtiden viktig basutbildning inom gymnasieskolan.

Sida: 37 av 88
Etablering av vissa nyanlända –
Statistik kring etableringsuppdraget

4. Etableringsinsatser
Etableringsplanen ska minst innehålla undervisning i svenska för invandrare,
samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i
arbetslivet.50
I detta kapitel redovisas antalet personer som har deltagit i olika insatser i
etableringsplanen. Redovisningen delas upp efter hur länge personerna har haft en
etableringsplan. Antalet nya deltagare är högre än antalet deltagare som lämnar
etableringsuppdraget, vilket innebär att det finns en övervikt av personer som deltagit en
kort tid. Det behöver beaktas i analysen av den totala andelen som deltagit i en insats.
Arbetsförmedlingen hade under 2014 mindre förvaltningsresurser per deltagare jämfört
med 2013. Under 2013 motsvarade myndighetens förvaltningsanslag51 31 000 kronor per
kvarstående deltagare i etableringsuppdraget. Under 2014 hade denna siffra sjunkit till
19 000 kronor. Arbetsförmedlingen fick i september utökade förvaltningsanslag för
2014,52 vilket har medfört en förbättrad arbetssituation. Arbetsförmedlingen står dock
inför ett fortsatt ansträngt läge på grund av det ökade antalet deltagare i
etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen har också framfört att det är viktigt att det
finns en förutsägbarhet i hur förvaltningsanslaget förhåller sig till storleken på
målgruppen, så att myndigheten i god tid ges förutsättningar att planera verksamheten
och rekrytera personal utifrån behov.53
Om Arbetsförmedlingens förutsättningar inte förbättras innebär det att personerna får
mindre individuellt anpassade etableringsinsatser och att deltagarnas kompetenser och
erfarenheter inte tillvaratas. I slutändan kan det innebära att deras etablering på
arbetsmarknaden fördröjs. En utvärdering visar också att handläggartätheten är en viktig
faktor för att kunna lyckas stärka nyanlända personers ställning på arbetsmarknaden. De
arbetssökande som hade en arbetsförmedlare med färre ärenden hade högre sannolikhet
att få ett arbete utan stöd, eftersom mer tid för varje arbetssökande ökade utrymmet för
kvalitativ jobbcoaching. På så vis kompenserar arbetsförmedlaren för personernas ofta
bristande nätverk på arbetsmarknaden. Effekten kunde dock bara observeras för män.54
50

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

51

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag ska täcka samtliga kostnader för att bedriva verksamhet till exempel

personalkostnader, lokalkostnader, IT, telefoni, varor, utbildning och resor.
52

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen, ändringsbeslut 2014-09-11.

53

Arbetsförmedlingen (2015) Prognoser för utbetalningar 2015-2019, 2015-02-20.

54

Andersson Joona P och Nekby L (2012), Intensive Coaching of New Immigrants: An Evaluation Based on

Random Program Assignment, The Scandinavian Journal of Economics, 114(2):575-600.
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En väl fungerande integration bedöms vara en av de största utmaningarna för Sveriges
framtida tillgång på arbetskraft och en god matchning på arbetsmarknaden. 55
Ytterligare en förutsättning för att etableringsuppdraget ska lyckas är att alla berörda
parter samverkar. Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att samordna
etableringsinsatserna.56 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket,
länsstyrelserna och SKL har tillsammans tagit fram ett metodstöd för upprättandet av
lokala överenskommelser om nyanländas etablering.57 Metodstödet ska vägleda de lokala
parterna i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser. Metodstödet tar upp
områden som samverkande parter bör beakta vid upprättandet av en överenskommelse.
Det är ett levande dokument som revideras löpande. Enligt en undersökning som
Riksrevisonen genomförde under 2014 hade Arbetsförmedlingen en lokal
överenskommelse med tre av fyra kommuner och eventuella andra aktörer i kommunen.
Av de kommuner som hade det ansåg knappt 75 procent att den var ett bra och
användbart styrmedel för lokal samverkan kring mottagandet. 58
Arbetet med det erfarenhetsbaserade metodutvecklingsarbetet (Systematiserat arbetssätt
inom etableringen) som beskrivits i tidigare återrapport fortskrider.59 Utvecklingsarbetet
ska tydliggöra den röda tråden av insatser som ska leda till arbete eller studier och på så
sätt ytterligare stärka den individuella anpassningen och tillvaratagandet av kompetens.
Genom att tydliggöra den röda tråden av insatser kommer också personens möjlighet att
påverka sin tid i etableringsuppdraget att öka, då den får en tydligare bild av vad den kan
förvänta sig av Arbetsförmedlingen. Syftet är att höja och säkra nivån på service och
insatser. Arbetssättet är viktigt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom kvinnor
inte får ta del av insatser i samma utsträckning som män. Arbetssättet testas och
kvalitetssäkras under våren 2015.

4.1 Aktiviteter i etableringsplanerna
Tabell 5 visar hur stor andel av de med en fastställd etableringsplan som har deltagit i
aktiviteter som ska ingå i en etableringsplan. Tabellen är fördelad utifrån hur länge
personen har haft en etableringsplan. En person kan endast förekomma i ett tidsintervall.
Ledtiderna för respektive aktivitetskategori framgår i bilagan.
55

Arbetsförmedlingen (2015) Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – Utmaningar för

morgondagens arbetsmarknad.
56

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

57

Arbetsförmedlingen (2014) Utgångspunkter för lokala överenskommelser

om nyanländas etablering, Revidering 1. 2014-05-05.
58

Riksrevisionen (2014) Nyanländ i Sverige – Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

59

Arbetsförmedlingen (2014) Etablering av vissa nyanlända – etableringsuppdraget, 2014-11-01.
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Tabell 5 Andel (antal personer inom parentes) som är kvarstående och har eller har haft en insats
fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan, december 2014
Arbetsförberedande insatser
eller arbetsmarknadspolitiska
program
0 - 6 månader
7 - 12 månader
13 - 18 månader
Mer än 18 månader
Totalt
Samhällsorientering
0 - 6 månader
7 - 12 månader
13 - 18 månader
Mer än 18 månader
Totalt
Svenska för invandrare
0 - 6 månader
7 - 12 månader
13 - 18 månader
Mer än 18 månader
Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen

Kvinnor
66
84
90
95
83

(2 888)
(3 903)
(3 561)
(3 802)
(14 154)

Män
77
92
94
97
88

(5 558)
(6 321)
(4 307)
(2 981)
(19 167)

Totalt
73
89
92
96
86

(8 446)
(10 224)
(7 868)
(6 783)
(33 321)

19
27
35
37
29

(836)
(1 270)
(1 386)
(1 487)
(4 979)

21
28
33
39
29

(1 555)
(1 955)
(1 513)
(1 189)
(6 212)

21
28
34
38
29

(2 391)
(3 225)
(2 899)
(2 676)
(11 191)

55
77
85
92
77

(2 405)
(3 555)
(3 372)
(3 718)
(13 050)

60
80
89
93
77

(4 360)
(5 555)
(4 080)
(2 837)
(16 832)

58
79
87
93
77

(6 765)
(9 110)
(7 452)
(6 555)
(29 882)

4.1.1 Arbetsförberedande insatser och arbetsmarknadspolitiska
program
Arbetsförmedlingen ansvarar för att tillhandahålla arbetsförberedande insatser och
arbetsmarknadspolitiska program. Aktiviteterna syftar till att påskynda och underlätta
personens etablering på arbetsmarknaden. Aktiviteterna kan även tillhandahållas av
andra aktörer än Arbetsförmedlingen. De vanligaste arbetsmarknadspolitiska
programmen var förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och
arbetsträning med handledare. För en redogörelse av dessa program se avsnitt 4.3.
De vanligaste aktiviteterna inom arbetsförberedande insatser var arbetsförberedande
aktivitet60 och social aktivitet inför arbete61 Det är inte ovanligt att nya etableringsplaner
har båda dessa insatser för att svara upp mot personens behov av så kallat socialt stöd.
Andra vanliga arbetsförberedande insatser är söka arbete och hälsofrämjande aktivitet.
60

Flexibla aktiviteter såsom CV-skrivning, intervjuteknik och förberedelser inför bedömning av utländska betyg.

61

Flexibla aktiviteter såsom studiebesök, lära sig använda allmänna kommunikationer och deltagande i

föreningsliv.
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Hälsofrämjande aktivitet kan bestå av till exempel sjukgymnastik, samtalsterapi eller
annan behandling via landsting eller kommun.
Vid utgången av december 2014 deltog fyra procent i kommunal vuxenutbildning. Studier
på kommunal vuxenutbildning är en viktig insats som kan ge personen den behörighet
som krävs för att bli antagen till högskolan.
Kommunal vuxenutbildning är även en viktig insats för personer med kort
utbildningsbakgrund, eftersom de löper större risk att bli arbetslösa. Utbildning är viktigt
för att de ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden på lika villkor som andra
arbetssökande. På längre sikt kan det vara avgörande för personernas möjlighet att
etablera sig på arbetsmarknaden. När personerna lämnar etableringsuppdraget och deltar
i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar har de inte samma
möjlighet att studera på grundläggande vuxenutbildning inom dessa
arbetsmarknadspolitiska program. Om en person påbörjar sina studier tidigt i
etableringsplanen ökar det möjligheten att de väljer att fortsätta studera efter att de
lämnat etableringsuppdraget. Det är därför viktigt att kommunerna erbjuder möjligheter
för personerna att delta i denna utbildning under tiden med etableringsplan. Det bör dock
noteras att personerna med kortast utbildningsbakgrund troligtvis inte hinner studera
upp till gymnasienivå, även om de deltar i utbildningen under tiden de deltar i
etableringsuppdraget.

4.1.2 Samhällsorientering
Samhällsorientering tillhandahålls av kommunerna på personens modersmål och ska ge
en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt
kunskapsinhämtande. Därför är det viktigt att samhällsorienteringen erbjuds tidigt i
etableringsplanen.
Samhällsorienteringen ska normalt vara avslutad senast ett år efter att personen har fått
etableringsplanen upprättad.62 Statistiken tyder på att det är få som har fått tillgång till
samhällsorientering. Då kommunerna ofta erbjuder samhällsorientering i samband med
sfi händer det att aktiviteterna inte särredovisas i etableringsplanen. Det finns därför skäl
att tro att fler deltagit i aktiviteten än vad myndighetens statistik visar. Även
länsstyrelserna har i en rapport pekat på skillnaden mellan kommunernas och
Arbetsförmedlingens statistik.63 Det som är värt att notera är att oavsett skillnaderna i

62

Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

63

Länsstyrelsen i Västra Götaland (2015) Samhällsorientering för nyanlända - Länsstyrelsernas gemensamma

redovisning. Rapportnummer: 2015:04.
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statistiken är det tydligt att alla inte fått påbörja sin samhällsorientering inom det första
året med etableringsplan.

4.1.3 Svenska för invandrare
Andelen som har deltagit i sfi var något högre jämfört med 2013 då 75 procent deltog. Det
är inte längre någon skillnad i deltagande mellan kvinnor och män
Arbetsförmedlingen ska inte upprätta en etableringsplan för personer på
anläggningsboende som har fått uppehållstillstånd från och med 1 april 2014. Dock är det
viktigt att personen ändå får tillgång till studier i svenska. Från 6 augusti 2014 erhåller
kommuner ett statligt stöd för att erbjuda sfi till personer som bor på
anläggningsboende.64

4.2 Arbete
Arbete parallellt med deltagande i etableringsinsatser ökar möjligheterna att nå målen
med etableringsplanen. Personen kan arbeta parallellt med sina etableringsinsatser inom
eller utanför ramen för etableringsplanen. Personer med etableringsplan kan söka arbete
parallellt med deltagande i olika aktiviteter. Att söka arbete kan också utgöra en egen
aktivitet i etableringsplanen. Arbetsförmedlingen har tidigare redogjort för hur
arbetsökande inom etableringsuppdraget söker arbete. 65
Av de som i december 2014 hade en etableringsplan var det sammanlagt 5 529 personer
som arbetade eller hade arbetat. Detta motsvarar 14 procent, vilket är en ökning från tolv
procent 2013. Åtta procent av kvinnorna och 19 procent av männen arbetade eller hade
arbetat. Sett till utbildningsbakgrund var det de med nioårig grundskoleutbildning och de
med eftergymnasial utbildning kortare än två år som i störst utsträckning har eller har
haft ett arbete, 17 procent. De med förgymnasial utbildning kortare än nio år var de som i
minst utsträckning har eller hade har ett arbete, 13 procent.
Det finns flera orsaker som skulle kunna förklara den ökade andelen som har eller har
haft ett arbete under tiden med etableringsplan. En möjlig delförklaring är även
deltagarnas längre utbildningsbakgrund. I sammanhanget kan nämnas, vilket också tas
upp i kapitel 7, att den svenska arbetsmarknaden stärktes under 2014. Efterfrågan på
arbetskraft ökade och antalet personer i arbetskraften och sysselsättningsnivån ökade.

64

Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa

utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden.
65

Arbetsförmedlingen (2015) Etablering av vissa nyanlända – etableringsuppdraget - genomförandet av

aktivitetsrapporten för nyanlända arbetslösa m.m.

Sida: 42 av 88
Etablering av vissa nyanlända –
Statistik kring etableringsuppdraget

Utrikes födda stod för hela ökningen av både arbetskraftsutbudet och
sysselsättningsnivån.
I tabell 6 redovisas antal och andel som har eller har haft arbete vid utgången av
december 2014. Tabellen är fördelad på hur länge personerna har haft en etableringsplan.
En person kan endast förekomma i ett tidsintervall men i flera typer av anställningar.
Statistiken innehåller inte arbeten som omfattar mindre än åtta timmar per vecka,
eftersom Arbetsförmedlingens statistik inte inkluderar arbete i den omfattningen.
Tabell 6 Andel (antal personer inom parentes) som har eller har haft instegsjobb, nystartsjobb och
66

arbete utan stöd fördelat på hur länge de har haft etableringsplan , december 2014
Instegsjobb
Kvinnor
Män
Totalt
(56)
(307)
0 - 6 månader
1
4
3
(184)
(867)
7 - 12 månader
4
13
9
(258)
(1 011) 15
13 - 18 månader
7
22
(315)
(826)
Mer än 18 månader
8
27
16
Totalt
5
14
(813)
(3 011) 10
Nystartsjobb
(11)
(111)
0 - 6 månader
0
2
1
(47)
(264)
7 - 12 månader
1
4
3
(98)
(422)
13 - 18 månader
2
9
6
(166)
(445)
Mer än 18 månader
4
15
9
Totalt
2
6
(322)
(1 242) 4
Arbete utan stöd
(20)
(45)
0 - 6 månader
0
1
1
(49)
(119)
7 - 12 månader
1
2
1
(91)
(193)
13 - 18 månader
2
4
3
(142)
(197)
Mer än 18 månader
4
6
5
Totalt
2
3
2
(302)
(554)
Källa: Arbetsförmedlingen

(363)
(1 051)
(1 269)
(1 141)
(3 824)
(122)
(311)
(520)
(611)
(1 564)
(65)
(168)
(284)
(339)
(856)

4.2.1 Instegsjobb
Instegsjobb är ett anställningsstöd till arbetsgivaren. 67 Den som anställs genom ett
instegsjobb ska studera sfi och anställningen ska innehålla handledande inslag. Beslut om

66

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

typerna av anställningar i tabellen inte kan adderas till en totalbild för arbete inom etableringsuppdraget.
67

Utöver instegsjobb finns det flera andra former av anställningsstöd som deltagarna inom

etableringsuppdraget kan ta del av - lönebidrag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, trygghetsanställning
och utvecklingsanställning. Dessa är anställningsstöd är till arbetsgivare som anställer personer som har en
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instegsjobb fattas utifrån en arbetsmarknadspolitisk bedömning och nästan alla personer
inom etableringsuppdraget kvalificerar sig till instegsjobb förutsatt att de studerar sfi.
Generellt fortsätter andelen som har eller har haft ett instegsjobb att vara låg i början av
tiden med etableringsplanen för att sedan stiga över tid. Andelen som har eller har haft
ett instegsjobb är totalt tio procent vilket är en ökning från åtta procent 2013. För de
personer som har haft en etableringsplan i 18 månader eller mer är andelen som har haft
ett instegsjobb 16 procent, vilket är en ökning från tolv procent jämfört med 2013. Det är
fler som haft instegsjobb oavsett utbildningsbakgrund men störst ökning har skett bland
de med grundskoleutbildning på nio år samt de med gymnasial utbildning.
Kvinnor har ett instegsjobb i betydligt lägre utsträckning än män och skillnaden har ökat
sedan 2013.

4.2.2 Nystartsjobb
Nystartsjobb innebär anställningar som ger arbetsgivaren en skattesubvention baserat på
arbetsgivaravgiften. Nystartsjobb är en rättighet för de individer som uppfyller kriterierna
vilket nästan alla personer inom etableringsuppdraget gör.
Generellt fortsätter andelen som har eller har haft ett nystartsjobb att vara låg i början av
tiden med etableringsplanen för att stiga över tid. Andelen som har eller har haft ett
nystartsjobb är fyra procent totalt. Andelen har ökat något jämfört med 2013. För de
personer som har haft en etableringsplan i 18 månader eller mer är andelen som har haft
ett nystartsjobb nio procent, vilket är en ökning från sex procent 2013. Ända sedan
etableringsuppdragets början har färre kvinnor än män haft ett nystartsjobb. Samma
mönster har även funnit bland personer utanför etableringsuppdraget.68
Som det konstateras ovan kvalificerar sig nästintill alla personer inom
etableringsuppdraget för nystartsjobb. Nystartsjobb gäller dock inte alla typer av
anställningar69, exempelvis inte för timanställningar.70 Samtidigt visar statistik att
kvinnor har timanställningar oftare än män.71

nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Hittills har 15 deltagare inom etableringsuppdraget
haft någon av dessa anställningar.
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Arbetsförmedlingen (2015) Arbetsmarknadspolitiska program - Årsrapport 2014.
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Ett arbete på minst åtta timmar i veckan i genomsnitt och månad, där arbetet är av tillfällig karaktär, så

kallade springvikarier och behovsanställda.
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Arbetsförmedlingens handläggarstöd, Nystartsjobb och särskilt nystartsjobb v.10.0.
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SCB (2013) Kvinnors arbetsliv mer osäkert, Nr 2013:87.
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4.2.3 Arbete utan stöd
Andelen som har eller har haft ett arbete utan stöd är låg i början av etableringsplanen för
att sedan stiga över tid. Andelen som har eller har haft ett arbete utan stöd totalt är två
procent. Andelen har minskat jämfört med 2013. För de personer som har deltagit i en
etableringsplan i 18 månader eller mer är andelen som har haft ett arbete utan stöd fem
procent, vilket är en minskning från sex procent jämfört med 2013. En möjlig förklaring
till att få har ett arbete utan stöd är att de flesta inom etableringsuppdraget har rätt till
nystartsjobb vilket är mer förmånligt för arbetsgivaren.
Det är noterbart att skillnaden i andelen kvinnor respektive män som har eller har haft ett
arbete utan stöd är förhållandevis liten jämfört med anställningar med stöd och
nystartsjobb. Andelen anställningar som har skett utan stöd är också högre för kvinnor
jämfört med män. Av anställningar som kvinnor har haft har 21 procent skett utan stöd,
jämfört med tolv procent för männen. Som framgick i avsnitt 4.2.2 passar inte
utformningen av nystartsjobb de anställningsformer som kvinnor oftast har. Det kan vara
en förklaring till varför en större andel av kvinnor som arbetar gör det utan stöd, jämfört
med männen.

4.3 Arbetsmarknadspolitiska program
Tabell 7 visar hur stor andel av de med en etableringsplan som har eller har haft en
förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik. Tabellen är
fördelad utifrån hur länge personen har haft en etableringsplan. En person kan endast
förekomma i ett tidsintervall.
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Tabell 7 Andel (antal personer inom parentes) som har eller har haft förberedande utbildning,
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och arbetsträning med handledare fördelat på hur länge de
har haft en etableringsplan, december 2014
Förberedande utbildning
Kvinnor
Män
Totalt
(1 815) 57
(4 094) 51
(5 909)
0 - 6 månader
41
(3 053) 79
(5 431) 74
(8 484)
7 - 12 månader
66
(2 847) 83
(3 815) 78
(6 662)
13 - 18 månader
72
(3 181) 89
(2 717) 83
(5 898)
Mer än 18 månader
79
Totalt
64
(10 896) 74
(16 057) 70
(26 953)
Arbetsmarknadsutbildning
(30)
(70)
(100)
0 - 6 månader
1
1
1
(108)
(414)
(522)
7 - 12 månader
2
6
5
(257)
(650)
(907)
13 - 18 månader
7
14
11
(403)
(735)
(1 138)
Mer än 18 månader
10
24
16
Totalt
5
9
(798)
(1 869) 7
(2 667)
Arbetspraktik
(55)
(236)
(291)
0 - 6 månader
1
3
3
(186)
(636)
(822)
7 - 12 månader
4
9
7
(361)
(761)
(1 122)
13 - 18 månader
9
17
13
(527)
(738)
(1 265)
Mer än 18 månader
13
24
18
Totalt
7
(1 129) 11
(2 371) 9
(3 500)
Arbetsträning med handledare
(75)
(132)
(207)
0 - 6 månader
2
2
2
(283)
(494)
(777)
7 - 12 månader
6
7
7
(259)
(385)
(644)
13 - 18 månader
7
8
8
(254)
(245)
(499)
Mer än 18 månader
6
8
7
Totalt
5
6
(871)
(1 256) 5
(2 127)
Källa: Arbetsförmedlingen

4.3.1 Förberedande utbildningar
Förberedande utbildningar riktar sig till personer som behöver förbereda sig inför ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete. Utbildningarna omfattar bland annat
aktiviteter för att kartlägga yrkesbakgrunden eller hitta lämpligt yrkesområde, lära sig
yrkesinriktad svenska eller förbereda sig för studier. Folkhögskoleutbildningar inom
etableringsuppdraget ingår även i denna gruppering, se avsnitt 4.3.5.
Andelen som har deltagit i en förberedande utbildning var i stort sett oförändad jämfört
med 2013 då 69 procent deltog. Det var fortsatt färre kvinnor än män som har deltagit i
någon av dessa utbildningar.
I vissa fall har personer som vistats på anläggningsboende deltagit i en förberedande
utbildning för att kommunerna inte alltid kan tillhandahålla sfi på orter där
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anläggningsboendena ligger. I dessa fall har Arbetsförmedlingen ofta erbjudit en
förberedande utbildning istället, exempelvis yrkessvenska. Personer som vistas på
anläggningsboende får efter 1 april 2014 inte längre en etableringsplan. Denna förändring
kan vara en förklaring till att andelen som deltagit i en förberedande utbildning minskat
jämfört med 2013.
En form av förberedande utbildning är Korta vägen. Utbildningen är ett komplement till
högskolornas kompletterande utbildningar. Den syftar bland annat till att ge personer
som är högskoleutbildade utanför Sverige möjligheter att få arbete i enlighet med sin
utbildnings- och yrkesbakgrund samt förbereda dem för högskolestudier som kan
behövas för att komplettera deras utländska examen. Under 2014 påbörjade 808
deltagare inom etableringsuppdraget en utbildning inom Korta vägen, varav ungefär en
tredjedel kvinnor. Antalet deltagare har ökat från 2013, då 314 personer i
etableringsuppdraget påbörjade Korta vägen. För att kunna möta det växande behovet av
kompletterande utbildningar är det viktigt att högskolor ges möjligheter att kunna
tillhandahålla denna typ av utbildning.

4.3.2 Arbetsmarknadsutbildning
En arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som svarar mot aktuell
efterfrågan på arbetsmarknaden, exempelvis inom omvårdnad, lager eller restaurang.
Generellt var andelen som deltagit i en arbetsmarknadsutbildning låg i början av
etableringsplanen men steg över tid. Andelen som deltagit i en arbetsmarknadsutbildning
var i stort sett oförändad jämfört med 2013 då det var åtta procent.
Totalt sett har kvinnor deltagit i en arbetsmarknadsutbildning i hälften så stor
utsträckning som män. Jämfört med 2013 var skillnaden mellan kvinnor och män
nästintill oförändrad. Den sneda könsfördelningen är inte ett problem endast inom
etableringsuppdraget. Deltagandet i arbetsmarknadsutbildning är generellt inte jämställt
och kvinnor och män deltar ofta i utbildningar med olika inriktningar.72
Sett till utbildningsnivå har personer med eftergymnasial utbildning längre än två år
deltagit i arbetsmarknadsutbildning i minst utsträckning. En bidragande orsak till att det
är få högskoleutbildade som deltagit är att arbetsmarknadsutbildningar är inriktade mot
yrken som inte kräver en eftergymnasial utbildning. Många högskoleutbildade har som
mål att arbeta inom det område de redan är utbildade eller att studera vidare på
högskolan för att komplettera sin utbildning. I de fallen är det inte
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Arbetsförmedlingen (2014) Jämställdhetsanalys av två arbetsmarknadspolitiska program –

arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik.
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arbetsmarknadspolitiskt motiverat att påbörja en arbetsmarknadsutbildning utan istället
hänvisas personen till exempelvis den kommunala vuxenutbildningen.
Personer med en förgymnasial utbildning som är kortare än nio år har deltagit i
arbetsmarknadsutbildningar i näst minst utsträckning. Ibland krävs vissa förkunskaper
för dessa utbildningar, så som exempelvis en viss läs- och skrivförståelse eller
matematiska kunskaper.

4.3.3 Arbetspraktik, prova-på-plats och yrkeskompetensbedömning
Syftet med arbetspraktik är att personen ska få praktisk erfarenhet av ett yrke eller en
yrkesorientering. En form av arbetspraktik är prova-på-plats som syftar till att ge
personer, med ingen eller begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, en tidig kontakt med
arbetslivet i Sverige inom områden som överensstämmer med personens erfarenheter och
utbildningar. Personen kan även få en yrkeskompetensbedömning inom ramen för
arbetspraktiken. Den syftar till att ge möjlighet att visa upp sina kunskaper och att få en
bedömning av dem.
Av alla i etableringsuppdraget har nio procent haft en arbetspraktik. Av dessa har drygt
hälften haft en prova-på-plats. Generellt var andelen som haft en praktik låg i början av
etableringsplanen men steg över tid. Andelen som har haft en arbetspraktik var i stort sett
oförändad jämfört med 2013 då det var tio procent.
Då arbetspraktik och arbetsträning med handledare båda är insatser av samma karaktär
är det viktigt att även beakta införandet av arbetsträning med handledare, se avsnitt
4.3.4. Totalt sett har färre kvinnor än män deltagit i en arbetspraktik. Jämfört med 2013
var skillnaden nästintill oförändrad. Antalet som har deltagit i en praktik har ökat men
andelen har minskat. Ytterligare ett problem är att kommuner prioriterar att ge
praktikplatser åt personer som uppbär ekonomiskt bistånd, vilket försvårar myndighetens
möjligheter att få deltagare inom etableringsuppdraget i praktik. 73
Av alla beslut om arbetspraktik innehöll knappt var tionde en
yrkeskompetensbedömning. Under 2014 har Arbetsförmedlingen haft ett särskilt uppdrag
som bland annat inkluderade att utveckla yrkeskompetensbedömning som en validerande
insats. Målsättningen var att utveckla tillämpningen och utöka kontakterna med
branscher och arbetsgivare för att fler personer skulle kunna ges möjlighet till en
yrkeskompetensbedömning tidigt under etableringstiden. 74
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Riksrevisionen (2014:11) Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens- rätt insats i rätt tid?
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Arbetsmarknadsdepartementet (2013) Uppdrag till Arbetsförmedlingen att utveckla metoderna för och

omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens, A2013/4879/IU
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Att det totala antalet yrkeskompetensbedömningar inte ökat utan tvärtom minskat
beror delvis på Skatteverkets beslut i slutet av 2013 att momsbelägga den ersättning som
arbetsgivaren får för att tillhandahålla insatsen. Det skapade en osäkerhet inom
Arbetsförmedlingen kring hur insatsen kunde användas eftersom en momsbelagd tjänst
behöver upphandlas. I maj 2014 hävdes beslutet om att momsbelägga insatsen.75
Det största hindret för att kunna genomföra en tidig yrkeskompetensbedömning är ofta
att personerna inte hunnit lära sig så mycket av det svenska språket som arbetsgivaren
anser behövas för att kunna ta emot personen. Arbetsförmedlingen har därför sökt
samarbete med arbetsgivare för att de ska kunna ta emot personer som ännu inte lärt sig
svenska och erbjuda en handledning på personens första språk. Arbetsförmedlingen har
även arbetat med att utveckla hur intyget kan utformas för att tydliggöra personens
kompetens.

4.3.4 Praktiskt basår och arbetsträning med handledning
Sedan februari 2013 är det möjligt för personer i etableringsuppdraget att delta i det
arbetsmarknadspolitiska programmet arbetsträning för vissa nyanlända. Programmet
består av två delar; praktiskt basår och arbetsträning med handledare. 76 Under 2014 har
61 personer deltagit i praktiskt basår vilket är långt ifrån den önskvärda volymen.
Betydligt fler har deltagit i arbetsträning med handledare. Förklaringen är att
programmet upplevs enklare att hantera av Arbetsförmedlingen och arbetsgivare
eftersom det inte finns samma krav på ålder, utbildningsnivå, anvisningstid och
upphandlad utbildning. Syftet med arbetsträningen är att personer, som har behov av
mera av handledning än vad de kan få på en vanlig praktikplats, ska få möjlighet att få
yrkespraktik. Under 2014 har fem procent haft arbetsträning med handledare. Jämfört
med utbildningsbakgrunden bland de som deltar i praktik är det något fler med kort
utbildning som deltar i arbetsträning med handledare. Det är också noterbart att män och
kvinnor tar del av insatsen i nästan samma omfattning.

4.3.5 Folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget
I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2014 gavs myndigheten möjlighet att lämna
bidrag till Folkbildningsrådet för utbildningar på folkhögskolor för personer i
etableringsuppdraget,77 främst de med kort utbildningsbakgrund. Utbildningen ska
bedrivas på heltid under sex månader och innehålla orienterande och arbetsförberedande
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Arbetsförmedlingen (2015) Validering av nyanlända invandrares kompetens inom etableringsuppdraget.
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Innan den 1 mars 2014 fanns ingen IT-lösning för handläggningen av detta arbetsmarknadspolitiska program

och därför är det inte möjligt att jämföra med år 2013.
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Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen.
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insatser samt studier i svenska. Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet har kommit
överens om hur genomförandet av satsningen ska gå till. 78 Utbildningarna startade i
februari 2014.
Under 2014 fanns det ungefär 1 200 utbildningsplatser. Efterfrågan på utbildningen var
stor under året och under 2014 deltog 982 personer i utbildningen, varav drygt hälften
var kvinnor. Arbetsförmedlingen har pekat på behovet av en sådan insats för kvinnor med
kort utbildningsbakgrund och som saknar tidigare yrkeserfarenheter.79 Utbildningen är
således viktig för att Arbetsförmedlingens verksamhet ska bidra till de
jämställdhetspolitiska målen. Av samtliga som deltog i utbildning hade drygt tre
fjärdedelar högst förgymnasial utbildning. Detta tyder på att deltagarna tillhörde den för
utbildningen avsedda målgruppen.
Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen har gjort varsin uppföljning av utbildningen.
Slutsatserna från uppföljningarna liknar i stora delar varandra. Folkbildningsrådet
konstaterar att folkhögskolorna anpassar utbildningen efter deltagarnas behov och
förutsättningar. Trots att utbildningen är arbetsförberedande framhåller
Folkbildningsrådet att utbildningens huvudsakliga målgrupp i praktiken är personer med
kortare utbildning som ofta har behov av validering och vidare studier.
Folkbildningsrådet menar att Folkhögskolornas allmänna eller studiemotiverande kurs
kan vara lämpliga insatser för deltagarna efter avslutad utbildning. 80

4.3.6 Arbetslivsinriktad rehabilitering och anpassade insatser
Arbetslivsinriktad rehabilitering är insatser för personer som på grund av ohälsa eller
funktionsnedsättning har en nedsatt arbetsförmåga. Insatserna syftar till att öka
förutsättningar att få och behålla ett arbete. Det handlar bland annat om att identifiera
personens resurser och hur förutsättningarna för arbete kan underlättas. Det innebär till
exempel att undersöka vilket stöd personen behöver för att genomföra de olika
aktiviteterna i etableringsplanen.
Några av Arbetsförmedlingens insatser är specifikt avsedda för personer som har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det gäller till exempel stöd till
hjälpmedel på arbetsplatsen, särskild stödperson som hjälper till vid anskaffning av
arbete, introducerar och följer upp hos en arbetsgivare, lönestöd till arbetsgivare och
särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. För att bevilja någon av dessa åtgärder
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behöver Arbetsförmedlingen ett underlag som styrker att personens arbetsförmåga är
nedsatt. Vanligen handlar det om ett medicinskt underlag.
Andelen personer med en registrerad funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga var två procent. Av de som haft en etableringsplan i 18 månader eller mer
var det fyra procent med en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga. Det fanns ingen större
skillnad mellan kvinnor och män.
Eftersom en del av Arbetsförmedlingens insatser specifikt är avsedda för att underlätta en
anställning för personer med funktionsnedsättning är det angeläget att dessa insatser
även kommer personerna i etableringsuppdraget till del. Det är således viktigt att så tidigt
som möjligt identifiera en eventuell funktionsnedsättning så att personen kan delta i
insatser som främjar personens utveckling. Få personer har deltagit i arbetslivsinriktad
rehabilitering eller har haft en anställning med lönestöd. Dock kan arbetspraktik och
anställningsstöd så som instegsjobb också användas för att pröva och utveckla
arbetsförmågan. Arbetsförmedlingens specialister81 är en särskild resurs inom
arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsförmedlingen kan genom specialisten erbjuda
personer ett fördjupat stöd i att klargöra förutsättningarna för arbete, begränsa eventuella
hinder och utveckla arbetsförmågan. Arbetet sker ofta tillsammans med andra aktörer, till
exempel hälso- och sjukvård samt arbetsgivare. Under 2014 har 2 325 personer i
etableringsuppdraget genomgått en utredande insats via någon av Arbetsförmedlingens
specialister.

4.4 Ungdomars deltagande i etableringsinsatser
I detta avsnitt redovisas vilka insatser som personer mellan 20 och 24 år (ungdomar) har
deltagit i. Vid utgången av december 2014 var det 5 858 ungdomarna som hade en
etableringsplan. En särskild granskning av de som är under 20 år när de påbörjar sin
etableringsplan har också gjorts, se avsnitt 3.3.1.
Generellt har ungdomar deltagit i arbetsförberedande insatser och
arbetsmarknadspolitiska program i ungefär samma utsträckning som andra deltagare i
etableringsuppdraget. Andelen som studerat sfi är också ungefär densamma. Det som
skiljer ungdomarnas aktiviteter i etableringsplanen jämfört med andra deltagare är att
ungdomarna har arbetat och studerat i något större utsträckning.
Av ungdomarna har 14 procent haft ett instegsjobb jämfört med tio procent för övriga
deltagare i etableringsuppdraget. Bland ungdomarna har både kvinnor och män haft ett
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Arbetspsykolog, arbetsterapeut/sjukgymnast, socialkonsulent, specialister inom syn, döv och hörsel.
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instegsjobb i större utsträckning jämfört med respektive kön för övriga deltagare.
Skillnaden mellan kvinnor och män är dock större bland ungdomarna.
Vid utgången av 2014 studerade sju procent av ungdomarna på den kommunala
vuxenutbildningen jämfört med fyra procent för övriga deltagare. Kvinnor och män
studerade inom vuxenutbildningen i lika stor utsträckning. Som Arbetsförmedlingen
konstaterade tidigare i detta kapitel är utbildning även en viktig insats för personer med
kort utbildningsbakgrund, eftersom de löper större risk att bli arbetslösa. Det vore dock
önskvärt att andelen ungdomar som studerar vore ännu högre.

4.5 Ny yrkesroll - kundresurs
I juni 2013 infördes den nya yrkesrollen kundresurs på Arbetsförmedlingen.
Kundresurserna ska vara ett stöd för personer inom etableringsuppdraget exempelvis
inför en praktik eller en anställning. Kundresurserna ska ta kontakt med arbetsgivare,
ackvirera arbete och praktikplatser samt följa upp arbetsplatsförlagda aktiviteter.
Kundresursernas ska även ha kompetens inom deltagarnas första språk. Under 2014
anställde Arbetsförmedlingen 465 kundresurser varav 59 med inriktning mot
etableringsuppdraget. För att följa upp hur den nya yrkesrollen har använts i
Arbetsförmedlingens verksamhet har myndigheten genomfört en mindre granskning.82
Granskningen visade att kundresursen har varit ett stöd för deltagaren i
etableringsuppdraget på olika sätt, till exempel medverkat vid gruppaktiviteter. I de fall
då kundresursen haft kompetens i deltagarnas språk har kundresurser varit en tillgång i
arbetet. Det har bidragit till att Arbetsförmedlingen kunnat informera personen på ett
bättre sätt. Kundresursen har även bistått arbetsförmedlaren i enskilda samtal,
telefonsamtal och uppföljningar exempelvis på arbetsplatser. Även andra aktiviteter har
genomförts där kundresursen deltagit och underlättat i dialogen med deltagaren i
etableringsuppdraget. Kundresursernas kompetens inom deltagarnas första språk var en
framgångsfaktor då yrkesrollen testades inom etableringsuppdraget.83 Alla kundresurser
har dock inte haft kompetens inom deltagarnas språk. Granskningen visar också att det
arbetsgivarinriktade arbetet har varit en stor del av arbetet. Hur mycket kundresurserna
har arbetat med denna uppgift har dock variera. Ett par av kundresurserna har haft det
som främsta uppgift. Andra har främst arbetat utifrån deltagarnas önskemål och behov.

82

Under februari och mars 2015 genomfördes intervjuer med fem chefer som anställt kundresurser och med

fem kundresurser.
83

Arbetsförmedlingen (2013) Kundresurs etablering – erfarenheter från pilotverksamhet 2012-2013.
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4.6 Sammanfattande kommentarer
För att förbättra deltagarnas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden är det viktigt
att Arbetsförmedlingen har tillräckliga resurser för att kunna erbjuda individuellt
anpassade etableringsinsatser och stödja personerna under deras tid i
etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen hade under 2014 mindre förvaltningsresurser
per deltagare jämfört med 2013. Om Arbetsförmedlingens förutsättningar inte förbättras
innebär det att personerna får mindre individuellt anpassade etableringsinsatser och att
deltagarnas kompetenser och erfarenheter inte tillvaratas. I slutändan kan det innebära
att deras etablering på arbetsmarknaden fördröjs. En väl fungerande integration bedöms
vara en av de största utmaningarna för Sveriges framtida tillgång på arbetskraft och en
god matchning på arbetsmarknaden.
Det var 14 procent som arbetat under tiden med etableringsplan vilket är en ökning från
tolv procent 2013. Även andelen som deltagit i sfi har ökat något. Däremot var andelen
personer som deltagit i arbetsmarknadspolitiska program i stort sett oförändrad. Det var
fortsatt en mindre andel kvinnor än män som arbetat eller deltagit i
arbetsmarknadspolitiska program.
Det är mycket få personer med förgymnasial utbildning kortare än nio år som studerade
under och efter etableringsuppdraget. Avslutade studier på grund- och gymnasieskola är
ofta en förutsättning för att få ett arbete. Genom utbildning kan det säkerställas att
utbudet av arbetskraft matchar den kommande efterfrågan på arbetskraft. Det är därför
ett problem på lång sikt att inte flera studerar.
Folkhögskoleutbildning inom etableringsuppdraget har införts under 2014. Efterfrågan
på utbildningen var stor under året. Arbetsförmedlingen har pekat på behovet av en
sådan insats för kvinnor med kort utbildningsbakgrund och som saknar tidigare
yrkeserfarenheter.
Generellt har ungdomar deltagit i arbetsförberedande insatser, arbetsmarknadspolitiska
program och sfi i ungefär samma utsträckning som andra deltagare i
etableringsuppdraget. Det som skiljer ungdomarnas aktiviteter i etableringsplanen
jämfört med andra deltagare är att ungdomarna har arbetat och studerat i något större
utsträckning. Det vore dock önskvärt att andelen ungdomar som studerar vore ännu
högre.
Andelen personer med en registrerad funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga var två procent. En del av Arbetsförmedlingens insatser specifikt är
avsedda för att underlätta en anställning för personer med funktionsnedsättning. Det är
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således viktigt att så tidigt som möjligt identifiera en eventuell funktionsnedsättning så
att personen kan delta i insatser som främjar personens utveckling.
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5. Valfrihetssystem med etableringslotsar
Etableringslotsens (nedan kallad lots) uppdrag var att vara ett professionellt stöd under
individens etablering. Utifrån den etableringsplan som Arbetsförmedlingen och individen
upprättade skulle lotsen genom sin kompetens, bransch- och omvärldskunskap samt sina
olika nätverk påskynda individens etablering i samhälls- och arbetslivet. Tjänsten
tillhandahölls genom lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Alla personer som hade en
etableringsplan hade rätt till en lots. Personen valde själv lots84 och det var inte tillåtet för
en lots att neka en deltagare.
Under 2014 påbörjade Arbetsförmedlingen en intern översyn av lotstjänsten. I oktober
aviserade regeringen att lotstjänsten stegvis skulle avvecklas. Som ett första steg föreslog
regeringen att lotstjänsten skulle bli en behovsprövad insats.85 Arbetsförmedlingen har
tidigare konstaterat att lotsarnas stöd inte haft tillräckligt arbetsmarknadsfokus, att det
funnits en otydlighet i uppdraget rörande det så kallade sociala stödet och att
ersättningsmodellen inte uppmuntrade till kvalitet i tillräcklig utsträckning.86
Arbetsförmedlingen fattade den 20 februari 2015 beslut om att avsluta tjänsten
etableringslots. Orsaken var att kvaliteten i tjänsten inte kunde garanteras.
Arbetsförmedlingen ska vidta åtgärder för att på andra sätt ge deltagaren i
etableringsuppdraget det stöd som rätten till etableringslots avser tillhandahålla. 87

5.1 Valfrihetssystemet och användandet av etableringslots
Vid utgången av december 2014 fanns 352 leverantörer på totalt 1 455
verksamhetsadresser, i 238 kommuner. Inom valfrihetssystemet för etableringslotsar var
det svårt att urskilja profilering och specialisering. Etableringslotsarnas tjänsteutbud var
ofta ganska likartade, vilket utgjorde en begränsning för deltagarens valfrihet.
Marknadens sammansättning utifrån juridisk form och storleksklass förändrades inte
nämnvärt under 2014. Aktörer inom civila samhället var fortfarande
underrepresenterade, medan aktiebolag svarade för över 70 procent av marknaden.
När en person fått beslut om etableringsplan hade hen rätt att välja en lots. Vid utgången
av december 2014 hade 82 procent av alla personer med en etableringsplan en lots. Den

84

Val av lots sker på leverantörsnivå, det vill säga personen har ej rätt att välja vem av leverantörens anställda

lotsar som ska utföra tjänsten.
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Regeringens budgetproposition för 2015 (Integration och jämställdhet:13).
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Arbetsförmedlingen (2014) Etablering av vissa nyanlända – etableringsuppdraget 2014-11-01.
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Dnr: Af-2015/094351.
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som inte önskade ta av en lots kunde välja att avstå från tjänsten. Färre kvinnor än män
tog stöd av en lots, 73 procent respektive 89 procent.
De flesta av de med lots, hela 97 procent, hade själva valt vilken lots som skulle
tillhandahålla tjänsten. Om personen inte ville göra ett eget val fick den en lots via ett så
kallat icke-valsalternativ, vilket innebär att Arbetsförmedlingen valde den lots som låg
närmast personens bostadsadress.
Lotsen kom ofta in i ett tidigt skede i personens tid med etableringsplan. Tabell 8 visar
ledtiden från beslut om etableringsplan till beslut om etableringslots och andelen som
valde lots samma dag som deras etableringsplan upprättades.
Tabell 8 Ledtid från beslut om etableringsplan till beslut om etableringslots och andel beslut som
fattats på samma dag fördelat på kön, december 2014
Kvinnor Män
Beslut EPA till ELO
9
3
Andel samma dag
37
44

Totalt
5
41

Källa: Arbetsförmedlingen

Mediantiden för personer att påbörjade tjänsten var fem dagar från och med beslut om
etableringsplan. Av de personer som under 2014 haft beslut om etableringslots hade 41
procent valt sin lots i direkt anslutning till sitt beslut om etableringsplan. Av de personer
som vid utgången av december 2014 tog del av tjänsten hade 40 procent någon gång bytt
lots på egen begäran. Arbetsförmedlingen registrerade inte vilka motiv som ligger bakom
dessa byten, vilket gör det svårt att analysera vad dessa byten ger uttryck för.

5.2 Tjänstens innehåll
Lotsen träffade personen något mer än den miniminivå på tre timmar per månad som
avtalet krävde, genomsnittet låg på 3,5 timmar i månaden. När personen börjar hos sin
lots inleddes samarbetet genom att personen tillsammans med lotsen upprättade en
gemensam planering. I den gemensamma planeringen fanns de aktiviteter som skulle
genomföras, vilket presenteras i figur 5.
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Figur 5 Planerade aktiviteter hos lots utifrån gemensam planering, fördelat på personens
utbildningsbakgrund, 2014
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Källa: Arbetsförmedlingen

Lotsen fick ibland ta ett stort ansvar för det sociala och praktiska stöd som en person kan
behöva i initialskedet av etableringsprocessen, vilket återspeglas i den gemensamma
planeringen.
Utifrån de gemensamma planeringar som godkändes under 2014 framgår att
samhällsorienterande samtal, praktiskt stöd88 (även kallat socialt stöd), fördjupad
kartläggning samt coachande samtal var de vanligaste inplanerade aktiviteterna. Minst
förekommande var aktiviteterna arbetsgivarbesök, intervjuträning och CV-seminarium.
Både lotsens gemensamma planering och månadsrapportering pekade på att
arbetsmarknadsperspektivet ofta blev underordnat de övriga delarna i tjänsten, något
som även har uppmärksammats av bland annat Riksrevisionen.89

88

Praktiskt stöd innebär att personen ska få hjälp med praktiska frågor och ärenden, som rör exempelvis

bostadssituation, post, blanketter, bokning av läkarbesök samt stöd vid myndighetskontakt.
89

Riksrevisionen (2014) Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden?.
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5.3 Resultatstyrning
Lotstjänstens resultatbaserade ersättningsmodell premierade arbete och studier.90 I tabell
9 redovisas hur många personer som 90 dagar efter avslutad tjänst arbetade eller
studerade. Ett byte till en annan lots betraktas inte som ett avslut av tjänst. Tabellen
omfattar inte heller de personer som inom 90 dagar valde att återuppta stöd av en lots.
Tabell 9 Antal och andel som arbetade eller studera 90 dagar efter avslutad lotstjänst fördelat på
kön, december 2014

Kvinnor
Män
Totalt

Totalt antal

Andel i arbete

Antal i arbete

2013
3 914
4 267
8 181

2013
8
21
15

2013
331
902
1 233

2014
5 736
5 979
11 715

2014
9
27
18

2014
504
1 593
2 097

Andel i reguljär
utbildning
2013
2014
3
5
4
4
4
4

Antal i reguljär
utbildning
2013
2014
120
259
170
244
290
503

Källa: Arbetsförmedlingen

Av de personer som avslutade lotstjänsten under 2014 arbetade eller studerade 22
procent 90 dagar efter avslutad lotstjänst. Jämfört med 2013 är det en marginell
förbättring av resultatet. Det är svårt att dra slutsatser om lotsens direkta påverkan på
personernas etablering, eftersom de hade andra parallellt pågående aktiviteter i sina
etableringsplaner. Rimligtvis handlar det om ett samspel mellan de olika insatserna. Det
är därför svårt att avgöra hur varje enskild insats har påverkat huruvida personer har
börjat arbeta eller studera.
Det är troligt att vissa personer avslutade tjänsten på grund av föräldraledighet. Vissa av
dessa personer kan komma tillbaka till etableringsuppdraget och då återuppta
lotstjänsten. Föräldraledighet kan vara en delförklaring varför resultaten skiljer sig åt
mellan könen.
En person kan 90 dagar efter avslutad lotstjänst fortfarande ha en etableringsplan. Det
går därför inte att jämföra ovanstående resultat med tabellerna i kapitel 7 som avser
status 90 dagar efter avslutad etableringsplan.

90

Resultatersättning 1 utbetalades när personen påbörjade en anställning. Resultatersättning 2 utbetalades

retroaktivt när personen hade arbetat heltid eller drivit eget företag under ett halvår. Resultatersättning 1 och 2
utgick även när personen hade studerat en termin på högskolenivå med godkänt resultat. I samband med
resultatersättning 2 utgick även en snabbhetspremie, som blev högre ju snabbare resultat hade uppnåtts.
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5.4 Sammanfattande kommentarer
Arbetsförmedlingen har konstaterat att lotsarnas stöd inte hade tillräckligt
arbetsmarknadsfokus, att det fanns en otydlighet i uppdraget rörande det så kallade
sociala stödet och att ersättningsmodellen inte uppmuntrade till kvalitet i tillräcklig
utsträckning. Arbetsförmedlingen fattade den 20 februari 2015 beslut om att avsluta
tjänsten etableringslots. Anledningen till avslutandet av tjänsten var att kvaliteten i
tjänsten inte kunde garanteras.
En majoritet inom etableringsuppdraget använde lotstjänsten under 2014, det var dock
färre kvinnor än män som hade en lots. Det är svårt att dra slutsatser om lotsens direkta
påverkan på personernas etablering, eftersom de hade andra parallellt pågående
aktiviteter i sina etableringsplaner.
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6. Bosättning
Enligt förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända
invandrare ska Arbetsförmedlingen vid behov anvisa personer som har rätt till en
etableringsplan och personer som ingår i samma hushåll en plats för bosättning i en
kommun. Anvisningen ska baseras på vad som har framkommit vid etableringssamtal
med personen och förutsättningarna att få ett arbete inom pendlingsavstånd.

6.1 Länstal och överenskommelser om mottagande för
bosättning av nyanlända
Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag utgår från överenskommelser om
anvisningsbara platser. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att årligen efter samråd med
länsstyrelserna och Migrationsverket fastställa en fördelning av mottagningsbehovet i
varje län, så kallat länstal. Länstalet består av ett antal anvisningsbara platser som
behöver göras tillgängliga för nyanlända som inte på egen hand kan ordna sin bosättning.
Länsstyrelserna ska sedan utifrån länstalen träffa överenskommelser med kommuner
inom länet om mottagande av nyanlända.91
Tillgången till anvisningsbara platser utgör en grundförutsättning för att
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket ska kunna anvisa nyanlända invandrare
bosättning i en kommun.92 I detta avsnitt presenteras länstalens och
överenskommelsernas styrande effekt i arbetet med mottagande av nyanlända.

6.1.1 Länstalens styrande effekt
Länstalen utgörs av en länsvis fördelning av mottagningsbehovet och utgår från
Migrationsverkets prognoser. Vid fastställande av länstal använder Arbetsförmedlingen
en särskild fördelningsnyckel med olika variabler som beskriver länens förutsättningar
för mottagande av nyanlända. Fördelningsnyckeln tog för 2014 hänsyn till
arbetsmarknadsvariabler, folkmängd, bostadsmarknad, demografi och antalet inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem i olika län.
Länstalen för 2014 angav ett sammanlagt behov av 14 100 anvisningsbara platser. I slutet
av 2014 hade länsstyrelserna träffat överenskommelser med kommuner om cirka 8 500

91

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.

92

Migrationsverket ska anvisa bosättning i en kommun till nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt

5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Detsamma gäller nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som har behov av anvisning
för bosättning i en kommun.
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anvisningsbara platser. Således saknades cirka 5 600 anvisningsbara platser i förhållande
till behovet. I augusti 2014 fastställde Arbetsförmedlingen länstalen för år 2015, vilka
anger ett sammanlagt behov av 23 100 platser.93 Enligt länsstyrelsernas nuvarande
bedömning kommer antalet anvisningsbara platser att uppgå till drygt 12 000 i slutet av
2015.94
Figuren nedan illustrerar den styrande effekt som länstalen hade i landets olika län under
2014.95 Figuren visar i vilken utsträckning länstalen har omsatts i överenskomna
anvisningsbara platser i respektive län. I de fall staplarna når 100 procent motsvarar
utfallet under året det länstal som Arbetsförmedlingen har fastställt för respektive län.

93

Af-2014/320098.

94

Uppgifter från länsstyrelserna 2015-03-27.

95

Arbetsförmedlingen inhämtar varje månad uppgifter från Migrationsverket och länsstyrelserna kring antalet

personer som har anvisats bosättning genom Migrationsverket samt antalet anvisningsbara platser i träffade
överenskommelser. Uppgifterna i figurerna i detta kapitel är således hämtade från tre olika källor:
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna och Migrationsverket.
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Figur 6 Andelen överenskomna anvisningsbara platser per den 31 december 2014 i förhållande till
länets länstal under 2014
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Källa: Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna

Arbetsförmedlingen kan konstatera att länstalens styrande effekt under 2014 generellt var
låg. Det fanns dock betydande skillnader mellan olika län. Sammantaget omsattes
länstalet i alltför liten utsträckning i överenskomna anvisningsbara platser mellan
länsstyrelser och kommuner. Bristen på anvisningsbara platser i flera av landets län är
oroväckande och fördröjer nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
Enligt länsstyrelsernas bedömning är att de främsta hindren för ett ökat antal
anvisningsbara platser fortsatt bristande tillgång på lediga bostäder och ett ökat behov av
kommunala insatser96 också för andra behovsgrupper inom flyktingmottagandet, såsom

96

Det kan till exempel röra sig om skola, barnomsorg eller insatser enligt socialtjänstlagen.
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direktinresta anhöriga, ensamkommande barn och ungdomar samt asylsökande. I vissa
län kan det även finnas andra hinder för mottagande; till exempel bristfälliga
kommunikationer, svårigheter att få personer att tacka ja till bosättning eller att
kommunerna anser att det inte finns tillräcklig tillgång på utbildningar, aktiviteter,
arbetstillfällen eller samhällsservice.97

6.1.2 Överenskommelsernas styrande effekt
Länsstyrelserna har i uppdrag att träffa överenskommelser med kommuner om
mottagandet av nyanlända invandrare.98 Överenskommelserna innehåller ofta ett antal
anvisningsbara platser. De anvisningsbara platserna ska finnas tillgängliga för personer
som anvisas bosättning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Då
överenskommelserna inte är bindande kan emellertid antalet anvisningsbara platser som
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket i praktiken får tillgång till vara betydligt färre
än vad som finns angivet i överenskommelserna.
Under 2014 omsattes 75 procent av de anvisningsbara platserna i ett faktiskt mottagande.
Efterlevnaden av träffade överenskommelser skiljde sig dock mellan olika län. Figuren
nedan visar i vilken utsträckning träffade överenskommelser omsattes i faktiskt
mottagande i respektive län under 2014. Med mottagande avses i detta sammanhang
personer som har anvisats av Migrationsverket samt personer som har anvisats av
Arbetsförmedlingen och tackat ja till anvisningen under 2014. I de fall staplarna når 100
procent motsvarar länets mottagande efter anvisning det antal anvisningsbara platser
som finns i träffade överenskommelser.

97 Uppgifter
98

från länsstyrelserna 2015-03-27.

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.
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Figur 7 Andel mottagna efter anvisning i förhållande till antalet överenskomna anvisningsbara
platser per den 31 december 2014 i respektive län
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Källa: Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna

Arbetsförmedlingen kan konstatera att anvisningsbara platser i träffade
överenskommelser inte alltid motsvaras av en reell kapacitet att ta emot nyanlända.
Det viktigaste för att fler ska få en anvisning är att kommunerna ökar sin
mottagningskapacitet. I den delrapport som Boverket lämnade till regeringen den 1 mars
2015 konstaterar myndigheten att bostadsbrist är ett av de främsta hindren för
mottagande av nyanlända invandrare. Det största hindret bedöms vara bristen på
hyresrätter.99 Därtill konstaterar länsstyrelserna att en stor planeringsosäkerhet, kopplad
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Boverket (2015) Rapport 2015:10 Nyanländas boendesituation – Delrapport.
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till Migrationsverkets etablering av anläggningsboenden, har en negativ påverkan på
kommunernas vilja att ta emot nyanlända efter anvisning. 100
Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet personer som har behov av hjälp med
bosättning att vara fortsatt stort under kommande år. 101 Mot bakgrund av detta är det
viktigt att samtliga överenskomna anvisningsbara platser görs tillgängliga för anvisning
genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

6.2 Behov av anvisad bosättning
Tabell 10 visar antalet personer som anmält behov av anvisad bosättning fördelat på kön
och på kategorierna ABO och EBO.102 Kategorin EBO avser personer som är
kommunmottagna och anmäler behov av anvisning till en annan kommun.103
I antalet personer som anmält behov av anvisad bosättning ingår även personer som inte
har rätt till etableringsplan, men som delar hushåll med någon som har denna rätt.
Tabell 10 Antal personer som har anmält behov av anvisad bosättning 2012, 2013 och 2014
ABO
2012
2013
2014
Kvinnor
2 541
4 535
5 388
Män
2 697
5 193
8 505
ABO totalt
5 238
9 728
13 893
EBO
Kvinnor
1 211
2 589
1 988
Män
1 509
3 249
3 228
EBO totalt
2 720
5 838
5 216
Totalt
7 958
15 566 19 109
Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer på anläggningsboende som anmäler behov av bosättning fortsätter att
öka. Av de som anmälde behov av bosättning under 2014 var 73 procent boende i
anläggningsboende. Under 2013 var motsvarande andel 63 procent. Att denna andel ökar
kan delvis ha sin förklaring i att Arbetsförmedlingen under hösten förändrade riktlinjerna
100

Länsstyrelserna (2014) Etablering av vissa nyanlända invandrare, rapportering av regleringsbrev 2014

uppdrag 73.
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Migrationsverket (2014) Verksamhets- och kostnadsprognos, februari 2015.
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I avsnitt 1.4 redogörs för att resultaten i denna återrapport inte fördelas på kategorierna ABO, EBO och

övriga. I detta kapitel är det dock meningsfullt att göra uppdelningen. Det beror på att det finns olika regelverk
för personer i eget boende och som vistas i anläggningsboende.
103

Enligt 6 § förordningen om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare får en person i eget

boende inte anvisas bosättning i den kommun där hen är folkbokförd.
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för att bedöma behov av bosättning, vilket beskrivs nedan. Anhöriga som har behov av
bosättning läggs till i anknytningens bosättningsärende.
Under 2014 var 39 procent av de som anmälde behov av bosättning kvinnor. Under 2013
var motsvarande andel 46 procent. Minskningen beror troligtvis på att det är färre
kvinnor bland de som är nya i etableringsuppdraget.
Antalet personer i eget boende som anmäler behov av bosättning har minskat kraftigt
under de sista månaderna av 2014. Anledningen är att Arbetsförmedlingen den 1 oktober
2014 förändrade riktlinjerna för att bedöma behov av bosättning, vilket berör personer
som bor i eget boende. Enligt de nya riktlinjerna ska behov av att anvisas plats för
bosättning anses föreligga endast om de vuxna personerna i ett hushåll, utifrån deras
yrkes- och utbildningsbakgrund, har betydligt bättre förutsättningar för att få anställning
eller påbörja reguljär utbildning på annan ort. Det samma gäller om någon person i
hushållet har särskilda behov som inte kan tillgodoses på nuvarande ort, till exempel
behov av specialistvård eller särskilda skolresurser. Om personer i anläggningsboende
begär hjälp med bosättning anses alltid behov föreligga.
Bakgrunden till förändringen är att Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna att
bosätta personer som bor i eget boende minskar. Anledningen är att kommuner sedan
början av 2014 erhåller extra ersättning för varje mottagen nyanländ person som är
kvotflykting eller anvisad från Migrationsverkets anläggningsboenden.104 Denna
ersättning betalas inte ut till kommuner som tar emot personer från eget boende. De
förändrade riktlinjerna innebär även att Arbetsförmedlingen kan styra resurserna till de
som bor i anläggningsboende och som därmed bedöms ha störst behov av bosättning.

6.3 Antal bosättningsanvisningar
En person kan tacka ja eller nej till en bosättningsanvisning. Arbetsförmedlingen erbjuder
bara en anvisning. I de fall personen tackar nej får hen ordna sin bosättning på egen
hand. Tabell 11 visar antalet personer som Arbetsförmedlingen har anvisat en plats för
bosättning fördelat på kön och på kategorierna ABO och EBO.

104

14 d § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
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Tabell 11 Antal personer som har anvisats plats för bosättning 2012, 2013 och 2014
ABO
2012
2013
2014
Kvinnor
1 578
1 787
2 752
Män
1 508
1 701
2 798
ABO totalt
3 086
3 488
5 550
EBO
Kvinnor
325
411
93
Män
296
409
91
EBO totalt
621
820
184
Totalt
3 707
4 308
5 734
Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som har anvisats en plats för bosättning har ökat. Arbetsförmedlingen
har under 2014 framför allt anvisat personer i anläggningsboende. En anledning till detta
är att kommuner får extra ersättning för varje mottagen nyanländ person som är
kvotflykting eller anvisad från Migrationsverkets anläggningsboenden. Detta medför
starkare incitament för kommuner att ta emot personer som anvisats från
anläggningsboende, se avsnitt 6.2. Av de personer som anvisades en plats för bosättning
under 2014 var 97 procent boende i anläggningsboende. Under 2013 var motsvarande
andel 81 procent.
Det var ungefär lika många kvinnor som män som anvisades en plats för bosättning, trots
att det var färre kvinnor än män som anmälde behov. Den främsta orsaken är att
Arbetsförmedlingen har anvisat fler familjer än ensamhushåll. Ensamhushåll består
oftare av män, medan familjer oftast består av både kvinnor och män.

6.4 Svar på bosättningsanvisningar
Av de personer som fick en anvisning under 2014 tackade 76 procent ja till denna. Under
2013 var motsvarande andel 68 procent.
Arbetsförmedlingen har tidigare rapporterat om det utvecklingsarbete med fokus på
bosättning och etablering som bedrivits i Jämtland och Ådalen och som avslutades vid
årsskiftet. En utgångspunkt i arbetet var att flertalet av de personer som får
uppehållstillstånd i regionen ska kunna tas emot i närliggande kommuner, utan att
arbetsmarknadsperspektivet i bosättningen försvagas. Rutinerna för matchningen på
Arbetsförmedlingens bosättningssektion anpassades därför så att om det inte utifrån
hushållets yrkes- eller utbildningsbakgrund fanns tydliga skäl för varför bosättning bör
ske i annan region, matchades personerna mot samma kommun eller län som där de
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bodde i anläggningsboende. Arbetssättet visade sig framgångsrikt och andelen som
tackade ja till bosättningsanvisning ökade i både Jämtland och Ådalen.105
Mot bakgrund av bland annat detta beslutade Arbetsförmedlingen under hösten 2014 att i
ökad utsträckning tillämpa en närhetsprincip i det operativa bosättningsarbetet. Detta
innebär att Arbetsförmedlingen strävar efter att så långt det är möjligt bosätta personer i
den kommun där personen har bott i anläggningsboende eller i en kommun inom samma
region. Närhetsprincipen tillämpas dock inte på bekostnad av
arbetsmarknadsperspektivet i bosättningsarbetet. Samtliga ärenden kartläggs och
matchas utifrån personernas förutsättningar för förvärvsarbete. Förändringen förväntas
bidra till att ännu fler accepterar sin bosättningsanvisning framöver.

6.5 Avbrott av bosättningsärenden
Under tiden Arbetsförmedlingen arbetar för att hitta en kommun som kan ta emot ett
hushåll ordnar många sin bosättning på egen hand. Om behov av bosättning inte längre
kvarstår så avbryts bosättningsärendet. Avbrotten har ökat både för personer i eget
boende och för personer i anläggningsboende. Arbetsförmedlingen följer utvecklingen
månadsvis. Under 2014 avbröt varje månad i genomsnitt åtta procent av personerna med
ett pågående bosättningsärende detta.106

6.5.1 Avbrott i eget boende
Att avbrotten har ökat för personer i eget boende beror främst på Arbetsförmedlingens
förändrade riktlinjer för att bedöma behov av bosättning, eftersom också ärenden som
upprättades innan Arbetsförmedlingen genomförde förändringen ska prövas enligt de nya
riktlinjerna.107 I genomsnitt avbröt varje månad sju procent av personerna i eget boende
med ett pågående bosättningsärende detta under 2014. Under årets tre sista månader,
efter att Arbetsförmedlingen förändrade riktlinjerna för att bedöma behov av bosättning,
var motsvarande andel i genomsnitt 15 procent. Arbetsförmedlingen bedömer att denna
utveckling kommer att fortsätta och att antalet personer i eget boende vars
bosättningsärende avbryts kommer att vara mycket stort under inledningen av 2015.

6.5.2 Avbrott i anläggningsboende
Den 1 april 2014 trädde en regeländring ikraft i förordningen (2010:409) om
etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, se avsnitt 1.2.1.
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Arbetsförmedlingen (2015) Slutapport ”Bosättning, etablering och kompetensförsörjning i Jämtland och

Ådalen”, Af- 2013/228671.
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Detta avser personer på anläggningsboende (ABO) och i eget boende (EBO) som avbröt sitt ärende under

2014. Under 2013 var motsvarande andel fem procent.
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För mer info se avsnitt 6.2.
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Ändringen medför ökade incitament för personer att flytta från anläggningsboende på
egen hand och därmed avbryta sitt bosättningsärende.
Arbetsförmedlingen har under slutet av 2014 sett en ökning av andelen avbrott för
personer som bor i anläggningsboende. Under 2014 avbröt varje månad i genomsnitt nio
procent av personerna i anläggningsboende sitt bosättningsärende. Under årets tre sista
månader var motsvarande andel i genomsnitt 13 procent.
Arbetsförmedlingen kan konstatera att en ökande andel personer avbryter sitt
bosättningsärende tidigt i processen. Figuren nedan visar andelen personer i
anläggningsboende som inkom med ett bosättningsärende och avbröt ärendet inom tre
månader från att det upprättades.
Figur 8 Andel personer i anläggningsboende som inkom med ett bosättningsärende och avbröt
ärendet inom tre månader från att det upprättades, fördelat på den månad då ärendet upprättades
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Källa: Arbetsförmedlingen

Efter att regeländringen trädde ikraft den 1 april 2014 har andelen personer som avbröt
sitt bosättningsärende tidigt i processen ökat kraftigt.
Arbetsförmedlingen har särskilt granskat de bosättningsärenden i anläggningsboende
som avbröts under 2014. Arbetsförmedlingen har dels undersökt i vilka kommuner som
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ärendena påbörjades, dels var personerna i dessa ärenden var bosatta vid årets slut.108
Arbetsförmedlingen kan se att majoriteten av de personer i anläggningsboende som
under året avbröt sitt bosättningsärende påbörjade detta i en mindre kommun. 109 Knappt
två tredjedelar av personerna hade påbörjat sitt ärende i en kommun med färre än 25 000
invånare. Nästan hälften av de personer som avbröt sitt bosättningsärende var bosatta i
samma kommun som den där bosättningsärendet påbörjades, och två tredjedelar var
bosatta i samma län. Majoriteten av de personer som avbröt sitt bosättningsärende tycks
således bosätta sig på orter i närheten av det anläggningsboende där de har bott,
åtminstone initialt. Arbetsförmedlingen och berörda kommuner behöver därför planera
för att kunna tillhandahålla insatser på orter där Migrationsverket har etablerat
anläggningsboenden, vilket innebär utmaningar.
Granskningen visar även att endast en mycket liten andel av de personer som avbröt sitt
bosättningsärende under 2014 hade flyttat till någon av landets tre storstadsregioner vid
årets slut.110 Något fler, ungefär en femtedel, var bosatta i någon av de 25 folkrikaste
kommunerna. Således hade endast en förhållandevis liten andel personer som avbröt sitt
ärende i anläggningsboende sökt sig till någon av landets större städer.
Arbetsförmedlingen kan därmed notera att den geografiska placeringen av
Migrationsverkets anläggningsboenden troligen har betydelse för fördelningen av
kommunmottagandet i landet.

6.5.3 Effekter av regeländringen den 1 april 2014
Arbetsförmedlingen kan konstatera att allt fler personer i anläggningsboende ordnar sin
bosättning på egen hand och avbryter sitt bosättningsärende. Arbetsförmedlingen ser
även att en ökande andel personer avbryter sitt bosättningsärende redan tidigt i
processen. Arbetsförmedlingens granskning visar att majoriteten av de som avbröt sitt
bosättningsärende i anläggningsboende påbörjade ärendet i en mindre kommun. Därtill
ser Arbetsförmedlingen att en stor andel av personerna bodde kvar i samma kommun
eller län vid årets slut. Endast en förhållandevis liten andel av de som avbröt sitt
bosättningsärende hade bosatt sig i någon av landets 25 största kommuner under 2014.

108

Gemensamt för andelssatserna i detta och följande stycke är att personer redovisas i de kommuner som de

påbörjat sitt ärende samt bor i enligt manuellt registrerade uppgifter i Arbetsförmedlingens
ärendehanteringssystem. De enstaka ärenden som saknar registreringar har inte tagits med i beräkningen av
andelssatserna.
109

Med mindre kommun avses i detta sammanhang kommuner med färre än 25 000 invånare.

110

Med storstadsregion avses i detta sammanhang Storstockholm, Storgöteborg eller Stormalmö enligt SCB:s

indelning.
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Regeländringen har medfört en större genomströmning i bosättningsuppdraget, vilket var
en av de avsedda effekterna med förändringen.111 En negativ konsekvens av
regeländringen är dock att en stor grupp personer som vistas i anläggningsboende inte
längre har rätt till etableringsinsatser. Arbetsförmedlingen saknar i dagsläget möjlighet
att erbjuda dessa personer aktiviteter som kan påskynda personernas etablering på
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har tidigare föreslagit att personer som vistas i
anläggningsboende ska få delta i en etableringsplan och att tiden innan personen blivit
kommunmottagen ska vara överhoppningsbar.112
Ytterligare en negativ konsekvens av regeländringen är att personernas möjlighet att på
egen hand hitta ett stabilt boende har minskat, eftersom hyresvärdar ofta ställer krav på
en stadig inkomst. Rätten till etableringsersättning är dock kopplad till deltagandet i
etableringsplan, vilken kan erbjudas först när personen har blivit kommunmottagen.
Personernas drivkraft att vilja delta i etableringsinsatser och därmed erhålla
etableringsersättning kan därför få följden att de avbryter sitt bosättningsärende och
flyttar till en boendesituation som är tillfällig och osäker.
Arbetsförmedlingen saknar möjligheter att dra slutsatser kring vilken boendeform
personer som avbryter sitt bosättningsärende har, då myndigheten inte registrerar
uppgifter om de arbetssökandes bostad. Arbetsförmedlingen får dock signaler om att
många personer bosätter sig på samma adress och att det förekommer handel med
bostadskontrakt, vilket dock är svårt att belägga. Boverket har ett uppdrag att kartlägga
och analysera boendesituationen för asylsökande i eget boende och nyanlända de tre
senaste åren. I kartläggningen ingår bland annat att redovisa bostadssociala aspekter och
handel med kontrakt och adresser. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober
2015.113

6.6 Ledtider inom bosättning
I detta avsnitt redovisas tid114 från beviljat uppehållstillstånd till anvisad plats för
bosättning.115 Ledtiden utgår från datum för beviljat uppehållstillstånd, men det är först
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Arbetsmarknadsdepartementet. Delning av förordningen (2010:409) om etableringsinsatser för vissa

nyanlända invandrare. 2014-02-10.
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Arbetsförmedlingen (2012) Etablering av vissa nyanlända – Bosättning.

113

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Boverket.
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Till skillnad från övriga ledtider i denna återrapport baseras ledtiderna i bosättningsarbetet på

bosättningsärenden och inte på personer. Det beror på att Arbetsförmedlingen inte registrerar och lagrar
uppgifter om datum för uppehållstillstånd för familjemedlemmar som inte ingår i etableringsuppdraget. Ett
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då personen begär hjälp med bosättning som Arbetsförmedlingens bosättningsarbete kan
påbörjas. Tiden från att en person har beviljats uppehållstillstånd till att personen
anmäler behov om hjälp med bosättning har ökat, vilket således påverkar de ledtider som
redovisas i detta kapitel. För ärenden som inkommit under 2014 var denna ledtid 53
dagar för personer i anläggningsboende och 59 dagar för personer som bor i eget boende.
Det kan jämföras med motsvarande ledtid för ärenden som inkom under 2013, som var
39 dagar för personer på anläggningsboende och 54 dagar för personer som bor i eget
boende.
Ökningen beror sannolikt på att Arbetsförmedlingens resurser inte ökat i motsvarande
takt som antalet deltagare i etableringsuppdraget, vilket gör att Arbetsförmedlingen får
svårare att inom avsedda tidsgränser upprätta bosättningsunderlag och etableringsplaner
för deltagarna. Längre ledtider i bosättningen leder i sin tur till att personernas etablering
på arbetsmarknaden fördröjs.

6.6.1 Ledtider uppehållstillstånd till anvisad bosättning
I tabellen nedan redovisas tid från beviljat uppehållstillstånd till anvisad plats för
bosättning.
Tabell 12 Tid från beviljat uppehållstillstånd till anvisning 2012, 2013 och 2014 (antal ärenden inom
parentes)
Median - antal dagar
ABO

2012

ABO Ensamhushåll

180

(656)

2013

ABO Familjer
varav särskilda behov*
ABO totalt
EBO

78
166
117

(718)
(63)

EBO Ensamhushåll
EBO Familjer

2014

172

(532)

172

(844)

(1 353)

141
202
151

(1 241)
(65)

(1 374)

108
189
126

(821)
(52)

265
176

(83)
(151)

301
200

(83)
(198)

194
287

(23)
(45)

varav särskilda behov*
EBO totalt

199
196

(18)
(234)

209
209

(10)
(281)

261

(<5)
(68)

Totalt

127

(1 608)

139

(1 634)

153

(2 153)

(2 085)

* Avser både ensamhushåll och familjer.
Källa: Arbetsförmedlingen

bosättningsärende kan innehålla en eller flera personer. I och med att ledtiderna baseras på ärenden och inte på
personer är det inte möjligt att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i analysen.
115

Se tabell 19 i bilagan för tiden mellan beviljat uppehållstillstånd och bosättning.

Sida: 72 av 88
Etablering av vissa nyanlända –
Statistik kring etableringsuppdraget

Ledtiden från beviljat uppehållstillstånd till anvisning har ökat med 14 dagar jämfört med
2013. Det bör dock understrykas att ledtiderna är beräknade endast utifrån personer som
har fått en bosättningsanvisning. Det finns många personer som har väntat länge på en
bosättningsanvisning, vilket inte påverkar ledtiderna som redovisas ovan.
I tabellen framgår att olika typer av bosättningsärenden tar olika lång tid. Ledtiden är
kortare för personer i anläggningsboende än för personer som bor i eget boende. Att
bostadsbristen är särskilt påtaglig när det gäller små lägenheter gör att ledtiderna för
ensamhushåll blir långa.116 I tabellen framgår att det är långa ledtider även för personer
med särskilda behov, trots att det i dessa ärenden kan vara särskilt angeläget att tiden till
bosättning är kort. Särskilda behov kan till exempel vara krav på tillgänglighetsanpassad
bostad eller behov av närhet till en specifik typ av sjukvård. De långa ledtiderna kan bland
annat bero på att kommuner kan ha begränsade möjligheter att tillgodose dessa behov.
Ökningen av ledtid beror delvis på att tiden mellan beviljats uppehållstillstånd till att
personen anmäler behov om hjälp med bosättning har ökat. Ledtiden från att ett
bosättningsärende upprättats till anvisning är till väldigt stor del beroende av
kommunernas förmåga att ta emot personer. Arbetsförmedlingen kan därför inte på egen
hand korta tiden som en person behöver vänta på att anvisas plats för bosättning i en
kommun.

6.7 Pågående bosättningsärenden
Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt för att öka antalet personer som anvisas en
plats för bosättning. De vidtagna åtgärderna har bidragit till att antalet
bosättningsärenden som avslutas varje månad har ökat, antingen genom en anvisning
eller avbrott.
Figur 9 visar utvecklingen av relationen mellan antal personer som har anmält behov av
bosättning och antalet personer som anvisats plats för bosättning eller vars
bosättningsärenden avslutats. Figuren visar även antal personer som har ett kvarstående
bosättningsärende.
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I tabellen är ledtiden för EBO ensamhushåll för 2014 kortare än för än för EBO familj, vilket beror på att

underlaget endast består av ett litet antal ärenden.
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Figur 9 Antal personer som har anmält behov av bosättning, vars bosättningsärende har avslutats
117

och med ett pågående bosättningsärende per månad, januari 2012 till december 2014
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Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer med ett pågående bosättningsärende minskade under 2014, vilket
framför allt beror på Arbetsförmedlingens förändrade riktlinjer för att bedöma behov av
bosättning. Förändringen har, precis som beskrivits ovan, lett till att antalet personer som
bor i eget boende som anmäler behov av bosättning har minskat kraftigt, samt att
avbrotten för denna grupp har ökat. Samtidigt har antalet personer på anläggningsboende
som avbryter sitt bosättningsärende ökat de senaste månaderna.
Vid utgången av december väntade 11 991 personer på att få en anvisning om bosättning,
varav 6 871 personer var boende på anläggningsboende och 5 120 personer boende i eget
boende.
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På grund av retroaktiva registreringar i ärendehanteringssystemet kan antalet personer som anmäler behov

av bosättning, vars bosättningsärende har avslutats eller har ett pågående bosättningsärende förändras något
för de senaste månaderna i den redovisade perioden.
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6.8 Sammanfattande kommentarer
Arbetsförmedlingen kan konstatera att länstalens och överenskommelsernas styrande
effekt under 2014 generellt var låg, men att det fanns stora skillnader mellan olika län.
Tillgången till anvisningsbara platser utgör en grundförutsättning för att
Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa nyanlända invandrare bosättning i en kommun.
Givet det ökande antal personer som är i behov av bosättning genom Arbetsförmedlingen
eller Migrationsverket är det av stor vikt att antalet överenskomna anvisningsbara platser
både ökar och i större utsträckning omsätts i faktiskt mottagande. Bristen på tillgängliga
anvisningsbara platser i flera av landets län är därför oroväckande och fördröjer
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
Antalet personer som anvisades en plats för bosättning av Arbetsförmedlingen har ökat,
men inte i samma utsträckning som antalet personer som anmälde behov. Antalet
personer med ett pågående bosättningsärende minskade under 2014, vilket framförallt
beror på att fler bosättningsärenden avbröts. Antalet avbrott ökade både för personer som
har anmält behov av bosättning i anläggningsboende och i eget boende. För personer i
eget boende beror det ökade antalet avbrott främst på Arbetsförmedlingens förändrade
riktlinjer för att bedöma behov av bosättning. För personer i anläggningsboende beror det
ökade antalet avbrott framförallt på regeländringen som trädde ikraft den 1 april 2014.
En negativ konsekvens av regeländringen är att en stor grupp personer som vistas i
anläggningsboende inte längre har rätt till etableringsinsatser. Ytterligare en negativ följd
av regeländringen är att personernas möjlighet att på egen hand hitta ett stabilt boende
har minskat, eftersom hyresvärdar ofta ställer krav på en stadig inkomst. Personernas
drivkraft att vilja delta i etableringsinsatser och därmed erhålla etableringsersättning kan
därför få följden att de avbryter sitt bosättningsärende och flyttar till en boendesituation
som är tillfällig och osäker. Arbetsförmedlingen får också signaler om att många personer
bosätter sig på samma adress och att det förekommer handel med bostadskontrakt, vilket
dock är svårt att belägga.
Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt för att öka antalet personer som anvisas en
plats för bosättning. Den viktigaste faktorn för att fler ska kunna anvisas en plats för
bosättning är dock att kommunerna ökar sin mottagningskapacitet. Det främsta hindret
för detta bedöms vara bristande tillgång på lediga bostäder.
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7. Vad personerna gör efter
etableringsuppdraget
I detta kapitel redovisas vad personerna som haft en etableringsplan gör efter att de
lämnade etableringsuppdraget. Totalt har 15 774 personer som haft en etableringsplan
lämnat etableringsuppdraget och 9 570 av dem lämnade etableringsuppdraget under
2014.118
Redovisningen baseras på personernas status 90 och 180 dagar efter att deras
etableringsplan avslutades.119 I kapitlet görs inga jämförelser med de som lämnade
etableringsuppdraget under åren 2011 och 2012.120 Tabellerna 13 och 14 i detta kapitel
visar personernas status dag 90 och dag 180 för personer vars etableringsplan avslutades
under 2013 respektive 2014, fördelat på kön.121 Inga jämförelser görs med de som
lämnade under åren 2011 och 2012.122
I tabellerna framgår om personerna arbetade eller studerade123, deltog i ett
arbetsmarknadspolitiskt program och hur många av dessa som deltog i jobb- och
utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar. Att vara i kategorin Öppet
arbetslös innebär att personerna inte arbetade eller deltog i något
arbetsmarknadspolitiskt program. Att vara i kategorin Förhindrade att ta arbete direkt
innebär att personerna var förhindrade på grund av till exempel föräldraledighet eller
sjukskrivning. Dessa personer var dock fortfarande inskrivna på Arbetsförmedlingen. En
118

Om en person lämnade etableringsuppdraget för mindre än 90 dagar sedan ingår den inte i redovisningen i

detta kapitel.
119

Arbetsförmedlingen har i tidigare återrapporter redovisat personernas status 365 dagar efter avslutad

etableringsplan, enligt instruktion i myndighetens regleringsbrev avseende år 2014. Denna instruktion finns inte
i myndighetens regleringsbrev avseende år 2015. Arbetsförmedlingens bedömning är att många olika faktorer
kan ha påverkat personernas status 365 dagar efter avslutad etableringsplan, och att en sådan redovisning
därför inte ger en rättvisande bild av etableringsuppdragets effekt på personens etablering. Arbetsförmedlingen
redovisar därför i denna återrapport endast personernas status dag 90 och 180.
120

Se avsnitt 1.5.

121

Samma person kan återfinnas i tabellerna som visar status för 90 och 180 dagar efter att etableringsplanen

avslutats. En person som exempelvis lämnade etableringsuppdraget för mer än 180 dagar sedan finns även med
i tabellerna för dag 90. Det är därför inte möjligt att addera tabellerna med varandra. Samma person återfinns
dock inte i redovisningen av 2013 och 2014 i respektive tabell för dag 90 och dag 180.
122

Se avsnitt 1.5.

123

Se Arbetsförmedlingens hemsida för definitioner av statistik http://www.arbetsformedlingen.se/Om-

oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Definitioner-och-forklaringar.html, 2015-03-27.
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del av dessa kommer troligen att återvända till etableringsuppdraget. I kategorin Övriga
avaktualiserade från Arbetsförmedlingen redovisas personer som är avaktualiserade av
andra orsaker än arbete eller studier.
Tabell 13 Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan, fördelat på år då etableringsplanen avslutades och
kön (antal personer inom parentes), december 2014
2013

2014

Status efter avslutad
etableringsplan

Kvinnor

Män

Arbete/Studier

19

(466)

31

(1070)

26

(1 536) 21

(848)

36

(1 970) 29

(2 818)

varav arbete med stöd

4

(107)

6

(201)

5

(308)

3

(118)

5

(263)

4

(381)

varav arbete utan stöd

3

(73)

6

(216)

5

(289)

3

(132)

7

(371)

5

(503)

varav nystartsjobb

5

(114)

12

(416)

9

(530)

5

(227)

18

(973)

13

(1 200)

varav avaktualiserad till studier

7

(172)

7

(237)

7

(409)

9

(371)

7

(363)

8

(734)

Arbetsmarknadspolitiska program

55

(1 315) 52

(1 769) 53

(3 084) 51

(2 119) 48

(2 609) 49

(4 728)

varav jobb- och utvecklingsgarantin

48

(1 140) 43

(1 467) 45

(2 607) 46

(1 900) 42

(2 256) 43

(4 156)

varav jobbgaranti för ungdomar

5

(115)

6

(189)

5

(304)

4

(162)

4

(232)

4

(394)

Öppet arbetslös

6

(150)

7

(238)

7

(388)

6

(240)

6

(351)

6

(591)

Förhindrad att ta arbete direkt

6

(134)

3

(119)

4

(253)

10

(400)

3

(185)

6

(585)

Övriga avaktualiserade från AF

14

(328)

6

(216)

10

(544)

13

(529)

6

(318)

9

(847)

Totalt

100 (2 393) 100

Totalt

(3 412) 100

Kvinnor

Män

(5 805) 100 (4 136) 100

Totalt

(5 433) 100

(9 569)

Källa: Arbetsförmedlingen
Tabell 14 Status 180 dagar efter avslutad etableringsplan, fördelat på år då etableringsplanen avslutades och
kön (antal personer inom parentes), december 2014
2013

2014

Status efter avslutad
etableringsplan

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arbete/Studier

22

(516)

33

(1 111) 28

(1 627)

22

(631)

36

(1 318) 30

(1 949)

varav arbete med stöd

3

(78)

5

(179)

4

(257)

2

(45)

4

(138)

3

(183)

varav arbete utan stöd

3

(82)

7

(234)

6

(316)

4

(116)

7

(269)

6

(385)

varav nystartsjobb

6

(135)

12

(422)

10

(557)

6

(162)

17

(617)

12

(779)

varav avaktualiserad till studier

9

(221)

8

(276)

9

(497)

11

(308)

8

(294)

9

(602)

Arbetsmarknadspolitiska program

50

(1 206) 47

(1 620) 49

(2 826)

48

(1 356) 45

(1 672) 46

(3 028)

varav jobb- och utvecklingsgarantin

45

(1 069) 40

(1373)

42

(2 442)

43

(1 225) 40

(1 487) 42

(2 712)

varav jobbgaranti för ungdomar

4

(92)

5

(175)

5

(267)

4

(108)

4

(157)

4

(265)

Öppet arbetslös

6

(135)

9

(297)

7

(432)

5

(145)

8

(294)

7

(439)

Förhindrad att ta arbete direkt

6

(137)

3

(113)

4

(250)

9

(268)

4

(145)

6

(413)

Övriga avaktualiserade från AF

17

(399)

8

(271)

12

(670)

16

(454)

7

(250)

11

(704)

Totalt

100 (2 393) 100

Källa: Arbetsförmedlingen

Totalt

(3 412) 100 (5 805)

100 (2 854) 100

Totalt

(3 679) 100

(6 533)
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7.1 Arbete och studier
Av de som lämnade etableringsuppdraget under 2014 arbetade eller studerade 29 procent
dag 90124, vilket är en ökning från 2013 då andelen var 26 procent. Av de som lämnade
etableringsuppdraget under 2014 arbetade eller studerade 30 procent dag 180. Andelen
har ökat från 28 procent 2013.125
Det förbättrade resultatet kan ses mot bakgrund av att den svenska arbetsmarknaden
stärktes under 2014. Efterfrågan på arbetskraft ökade och antalet personer i arbetskraften
och sysselsättningsnivån ökade. Utrikes födda stod för hela ökningen av både
arbetskraftsutbudet och sysselsättningsnivån. 126 Arbetsförmedlingen bedömer att
nettoinvandringen även i fortsättningen måste ligga på en hög nivå, för att Sverige ska
klara sin framtida försörjning och upprätthålla nuvarande sysselsättningsnivå. 127
Som nämndes i kapitel fyra det är viktigt att Arbetsförmedlingen har tillräckliga resurser
för att kunna erbjuda individuellt anpassade etableringsinsatser och stödja personerna
under deras tid i etableringsuppdraget. Detta är också en förutsättning för att andelen
personer som arbetar eller studerar efter etableringsuppdraget ska fortsätta att öka.
För att andelen personer som arbetar eller studerar efter etableringsuppdraget ska
fortsätta att öka är det dock viktigt att Arbetsförmedlingens resurser står i proportion till
antalet deltagare i etableringsuppdraget. Handläggartätheten är en viktig faktor för att
kunna lyckas stärka nyanlända personers ställning på arbetsmarknaden.128
Nystartsjobb var den vanligaste anställningsformen för personer som lämnade
etableringsuppdraget under 2014. Andelen med nystartsjobb ökade mellan 2013 och
2014. En faktor som kan ha bidragit till ökningen är att andelen personer som arbetade
under tiden med etableringsplan också har ökat, främst genom instegsjobb. För att en
person ska få ett instegsjobb krävs att personen studerar sfi parallellt med arbetet. Då
124

Andelen är beräknad genom att dividera antalet som arbetade eller studerade dag 90 efter avslutad

etableringsplan med de som lämnat etableringsuppdraget under 2014 och som har passerat dag 90 efter
avslutad etableringsplan. I detta kapitel är beräkningarna av andelar för status för ett visst år och dag
genomförda på samma sätt som detta exempel.
125

Alla personer som lämnade etableringsuppdraget 2014 har inte passerat dag 180 vid mars 2015. Detta bör

beaktas när jämförelser av personernas status dag 180 görs mellan 2013 och 2014.
126

Arbetsförmedlingen (2015) Årsredovisning 2014.

127

Arbetsförmedlingen (2015) Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – Utmaningar för

morgondagens arbetsmarknad.
128

Andersson Joona P och Nekby L (2012) Intensive Coaching of New Immigrants: An Evaluation Based on

Random Program Assignment, The Scandinavian Journal of Economics, 114(2):575-600
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personer avslutar sina sfi-studier är det vanligt att personer övergår från instegsjobb till
nystartsjobb. Att personer går från instegsjobb till nystartsjobb är något som även
Riksrevisionen har uppmärksammat.129
Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till att en större andel fått nystartsjobb är att den
genomsnittliga utbildningsnivån har ökat. Personer med kortare utbildningsbakgrund
arbetade eller studerade i mindre utsträckning efter att de lämnade etableringsuppdraget
jämfört med personer med längre utbildningsbakgrund. Av deltagarna med förgymnasial
utbildning kortare än nio år arbetade eller studerade 22 procent, jämfört med 41 procent
av deltagarna med eftergymnasial utbildning två år eller längre.
Ökningen ska också ses mot bakgrund av att etableringsuppdraget funnits i några år och
att Arbetsförmedlingen har förbättrat möjligheterna till ett tidigt deltagande i sina
insatser och på så sätt påskynda vägen mot arbete eller studier.
Det är genomgående en betydligt lägre andel kvinnor än män som arbetade eller
studerade efter att de lämnade etableringsuppdraget. Skillnaderna mellan kvinnor och
män har ökat jämfört med 2013. Nästintill hela ökningen av andelen personer som
arbetade eller studerade dag 90 har skett bland männen. Det förbättrade resultatet beror
framför allt på att andelen män med eftergymnasial utbildning i högre utsträckning fått
nystartsjobb. Andelen kvinnor som arbetade har endast ökat marginellt. Detta trots att
utbildningsnivån har ökat bland både kvinnor och män. Kvinnor arbetade i mindre
utsträckning än män under tiden de hade etableringsplan. Det bidrar sannolikt till att
kvinnor i mindre utsträckning än män arbetade efter att de lämnade
etableringsuppdraget.
Som nämndes ovan har tidigare utvärderingar visat att förstärkta
arbetsförmedlingsresurser ger positiva effekter för män i att etablera sig på
arbetsmarknaden. Det räcker således inte med enbart att förstärkta
arbetsförmedlingsresurser för att främja både kvinnor och mäns möjligheter till
etablering på arbetsmarknaden. Det visar på vikten av att intensifiera utvecklingsarbetet
av arbetssätt och metoder inom etableringsuppdraget för att säkerställa att både kvinnor
och män får tillgång till kvalitativa insatser. Utvecklingsarbete är viktigt för att de
jämställdhetspolitiska målen ska kunna uppnås, se kapitel 4.

129

Riksrevisionen (2013) Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade anställningar för

nyanlända?
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7.1.1 Studier efter avslutad etableringsplan
Andelen personer som studerade efter de lämnade etableringsuppdraget var åtta procent
och är nästintill oförändrat jämfört med 2013. Fler kvinnor än män studerade efter att de
lämnade etableringsuppdraget. Studierna kan vara både högskolestudier eller studier
inom den kommunala vuxenutbildningen.
Av personerna med eftergymnasial utbildning på två år eller längre som lämnade
etableringsuppdraget under 2014 studerade 13 procent dag 90. Dessa personer studerade
troligen för att komplettera sina högskoleutbildningar.
Av de med förgymnasial utbildning kortare än nio år som lämnade etableringsuppdraget
under 2014 studerade endast fem procent dag 90. Det visar att väldigt få personer som
lämnar etableringsuppdraget läser in grundskolan. Detta är ett problem, eftersom
slutförda grundskolestudier ofta är en förutsättning för att få ett arbete.
Arbetsförmedlingen har en stor utmaning i att matcha antalet lediga arbetstillfällen med
antalet arbetssökande eftersom de nya arbetstillfällena tillkommer inom yrken på
gymnasial och främst eftergymnasial nivå.130 Mot denna bakgrund är det av största vikt
att personer med förgymnasial utbildning får möjlighet att studera och på så sätt stärka
deras chanser till en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Ett stort hinder är att
huvudmännen för vuxenutbildningen ofta kräver avslutade sfi-studier för att en person
ska få påbörja studier inom vuxenutbildningen, se avsnitt 4.1.1. Om detta hinder
minskade i omfattning hade troligen flera personer kunnat påbörja studier redan i
etableringsplanen.

7.1.2 Ungdomar som arbetade eller studerade
Arbetsförmedlingen har granskat personer mellan 20 och 24 år (ungdomar) som arbetade
eller studerade 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Granskningen visar att 36 procent
av ungdomarna arbetade eller studerade dag 90, jämfört med 29 procent av samtliga
deltagare.
Av ungdomarna var det 20 procent som arbetade dag 90, jämfört med 22 procent av
samtliga deltagare. Det är i sammanhanget värt att poängtera att 70 procent av
ungdomarna som lämnade etableringsuppdraget 2014 hade förgymnasial utbildning,
jämfört med 60 procent av samtliga som lämnade etableringsuppdraget under året. Som
nämndes i avsnitt 7.1. har personer med kortare utbildningsbakgrund en lägre
sannolikhet att få ett arbete, jämfört med personer som har längre utbildningsbakgrund.

130

Arbetsförmedlingen (2015) Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick.
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Att ungdomar uppvisar ett bättre resultat än de andra deltagarna beror således på att de i
högre grad studerade efter att de lämnade etableringsuppdraget. Av ungdomarna
studerade 15 procent, jämfört med åtta procent av samtliga deltagare. Som nämndes i
avsnitt 4.4. studerade endast sju procent av ungdomarna under tiden med
etableringsplan, vilket kan vara en delförklaring till att inte flera studerade även efter att
de lämnade etableringsuppdraget. Av ungdomarna som lämnade etableringsuppdraget
2014 och som hade förgymnasial utbildning studerade endast tolv procent 90 dagar efter
avslutad etableringsplan. Ungdomar med högst förgymnasial utbildning har en lång väg
till att avslutade gymnasiestudier. Det är därför viktigt att denna grupp ges möjlighet till
att kunna sätta upp en långsiktig planering för hur de ska kunna slutföra sina studier.
Med tanke på att ungdomar är precis i början av arbetslivet vore det dock önskvärt att en
högre andel ungdomar går vidare till studier efter att de lämnat etableringsuppdraget, i
synnerhet ungdomar med endast förgymnasial utbildning. Att få av ungdomarna
studerade kan få negativa konsekvenser för personernas långsiktiga etablering på
arbetsmarknaden.

7.2 Arbetsmarknadspolitiska program
Personer som haft etableringsplan i maximal tid, men som fortfarande har behov av
insatser från Arbetsförmedlingen, har rätt att övergå till jobb- och utvecklingsgarantin
eller jobbgarantin för ungdomar.131 De personer som lämnar etableringsuppdraget i förtid
är dock inte automatiskt kvalificerade för att delta i dessa program. Utöver jobb- och
utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar är det vanligt att personerna deltar i
bland annat förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar.
Av de som lämnade etableringsuppdraget under 2014 deltog 49 procent i
arbetsmarknadspolitiska program dag 90. Jämfört med 2013 har andelen minskat från 53
procent. Motsvarande andel för dag 180 var 46 procent. Andelen har minskat från 49
procent jämfört med 2013.
Andelen personer som deltog i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för
ungdomar är ungefär densamma dag 90 som dag 180. Detta tyder på att gruppens
generella progression är svag. Andelen som arbetade eller studerade är ungefär
densamma dag 90 jämfört med dag 180. Detta beror möjligtvis på att den ökade andelen
personer som gått till arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan inte
ännu har hunnit nå dag 180.
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Förordning (2007:414) om jobb och utvecklingsgarantin, förordningen (2000:634) om
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Arbetsförmedlingen har följt upp vad de personer som dag 90 deltog i ett
arbetsmarknadspolitiskt program gjorde dag 180, detta för att få en uppfattning av
personernas progression över tid. Av de som lämnade etableringsuppdraget under 2014
deltog ungefär hälften i ett arbetsmarknadspolitiskt program 90 dagar efter avslutad
etableringsplan, se tabell 13. Av de som hade hunnit nå dag 180 hade sex procent någon
form av arbete, medan tre procent studerade på en annan utbildning än en
arbetsmarknadsutbildning. Majoriteten, 85 procent, deltog fortfarande i ett
arbetsmarknadspolitiskt program. Personerna uppvisar således en svag progression till
arbete och studier månaderna efter att de lämnade etableringsuppdraget. Detta tyder på
att insatserna som personerna erbjuds inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska
programmen inte är anpassade efter personernas behov. Arbetsförmedlingen har tidigare
signalerat att personer som lämnar etableringsuppdraget är i behov av fortsatt tillgång till
särskilt stöd för att kunna etablera sig. Personerna behöver kunna kombinera olika
insatser med varandra, exempelvis sfi, vuxenstudier och arbetsplatsförlagda insatser med
utbildande inslag. En grundförutsättning för detta är en tillgång till tät kontakt med
arbetsförmedlarna och tillräckliga medel för målgruppen.132

7.3 Öppet arbetslösa
Av de som lämnade etableringsuppdraget under 2014 var sex procent öppet arbetslösa
dag 90. Andelen är nästintill oförändrad jämfört med 2013. Andelen som är öppet
arbetslösa är något lägre för kvinnor än för män. Av de som har lämnat
etableringsuppdraget under 2014 var sju procent öppet arbetslösa dag 180. Andelen är
oförändrad jämfört med 2013.
Arbetsförmedlingen har granskat 200 ärenden där personerna hade statusen öppet
arbetslös dag 90 efter att de lämnat etableringsuppdraget. Syftet med granskningen var
att utreda varför personerna inte var inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin eller
jobbgarantin för ungdomar. Den vanligaste orsaken till att personerna var öppet
arbetslösa var att övergången till jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för
ungdomar hade fördröjts. Fördröjningen berodde exempelvis på att personen hade missat
eller inte omgående blivit kallad till ett informationsmöte.
Andra vanliga orsaker var att de studerade, vanligtvis på den kommunala
vuxenutbildningen. Det var även vanligt att personerna arbetade när de lämnade
etableringsuppdraget men att anställningen sedan hade avslutats. Om personen då
återvänder till Arbetsförmedlingen är de inte automatiskt kvalificerade till jobb- och
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Ds (2008:63) Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken.
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utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Även tidigare granskningar har
visat på liknande resultat.133

7.4 Förhindrad att ta arbete direkt
Om en person är föräldraledig eller sjukskriven när etableringsplanen löper ut, förlängs
den inte. Personen kategoriseras då som förhindrad att ta arbete direkt. Personer som har
varit förhindrade på heltid att delta i aktiviteterna under tiden med etableringsplan på
grund av föräldraledighet eller sjukskrivning har möjlighet att återvända till
etableringsuppdraget inom tolv månader. Om frånvaron varit på heltid får de
tillgodoräkna sig den tid de varit förhindrade att delta i etableringsplanen.
Av de som lämnat etableringsuppdraget under 2014 var sex procent förhindrade att ta
arbete direkt 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Jämfört med 2013 har andelen ökat
från fyra procent. Kvinnor som lämnat etableringsuppdraget bedöms oftare förhindrade
att ta arbete direkt, jämfört med män. Det är också kvinnorna som står för hela ökningen
från 2013.
Den 1 augusti 2014 infördes möjligheten att förlänga etableringsplanen utöver 24
månader på grund av föräldraledighet på deltid. Tidigare har endast föräldraledighet på
heltid varit en grund för att etableringsplanen ska kunna förlängas. Personen måste dock
ha haft aktiviteter på 75 procent av heltid för att etableringsplanen ska kunna förlängas. 134
Syftet med lagändringen är att underlätta för personer i etableringsuppdraget att
kombinera föräldraskap med deltagande i etableringsinsatser. 135 På så sätt kan färre
personer komma att vara föräldralediga på heltid när de kan delta i etableringsplanen på
deltid utan att förlora tid med insatser. Detta kan få följden att färre kommer att vara
förhindrade att ta arbete direkt när deras etableringsplaner avslutas. Regeländringen har
dock ännu inte fått genomslag på resultatet.

7.5 Övriga avaktualiserade
Med avaktualisering avses att en person inte längre är anmäld som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska avaktualisera en person som uppger att hen
inte längre vill vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I detta avsnitt
redovisas personer som är avaktualiserade på grund av andra orsaker än att personen fått
ett arbete eller påbörjat en utbildning.136
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Arbetsförmedlingen (2014) Etableringsuppdraget – statistik kring etableringsuppdraget, 2014-05-02.
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Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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Av de som lämnade etableringsuppdraget under 2014 var nio procent avaktualiserade
från Arbetsförmedlingen dag 90. Andelen är nästintill oförändrad jämfört med 2013. Fler
kvinnor än män var avaktualiserade från Arbetsförmedlingen dag 90. Av de som lämnade
etableringsuppdraget under 2014 var elva procent avaktualiserade från
Arbetsförmedlingen dag 180 på grund av att kontakten med personen upphört. Andelen
är nästintill oförändrad jämfört med 2013.
Det var 619 personer som lämnade etableringsuppdraget under 2014 och dag 90 var
avaktualiserade av en annan känd orsak än arbete och studier. Arbetsförmedlingen har
genomfört en granskning av ett urval av dessa ärenden för att få en bild av varför dessa
personer avaktualiserades.137 Den vanligaste anledningen för de granskade kvinnorna var
att kontaken med Arbetsförmedlingen upphört på grund av föräldraledighet, vilket var
fallet i cirka hälften av ärendena.138 För män var pension och resa utomlands de
vanligaste orsakerna, även det i cirka hälften av ärendena. I drygt var fjärde av de
granskade ärendena var sjukdom orsaken till att kontakten med Arbetsförmedlingen har
upphört.139

7.6 Sammanfattande kommentarer
Under 2014 var det 9 569 personer som lämnade etableringsuppdraget och som
passerade 90 dagar efter att etableringsplanen avslutades. Av dessa arbetade eller
studerade 29 procent dag 90 vilket är en ökning från 26 procent av de som lämnade
etableringsuppdraget under 2013.
Ökningen kan bero på att den genomsnittliga utbildningsnivån bland de som lämnade
etableringsuppdraget var högre 2014 jämfört med 2013. Personer med kortare
utbildningsbakgrund arbetade eller studerade i mindre utsträckning efter att de lämnade
etableringsuppdraget jämfört med personer med längre utbildningsbakgrund.
En annan möjlig orsak är att en högre andel arbetade inom ramen för sin etableringsplan.
Utvecklingen ska också ses mot bakgrund av att den svenska arbetsmarknaden stärktes
under 2014. Utrikes födda stod under året för hela ökningen av arbetskraftsutbudet och
sysselsättningen, vilket tyder på att de utgör ett nödvändigt tillskott på arbetsmarknaden
för att Sverige ska klara sin framtida försörjning.
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Arbetsförmedlingen har granskat 120 av dessa ärenden, 60 kvinnor och 60 män.
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Personer som är föräldralediga ska kategoriseras som förhindrade att ta arbete, se avsnitt 7.4.
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Det var fortsatt en betydligt lägre andel kvinnor än män som arbetade efter att de
lämnade etableringsuppdraget. Den fortsatta trenden visar på vikten av att intensifiera
utvecklingsarbetet inom etableringsuppdraget för att säkerställa att både kvinnor och
män får tillgång till kvalitativa insatser. Utvecklingsarbetet är viktigt för att de
jämställdhetspolitiska målen ska kunna uppnås.
Av personerna som lämnade etableringsuppdraget under 2014, och som hade
förgymnasial utbildning kortare än nio år, studerade endast fem procent dag 90. Det är
ett problem, eftersom slutförda grundskolestudier ofta är en förutsättning för att få ett
arbete.
Ungdomar arbetade i ungefär samma utsträckning som äldre deltagare i
etableringsuppdraget, efter att de lämnade etableringsuppdraget. Av ungdomarna
studerade 15 procent 90 dagar efter avslutad etableringsplan, vilket kan jämföras med
åtta procent av samtliga deltagare. Med tanke på att ungdomar är precis i början av
arbetslivet vore det dock önskvärt att en högre andel ungdomar går vidare till studier efter
att de lämnat etableringsuppdraget, i synnerhet ungdomar med förgymnasial utbildning.
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Bilaga
Figur 10 Kvinnor i etableringsuppdraget fördelade på utbildningsnivå, december 2012, december
2013 och december 2014

Källa: Arbetsförmedlingen

Figur 11 Män i etableringsuppdraget fördelade på utbildningsnivå, december 2012, december 2013
och december 2014

Källa: Arbetsförmedlingen
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Tabell 15 Tid från inskrivning till beslut om etableringsplan fördelat på kön (antal personer inom
parentes), december 2014
Median antal dagar
Kvinnor
Män
Totalt

2012
(4 460)
29
(5 135)
25
27
(9 595)

2013
(7 937)
27
(9 265)
21
24
(17 202)

2014
(8 667)
30
(13 793)
28
28
(22 460)

Källa: Arbetsförmedlingen
Tabell 16 Tid från inskrivning till påbörjad arbetsförberedande insats och arbetsmarknadspolitiska
program fördelat på kön (antal personer inom parentes), december 2014
Median 2013
2014
antal dagar 2012
(3
793)
(6
610)
(7 650)
56
52
61
Kvinnor
(4 505) 35
(8 090) 45
(12 225)
41
Män
46
(8 298) 41
(14 700) 50
(19 875)
Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen
Tabell 17 Tid från inskrivning till påbörjad samhällsorientering fördelat på kön (antal personer inom
parentes), december 2014
Median antal dagar 2012
140 (1 841)
Kvinnor
112 (2 146)
Män
124 (3 987)
Totalt

2013
113 (2 957)
(3 482)
90
101 (6 439)

2014
132 (3 723)
102 (5 558)
112 (9 281)

Källa: Arbetsförmedlingen
Tabell 18 Tid från inskrivning till påbörjad sfi fördelat på kön (antal personer inom parentes),
december 2014
Median antal dagar 2012
(3 283)
Kvinnor
48
(3 957)
Män
36
Totalt
41
(7 240)
Källa: Arbetsförmedlingen

2013
(5 988)
43
(7 480)
36
40
(13 468)

2014
(7 152)
53
(11 606)
43
46
(18 758)
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Figur 12 Planerade aktiviteter hos lots utifrån gemensam planering fördelat på kön, december 2014
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Källa: Arbetsförmedlingen
Tabell 19 Tid från beviljat uppehållstillstånd till bosättning 2012, 2013 och 2014 (antal ärenden
inom parentes)
ABO
ABO Ensamhushåll
ABO Familjer
ABO Särskilda behov
ABO totalt
EBO
EBO Ensamhushåll
EBO Familjer
EBO Särskilda behov
EBO totalt
Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen

2012
193
105
171
136

(418)
(489)
(49)
(907)

2013
190
132
224
151

(312)
(482)
(32)
(794)

2014
172
161
201
165

(594)
(791)
(54)
(1 385)

255
181
297
186

(26)
(67)
(12)
(93)

320
209
222

(31)
(73)
(<5)
(104)

179
344
214

(15)
(20)
(<5)
(35)

141

(1 000)

157

(898)

166

(1 420)
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