
 

 

Budgetunderlag 
2020-2022 
 

 

 

 

 

 
 

  



A
f 

0
0
0
0
9
_
4
.0

_
(2

0
1
8
-0

6
-1

9
, 

A
F

5
0
0
0
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Arbetsförmedlingen 

Datum: 2019-02-28 

Diarienummer: Af-2018/0017 5953 

 



Budgetunderlag 2020-2022 Innehåll 
 
 
 
 
 

3 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................................ 5 

1.1 Förslag till finansiering samt förändrad anslagskonstruktion .....................6 

1.2 Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen bör möjliggöra att 
myndighetens insatser svarar mot individernas behov ................................ 7 

1.2.1 Det arbetsmarknadspolitiska regelverket bör förändras för att 
förbättra träffsäkerheten .................................................................. 8 

1.2.2 Uppdelningen av Arbetsförmedlingens anslag försvårar 
myndighetens styrning av sin verksamhet ....................................... 8 

1.3 Arbetsförmedlingens ställningstaganden avseende vissa centrala frågor 
från tidigare budgetunderlag ........................................................................9 

1.3.1 Arbetslösa utan varaktigt fotfäste på arbetsmarknaden under 
mycket lång tid ..................................................................................9 

1.3.2 Övergångar och samverkan i sjukförsäkringen ............................... 11 

1.3.3 Förenklat regelverk för subventionerade anställningar .................. 12 

1.3.4 Utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken bör samspela 
för en effektiv matchning ................................................................ 14 

2 Arbetskraftsbrist och matchningssvårigheter under budgetperioden ........ 18 

2.1 Utvecklingen på arbetsmarknaden ............................................................. 18 

2.2 Orsaker till matchningssvårigheter och långtidsarbetslöshet .................... 19 

2.2.1 Möjliga orsaker till långtidsarbetslöshet ......................................... 21 

3 Matchningen på arbetsmarknaden blir en allt större utmaning .................... 22 

3.1 Arbetskraftsbristen förväntas fortsätta öka ................................................22 

3.2 Har de arbetslösa rätt kompetens för att arbetskraftsbristen ska kunna 
mötas? .........................................................................................................24 

3.2.1 Många långtidsarbetslösa saknar grundskole- eller 
yrkesutbildning ............................................................................... 25 

3.2.2 Personer med utbildning inom bristyrken på gymnasial nivå är 
sällan långtidsarbetslösa ................................................................. 25 

3.2.3 Förvånansvärt många med eftergymnasial utbildning är 
långtidsarbetslösa ...........................................................................26 

4 De arbetslösas möjligheter att ta del av utbildning ........................................ 29 

4.1 Individens motivation är avgörande för att börja studera ..........................29 

4.2 Individens kortsiktiga ekonomiska situation påverkar motivationen ....... 30 

4.3 Regelverk som inte är samstämmiga påverkar individens möjligheter att 
studera ....................................................................................................... 30 

4.4 Kommunernas krav och förutsättningar är olika över landet .................... 31 

4.5 Geografiska omständigheter ....................................................................... 32 

4.6 Förslag till myndighetsgemensam plattform för karriärvägledning och 
livslångt lärande .......................................................................................... 32 

5 Arbetsförmedlingens möjligheter att matcha mot utbildning ....................... 34 

5.1 Vuxenutbildning för arbetssökande ...........................................................34 



Budgetunderlag 2020-2022 Innehåll 
 
 
 
 
 

4 

5.1.1 Arbetsförmedlingens insatser ska komplettera befintliga 
studievägar ...................................................................................... 35 

5.1.2 Personer som har avslutat etableringsprogrammet riskerar 
avbryta sina studier .........................................................................36 

5.2 Det finns behov av förenklingar av utbildningsmöjligheter i 
programförordningen ................................................................................. 37 

5.2.1 Insatsernas särart och syfte ska vara tydligt ................................... 37 

5.2.2 Insatserna ska vara förenliga med upplägget inom 
vuxenutbildningen .......................................................................... 37 

5.2.3 Insatserna ska möta behovet hos arbetssökande och 
arbetsmarknad ............................................................................... 38 

6 Förslag till regeländringar ................................................................................. 40 

6.1 Förslag till ändring i förordningen om arbetsmarknadspolitiska 
program ..................................................................................................... 40 

6.1.1 Konsekvens av förslaget ................................................................. 40 

7 Arbetsförmedlingens ekonomi.......................................................................... 43 

7.1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ..........................................43 

7.1.1 Anslag 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare ..43 

7.2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ........................................ 44 

7.2.1 Anslag 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader ................ 44 

7.2.2 Anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsförsäkring och aktivitetsstöd ... 45 

7.2.3 Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser ........................................................................................... 48 

7.2.4 Anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ...................................... 50 

7.2.5 Anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktions-
anställningar ................................................................................... 51 

7.3 Övriga medel som disponeras ..................................................................... 53 

7.4 Internationellt utvecklingssamarbete ......................................................... 53 

7.5 Lokalbehov .................................................................................................. 54 

7.6 Investeringar och låneram .......................................................................... 54 

7.7 Övriga ekonomiska villkor .......................................................................... 57 

8 Bilagor .................................................................................................................. 58 

8.1 Förslag till regeländring: författningstext ..................................................58 

8.2 Översikt utbildningsinsatser ...................................................................... 60 

8.3 Fördjupningstabeller .................................................................................. 67 

8.3.1 Bemyndiganderamar ...................................................................... 67 

 

 



Budgetunderlag 2020-2022 Inledning 
 
 
 
 
 

5 

1 Inledning 

Arbetsförmedlingens uppdrag formuleras i förordningen (2007:1030) med 

instruktion för Arbetsförmedlingen. Myndighetens uppdrag är att ansvara för den 

offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet samt att 

förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som 

söker arbete med dem som söker arbetskraft. I uppdraget ingår att prioritera dem 

som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt att bidra till att stadigvarande öka 

sysselsättningen på lång sikt. För att lösa uppdraget krävs, enligt myndighetens 

instruktion1, bland annat att Arbetsförmedlingens verksamhet utformas så att den 

bedrivs på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt. Arbetsförmedlingen ska också, 

enligt instruktionen, säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 

omställningsförsäkring. 

Arbetsförmedlingen har även ett samlat ansvar, så kallat sektorsansvar, för frågor 

som rör personer med funktionsnedsättning samt tillgänglighet inom 

arbetsmarknadspolitiken. Dessutom har myndigheten ett särskilt ansvar för vissa 

nyanländas etablering genom etableringsuppdraget2. I det ingår att vara 

samordnande i förhållande till andra berörda parter.  

I sina budgetunderlag utgår Arbetsförmedlingen från de politiska ställningstaganden 

och regelverk som gäller det datum myndigheten överlämnar budgetunderlaget till 

regeringen. Budgetunderlaget för åren 2020-2022 lämnas i en situation som präglas 

av stor osäkerhet för Arbetsförmedlingen. Januariavtalet mellan regeringspartierna, 

Centerpartiet och Liberalerna uttrycker visserligen en tydlig inriktning avseende 

Arbetsförmedlingens framtid men mycket återstår innan inriktningen kan omsättas i 

styrning av myndigheten. Arbetsförmedlingens utgångspunkt är att januariavtalets 

ställningstaganden kommer att operationaliseras till förändrade förutsättningar för 

myndigheten under budgetperioden, avseende såväl regeländringar som förändrad 

medelstilldelning där nivån på förvaltningsanslaget är väsentligt lägre än vad som 

tidigare aviserats för åren 2019 till 2021. Mot denna bakgrund accelereras den 

genomgripande omvandlingen av Arbetsförmedlingen som pågår i syfte att 

ytterligare minska kostnaderna och anpassa verksamheten till ett förändrat uppdrag. 

Av januariavtalet framgår att myndigheten även fortsatt kommer att ha ansvar för 

den arbetsmarknadspolitiska bedömningen samt myndighetsutövningen, däribland 

beslut om arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Vid budgetunderlagets 

inlämnande till regeringen är det dock oklart vilka förändringar i regeringens 

styrning av Arbetsförmedlingen som januariavtalet kommer att innebära. 

När uttrycket Arbetsförmedlingens insatser och liknande avvänds i budgetunderlaget 

för åren 2020-2022 avses sådana insatser som Arbetsförmedlingen beslutar om 

oavsett om de utförs av myndigheten eller av andra aktörer.  

                                                           
1 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
2 Lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
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Arbetsförmedlingen bedömer att innehållet i budgetunderlaget för åren 2020-2022 

är relevant för den verksamhet som myndigheten nu bedriver. Arbetsförmedlingen 

bedömer även att innehållet i budgetunderlaget för åren 2020-2022 är relevant för 

den verksamhet som januariavtalet implicerar. Fokus i Arbetsförmedlingens 

budgetunderlag för åren 2020-2022 är kompetensgapet på arbetsmarknaden. 

1.1 Förslag till finansiering samt 
förändrad anslagskonstruktion 

Arbetsförmedlingens förslag till finansiering för åren 2020 till 2022 i 2019 års 

prisnivå framgår av Tabell 1.  

Arbetsförmedlingen föreslår utöver detta att anslagens konstruktion ändras enligt 

nedan (se vidare avsnitt 1.2.2): 

• Att avsatta medel för anslagsposten 1:3 ap. 5 Ersättning för insatser för vissa 

nyanlända invandrare förs till anslagsposten 1:3 ap. 1 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser, 

• Att anslagsposterna under anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för 

yrkesintroduktionsanställningar flyttas till anslag 1:3 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser,  

• Att en överföringsmöjlighet om 750 miljoner kronor införs mellan anslagen 1:4, 

ap. 1 Lönebidrag och Samhall m.m. och anslaget 1:3 ap. 1 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser,3 

• Att anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare som idag 

ligger inom UO 13 förs över till UO 14, anslaget 1:2 Bidrag till 

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, samt  

• Att en överföringsmöjlighet om 500 miljoner kronor ska finnas mellan medlen 

för etableringsersättning och anslaget 1:3 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 

                                                           
3 I likhet med den överföringsmöjlighet som redan finns mellan anslagen 1:2 Bidrag till Arbetslöshetsersättning 
och aktivitetsstöd 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 



Budgetunderlag 2020-2022 Inledning 
 
 
 
 
 

7 

Tabell 1: Förslag till finansiering för åren 2020 till 2022  

Beräknat medelsbehov i 2019 års prisnivå (tusental kronor) 

        

  2020 2021 2022 

UO 13 Integration och jämställdhet       

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare     2 234 000 1 645 000 1 764 000 

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv       

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 282 000 6 267 000 6 267 000 

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 27 565 000 28 925 000 28 049 000 

ap.1 Aktivitetsstöd 11 158 000 10 775 000 9 753 000 

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 14 096 000 15 500 000 15 646 000 

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter 2 311 000 2 650 000 2 650 000 

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 8 231 000 7 849 000 7 729 000 

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 7 278 000 7 074 000 6 994 000 

ap. 5 Etableringsinsatser nyanlända 928 000 750 000 710 000 

ap. 6 Främjande- och utvecklingsinsatser snabbspår 25 000 25 000 25 000 

1:4 Lönebidrag och Samhall m m 14 100 000 14 637 000 15 141 000 

1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 4 875 000 4 788 000 4 774 000 

ap.1 Nystartsjobb 4 834 000 4 746 000 4 731 000 

ap.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 41 000 42 000 43 000 

 

1.2 Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen bör möjliggöra 
att myndighetens insatser svarar mot individernas behov 

De arbetssökande är enskilda individer, var och en med sina förutsättningar och 

behov. Arbetsmarknadspolitiska insatser bör, både vad avser konstruktion, 

finansiering och grunder för anvisning, som princip utgå från individens faktiska 

behov och förutsättningar, inte från administrativa kriterier som ålder eller tid i 

Sverige. Så är inte styrningen utformad idag. 

Behovs- och målgruppsstyrning blandas såväl inom som mellan regleringsbrevsmål, 

arbetsmarknadspolitiska förordningar och anslag. Detta försvårar styrningen inom 

Arbetsförmedlingen, eftersom individer som tillhör samma målgrupp inte 

nödvändigtvis har likartade behov. Omvänt gäller också att individer som tillhör olika 

målgrupper kan ha samma behov. Sammanblandningen av behovs- och 

målgruppsstyrning bidrar till att Arbetsförmedlingen inte ges optimala 

förutsättningar att bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt. 

För att Arbetsförmedlingen ska kunna styras på ett tydligt, transparent och 

ändamålsenligt sätt bör regleringsbrevsmålen vara sådana att myndighetens eget 

agerande i hög utsträckning kan påverka om målen nås eller inte. Mål, vars 

uppfyllelse i hög grad påverkas av exempelvis konjunkturen, bör därför undvikas. 

Även mål som avser enskilda insatser eller processteg bör undvikas, eftersom sådana 

mål riskerar att uppnås utan att de avsedda effekterna uppnås. 
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1.2.1 Det arbetsmarknadspolitiska regelverket bör förändras för att 

förbättra träffsäkerheten 

De arbetssökandes deltagande i vissa arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

baseras i nuläget på målgruppstillhörighet. Det kan leda till att arbetssökande med 

samma behov, men som inte tillhör målgruppen, inte erbjuds stöd.  

Som en följd av att det arbetsmarknadspolitiska regelverket är strukturerat utifrån 

målgrupp snarare än de arbetssökandes behov är det svårt för arbetsförmedlaren att 

välja ett program som motsvarar det behov som den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen har påvisat. Det gör att träffsäkerheten och därmed effekten av de 

arbetsmarknadspolitiska programmen blir lägre än vad de skulle kunna vara. 

Arbetsförmedlingens uppfattning är därför att åtminstone regelverket för eventuella 

nya arbetsmarknadspolitiska program och insatser bör konstrueras utifrån vilket 

behov programmet eller insatsen syftar till att fylla snarare än utifrån målgrupp. 

Genom att undvika ny och ta bort befintlig detaljreglering blir regelverket mer 

flexibelt. Det kan göra att Arbetsförmedlingen och de av myndigheten upphandlade 

leverantörerna får större möjlighet att arbeta mer anpassat utifrån individens behov.  

1.2.2 Uppdelningen av Arbetsförmedlingens anslag försvårar 

myndighetens styrning av sin verksamhet 

Den nuvarande uppdelningen av Arbetsförmedlingens anslag och anslagsposter 

hindrar ett effektivt utnyttjande av medel. Det gäller särskilt anslaget 1:3 Kostnader 

för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med därtill kopplade 

anslagsposter, anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. och anslag 1:12 Nystartsjobb 

och stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Uppdelningen av anslag och 

anslagsposter är en blandning av sortering efter målgrupp respektive efter insatser. 

Det riskerar att suboptimera Arbetsförmedlingens möjligheter att verkställa 

regeringens politik.  

Historiskt har antalet personer i vissa former av subventionerade anställningar 

minskat när antalet personer i andra subventionerade anställningar har ökat. Det kan 

bland annat kopplas till regeringens styrning av Arbetsförmedlingen som har 

kännetecknats av subventionerade anställningar med likartat innehåll men olika 

utformning. För att kunna parera sådana variationer skulle det underlätta om 

Arbetsförmedlingens medel inte vore låsta vid specifika anslag och anslagsposter i 

lika hög utsträckning som de är i dag. Myndighetens medel kan inte användas fullt ut 

till följd av att de är uppdelade i olika anslag och anslagsposter, något som varit 

särskilt tydligt under år 2018.  

Ett exempel där finansieringslogiken mellan målgrupp och insats krockar rör 

nyanlända som får en extratjänst. Under år 2018 ökade utvecklingen av 

extratjänsterna och därmed belastningen på anslagsposten 1:3 ap. 1 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser. En bidragande orsak till detta var 

att nyanlända i etablering fick extratjänster. Nyanlända får normalt programinsatser 

som finansieras på anslaget 1:3 ap. 5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända 

invandrare. Just extratjänster finansieras dock på anslag 1:3 ap. 1, även i de fall som 

de ges till nyanlända.  
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Ett annat exempel handlar om personer med funktionsnedsättning som ges ett 

anställningsstöd. De utgör, på samma sätt som nyanlända, en ökande andel av de 

som får anställning med stöd som finansieras via anslag 1:3 ap. 1. De kan ta del av 

samtliga insatser som är tillgängliga för andra, men kan dessutom bli aktuella för 

insatser som särskilt riktats till personer med funktionsnedsättning. Dessa 

finansieras genom anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. Även om det i detta fall 

inte handlar om att medel avsatts till målgruppen i stort, utan till vissa insatser, är 

stöden i delar så likartade att det får antas finnas ett visst samband mellan 

utvecklingen på de båda anslagen.  

En liknande situation gäller för de två anslagsposterna under anslaget 

1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar som båda avser en 

form av subventionerade anställningar. I stället för att särfinansieras borde de 

finansieras på samma sätt som anställningsstöden i övrigt, det vill säga på anslaget 

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 

Arbetsförmedlingen anser att den nuvarande uppdelningen av Arbetsförmedlingens 

anslag och anslagsposter försvårar för myndigheten att genomföra regeringens 

politik, vilket ovanstående exempel illustrerar. Mot denna bakgrund yrkar 

Arbetsförmedlingen på att avsatta medel för anslagsposten 1:3 ap. 5 Ersättning för 

insatser för vissa nyanlända invandrare förs till anslagsposten 1:3 ap. 1 Kostnader 

för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt att anslagsposterna under 

anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar flyttas till 

anslag 1:3. Vidare yrkar Arbetsförmedlingen på en överföringsmöjlighet om 

750 miljoner kronor från anslaget 1:4, ap. 1 Lönebidrag och Samhall m.m. till 

anslaget 1:3 ap. 1. 

I enlighet med tidigare budgetunderlag anser Arbetsförmedlingen att anslaget 

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare som idag ligger inom 

UO 13 bör föras över till UO 14. I överensstämmelse med ovanstående yrkanden som 

syftar till ökade flexibilitet och minskad målgruppsstyrning yrkar Arbetsförmedlingen 

på att dessa medel förs till anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och 

aktivitetsstöd samt på en överföringsmöjlighet om 500 miljoner kronor mellan dessa 

medel och anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser.  

1.3 Arbetsförmedlingens ställningstaganden avseende vissa 
centrala frågor från tidigare budgetunderlag 

I detta avsnitt återkopplar Arbetsförmedlingen frågor från budgetunderlagen för åren 

2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 samt 2019-2021. Arbetsförmedlingen tar också 

ställning i dessa frågor. 

1.3.1 Arbetslösa utan varaktigt fotfäste på arbetsmarknaden under mycket 

lång tid 

I Arbetsförmedlingens budgetunderlag för åren 2019-2021 gjordes en fördjupad 

analys av sammansättningen av personer med mycket långa tider utan varaktigt 

fotfäste på arbetsmarknaden. Analysen omfattade personer som skrevs in i jobb- och 
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utvecklingsgarantin både för sex år sedan eller tidigare och även var inskrivna under 

hösten år 2017.4  

Analysen visade att ungefär tre fjärdedelar av dessa arbetslösa har en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är mellan 55 och 64 år 

och/eller saknar kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Bland dem som är 

inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i dag och även var det för sex år sedan eller 

tidigare har cirka 40 procent en funktionsnedsättning som innebär nedsatt 

arbetsförmåga jämfört med 18 procent bland övriga inskrivna arbetslösa5.  

En uppdatering av analysen visar att antalet arbetslösa som var inskrivna i jobb- och 

utvecklingsgarantin under hösten år 2018 och även var det för sex år sedan eller 

tidigare länge varit oförändrat. Dessa arbetslösa svarar för mer än hälften av det 

totala antalet långtidsarbetslösa. Under hösten år 2018 har däremot antalet övriga 

långtidsarbetslösa, det vill säga inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i minst 12 

månader, minskat något. Det förklaras av en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft 

samt riktade insatser i form av olika subventionerade anställningar.6  

I budgetunderlaget för åren 2019-2021 konstaterades att andelen arbetslösa som var 

inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin år 2017 och även var det för sex år sedan 

eller tidigare uppgick till ungefär en fjärdedel av deltagarna i jobb- och 

utvecklingsgarantin år 2017. En uppföljning visar att andelen var nästan exakt 

densamma hösten 2018, motsvarande drygt 22 000 personer7. Uppföljningen visar 

att också att dessa personer har fått en rad arbetsmarknadspolitiska insatser sedan de 

skrevs in för första gången i jobb- och utvecklingsgarantin. Totalt har personerna 

inom denna grupp vid 195 000 tillfällen anvisats till exempelvis arbete med stöd, 

arbetsmarknadsutbildning eller andra program med aktivitetsstöd och reguljär 

utbildning. Det är i genomsnitt nästan nio övergångar per person till 

Arbetsförmedlingens olika insatser. Endast 3,6 procent av de drygt 22 000 

personerna har haft ett osubventionerat arbete som varat längre än ett år sedan 

inledningen av år 2012. 

Trots det nuvarande starka arbetsmarknadsläget samt att Arbetsförmedlingen 

dessutom har erbjudit och genomfört en rad olika insatser, i egen regi eller genom 

upphandlade leverantörer, så har dessa personer inte kunnat få en varaktig 

sysselsättning på arbetsmarknaden. De insatser myndigheten kan erbjuda tycks 

därför otillräckliga i förhållande till enskildas behov. Det finns därmed en risk att 

resurser som avsätts för insatser inom ramen för myndighetens uppdrag inte 

utnyttjas ändamålsenligt.  

                                                           
4 Analysen omfattar dem som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin under hela perioden men även dem 
där inskrivningen avbrutits av exempelvis perioder med subventionerat eller osubventionerat arbete. Endast 3,6 
procent av de drygt 22 000 personerna har haft ett osubventionerat arbete som varat längre än ett år sedan 
inledningen av år 2012. 
5 I oktober år 2018. 
6 Arbetet beskrivs i Arbetsförmedlingens åtgärdsplan: Åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten genom att 
fler i Jobb- och utvecklingsgarantin får rätt insatser, dnr. Af-2018/0006 9378. 
7 Enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. 
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Arbetsförmedlingens ställningstagande 

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns ett mycket stort behov av att finna en ny 

väg för att skapa varaktig sysselsättning och försörjning för personer som trots långa 

inskrivningstider har haft svårt att få varaktigt fotfäste på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingens fördjupade analys visar att dessa personer inte lyckas komma i 

varaktig sysselsättning med hjälp av myndighetens insatser.  

Arbetsförmedlingen konstaterar att en analys behöver göras av de orsaker som ligger 

bakom att myndighetens insatser inte leder till mer varaktiga lösningar. Analysen bör 

ligga till grund för utformning av ett nytt regelverk som medger att individer, efter 

regelbunden behovsprövning, kan övergå till någon alternativ form av varaktig 

anpassad sysselsättning. De individer som bör omfattas av övergången till denna 

sysselsättning är dem för vilka Arbetsförmedlingens insatser bedöms vara 

otillräckliga eller uttömda. 

1.3.2 Övergångar och samverkan i sjukförsäkringen 

I budgetunderlaget för åren 2019-2021 behandlades den del av Arbetsförmedlingens 

verksamhet som berör individens process mellan den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten och sjukförsäkringssystemet. En sådan individprocess, som genom 

Arbetsförmedlingens insatser förflyttar personen från sjukförsäkringen till egen 

försörjning, förutsätter en väl fungerande samverkan mellan de huvudsakliga 

aktörerna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I samband med att regeringen 

fortsätter att se över villkoren för sjukförsäkringens olika förmåner ser 

Arbetsförmedlingen att det är av särskild betydelse att förutsättningarna för 

samverkan mellan myndigheterna beaktas i översynen. En väl fungerande samverkan 

leder till ökad kund- och samhällsnytta. En väl fungerande samverkan mellan 

myndigheter uppnås genom dialog och formaliserade överenskommelser vad gäller 

mål, ansvar och resurser för samverkan. 

Arbetsförmedlingen har i budgetunderlaget för åren 2019-2021 visat att det från 

hösten år 2015 har skett en betydande ökning av personer som kommer till 

Arbetsförmedlingen i en omställningssituation när de inte kan få ersättning från 

sjukförsäkringen. Bakom den långvariga ökningen ligger regeringens beslut under 

hösten år 2015 om att Försäkringskassan ska förstärka sin handläggning av olika 

förmåner i sjukförsäkringen. Som en följd av åtgärder i handläggningen av 

sjukförsäkringen har Arbetsförmedlingen under år 2018 observerat en ökning av 

antalet unga personer som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning eller som får 

pågående aktivitetsersättning indragen och som i samband med Försäkringskassans 

beslut vänder sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens samlade bedömning 

är därför att situationen med ett ökat antal personer som lämnar sjukförsäkringen 

efter avslag kommer att bestå under överskådlig tid.    

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förutsättningar för att utföra uppdraget 

om rehabiliteringssamverkan med särskilda medel har också påverkats från och med 

våren 2018 i samband med att Försäkringskassan förändrat tillämpningen av 

rehabiliteringsersättningen. Förändringarna har medfört en kraftig nedgång av 

antalet nya deltagare till rehabiliteringssamverkan.  
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Övergångar från sjukförsäkringen till åtgärder vid Arbetsförmedlingen sker alltjämt i 

två spår, antingen efter avslag på sjukförmån eller via rehabiliteringssamverkan. 

Personer som kommer till Arbetsförmedlingen på olika sätt har ofta likvärdiga behov 

av arbetsmarknadspolitiska insatser i form av arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Förutsättningarna för att få del av arbetslivsinriktad rehabilitering är dock inte 

likvärdiga och påverkas i hög grad av bedömning och beslut enligt 

Socialförsäkringsbalken som föregår kontakten med Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen konstaterar därför att bedömningsgrunden i sjukförsäkringen 

inte är harmoniserad med Arbetsförmedlingens uppdrag, vilket försvårar enskilda 

individers möjligheter att återgå i arbete.  

Arbetsförmedlingens ställningstagande 

Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen genom regelverk och tilldelade medel 

behöver vara ändamålsenlig och träffsäker så att enskilda individers behov 

tillgodoses.  

Styrningen av Arbetsförmedlingen bör utvecklas för att möta behoven hos de 

personer som är i omställning från sjukförsäkringen till ett nytt jobb. Det kan ske 

genom att uppdrag i regleringsbrev med särskilda resurser till Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen ges8. Uppdraget bör ge stöd för utveckling av 

Arbetsförmedlingens möjligheter att bättre tillgodose behoven hos enskilda personer 

i sjukförsäkringens olika förmåner, oavsett om stödet tillhandahålls av 

Arbetsförmedlingen eller av myndigheten upphandlade utförare.  

Arbetsförmedlingens uppdrag om att erbjuda personer som lämnar sjukförsäkringen 

och andra arbetssökande med hälsoproblem stöd i aktiva insatser är långtgående och 

omfattande9. Uppdraget gäller också att genom ett aktivt partnerskap verka för att 

arbetssökande får rätt stöd vid rätt tillfälle och från rätt aktör samt att anslagna 

medel ska användas effektivt. För de personer som på grund av ohälsa inte kan 

tillgodogöra sig insatser och som inte kan ta eller söka något arbete ser 

Arbetsförmedlingen alltjämt att vägen till stöd och insatser för att föra dem närmare 

arbetsmarknaden behöver utvecklas, se myndighetens budgetunderlag för åren 2019-

2021.  

1.3.3 Förenklat regelverk för subventionerade anställningar 

De subventionerade anställningarna är för närvarande ett av Arbetsförmedlingens 

viktigaste verktyg för att öka sysselsättningen och samtidigt prioritera personer som 

står längre från arbetsmarknaden. I budgetunderlaget för åren 2017-2019 skisserade 

Arbetsförmedlingen principerna för hur ett förenklat regelverk för subventionerade 

anställningar skulle kunna se ut. 

                                                           
8 Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning i Arbetsförmedlingens 
regleringsbrev för år 2018. 
9 Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt uppdrag i Arbetsförmedlingens 
regleringsbrev för år 2018 om förstärkt samarbete med Försäkringskassan för personer som är sjukskrivna och 
för unga med aktivitetsersättning. 
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Under år 2018 hade 200 000 personer någon gång haft en subventionerad 

anställning. Arbetsförmedlingen betalade ut drygt 23 miljarder kronor i stöd för 

dessa anställningar.10 

De subventionerade anställningarnas betydelse och potential inom 

arbetsmarknadspolitiken medför krav på kostnadseffektivitet och resultat, samtidigt 

som oönskade effekter ska minimeras och kvaliteten upprätthållas. Myndigheten har 

därför lämnat förslag i flera budgetunderlag om att förenkla och effektivisera de 

subventionerade anställningarna. Arbetsförmedlingen konstaterar att de förslag eller 

de intentioner som funnits i förslagen i många fall genomförts av regeringen.  

Arbetsförmedlingens ställningstagande 

Utifrån Arbetsförmedlingens erfarenheter görs nedan ett antal ställningstaganden 

med syfte att bidra med kunskap inför framtida översyner av de subventionerade 

anställningarna. 

Det är motiverat att fler arbetssökande får möjlighet till arbete via subventionerade 

anställningar. Det finns ett fortsatt stort antal arbetssökande har svårt att få arbete 

och subventionerade anställningar är en viktig väg för att etablera sig på 

arbetsmarknaden.  

Antalet varianter av stöd bör vara få. För många stöd blir svårhanterligt för såväl 

arbetsgivare, arbetssökande och arbetsförmedlare. Regeringens införande av 

introduktionsjobb innebar att fem olika stöd ersattes av ett stöd. Arbetsförmedlingen 

bedömer att introduktionsjobben har inneburit en förenkling för inblandade parter, 

men att förenklingsarbetet behöver fortsätta. I budgetunderlaget för åren 2018-2020 

föreslog Arbetsförmedlingen att de fyra stöd som riktar sig till personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga skulle ersättas av två stöd.  

Som en del i det fortsatta förenklingsarbetet bör yrkesintroduktionsanställningarna 

avvecklas. De behov som finns kan tillgodoses genom introduktionsjobb och 

nystartsjobb. I dag omfattas ungefär 700 personer av pågående 

yrkesintroduktionsanställningar i landet. Samtidigt bedöms 

undanträngningseffekterna ligga på 80-90 procent.11 Att endast 15 procent av dem 

som anställts med yrkesintroduktionsanställning har fått fortsatt anställning hos 

samma arbetsgivare12 tyder på att stödet inte bidrar till någon större 

kompetensförsörjning för arbetsgivarna, vilket var ett av införandets grundläggande 

syften. Ungefär hälften av deltagarna som tagit del av insatsen var inte arbetslösa vid 

beslutstillfället.13 

Samtidigt som en fortsatt förenkling innebär fördelar finns nackdelen att 

förändringen i sig kan skapa negativa effekter. De subventionerade anställningarna 

har ändrats i snabb takt genom åren och ofta med kort framförhållning. 

Arbetsförmedlingen menar att alltför frekventa ändringar kan uppfattas som negativt 

                                                           
10 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018. 
11 Konjunkturinstitutet (2016), Specialstudie 49, Yrkesintroduktionsanställningar-Slutrapport om effekter på 
sysselsättning och lönebildning. 
12 Statskontoret (2016), Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar, Slutrapport. 
13 Statskontoret (2016), Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar, Slutrapport. 

https://www.konj.se/download/18.72845e971545cf48b713f27b/1463036277570/Specialstudie-49-Yrkesintroduktionsanstallningar-Slutrapport-om-effekter-pa-sysselsattning-och-lonebildning.pdf
https://www.konj.se/download/18.72845e971545cf48b713f27b/1463036277570/Specialstudie-49-Yrkesintroduktionsanstallningar-Slutrapport-om-effekter-pa-sysselsattning-och-lonebildning.pdf
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2016/2016101.pdf
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2016/2016101.pdf
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och påverka arbetsgivarnas vilja att anställa med stöd. Det är därför viktigt att de 

regler som hanterar övergången mellan ett stöd som ska fasas ut och ett nytt stöd 

görs så smidiga som möjligt och helst inte försämrar för arbetsgivarna. När en 

förenklad stödstruktur väl är på plats bör större förändringar undvikas. 

Stöden bör vara så träffsäkra som möjligt. Subventionerade anställningar medför 

oftast så kallade undanträngningseffekter som i sin tur kan bestå i substitutions- och 

dödviktseffekter. Substitutionseffekter kan vara acceptabla när den subventionerade 

anställningen går till en person som annars skulle ha mycket svårt att få arbete. 

Dödviktseffekter behöver däremot undvikas så långt som möjligt.  

Stöden bör ha samma subventionstak. Med subventionstak menas den högsta lön där 

fullt stöd betalas ut. Den del av lönen som är ovanför taket ersätts inte. Samma 

subventionstak men där bidragsnivån varierar gör att stöden blir lättare att förstå och 

jämföra, samtidigt som konkurrensen mellan stöden minskar. En minskad 

konkurrens ökar chansen för att en person anställs med det stöd som är bäst utifrån 

individens behov och förutsättningar. 

Arbetsgivare och arbetssökande önskar, och behöver i många fall, hjälp och stöttning 

från Arbetsförmedlingen innan och under anställningsperioden. 

Arbetsförmedlingens kundundersökningar visar på behov av tätare och mer kvalitativ 

kontakt än vad som många gånger är möjligt idag. I budgetunderlaget för åren 

2018-2020 lämnade Arbetsförmedlingen ett förslag14, som skulle kunna svara mot 

detta behov. 

Stöden bör kunna kombineras med inslag av utbildning eller annan 

kompetensutveckling. Arbetsförmedlingen ser positivt på att möjligheten till 

kompetensutveckling lyfts fram i förordningen för anställningsstöd avseende 

introduktionsjobb och extratjänster. 

Arbetsförmedlingen anser att det behöver säkerställas att stöden är förenliga med 

EU:s statsstödsregler. Vid införande eller ändringar av stöd som verkar på EU:s inre 

marknad bör dessa som regel anmälas till EU-kommissionen för bedömning. 

Anmälan är inte nödvändig när det är uppenbart att det till exempel är fråga om stöd 

riktad till icke ekonomisk verksamhet. 

1.3.4 Utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken bör samspela för 

en effektiv matchning 

Arbetsförmedlingen har i budgetunderlagen för åren 2016-2018, 2017-2019, 2018-

2020 samt 2019-2021, arbetsmarknadsprognoser och andra framställningar påtalat 

betydelsen av att utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken samspelar så att 

Arbetsförmedlingen får goda förutsättningar att lyckas med sitt matchningsuppdrag. 

En stark koppling utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik blir särskilt viktigt 

under budgetperioden, eftersom den förväntas kännetecknas av brist på utbildad 

arbetskraft och av att många av de arbetslösa saknar en fullständig 

                                                           
14 Arbetsförmedlingen (2017), Budgetunderlag 2018-2020, dnr. Af-2016/0008 3069. 
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gymnasieutbildning. Detta gäller oavsett om Arbetsförmedlingen eller upphandlade 

aktörer utför matchningen. 

På dagens arbetsmarknad är en gymnasieutbildning det utbildningskrav som 

arbetsgivarna normalt minst ställer för en anställning. En del yrken är inte attraktiva, 

vilket har lett till för få sökande till många utbildningar. Detta gäller inte minst flera 

gymnasiala yrkesprogram. Därtill kommer att många ungdomar inte fullföljer sina 

gymnasiestudier och att utbudet inom kommunal vuxenutbildning är olika över 

landet.15  

Forskningen om de samhällsekonomiska konsekvenserna av vuxenutbildning är 

visserligen fortfarande i ett tidigt skede och de utvärderingar som finns och som 

fokuserar på utbildning för vuxna arbetslösa rör i stor utsträckning Kunskapslyftet16. 

Det pågick från år 1997 till och med år 2002. Kunskapslyftet tillkom för att bereda 

vuxna arbetslösa tillfälle att utbilda sig. Kunskapslyftet motsvarade som längst treårig 

gymnasieutbildning på komvux. Till Kunskapslyftet var ett särskilt utbildningsbidrag 

knutet, motsvarande deltagarnas arbetslöshetsersättning. Studierna av effekterna på 

deltagarnas inkomster av Kunskapslyftet visar att deltagarna uppvisade en 

gynnsammare inkomstutveckling jämfört med öppet arbetslösa personer.17 

Kunskapslyftet var även samhällsekonomiskt lönsamt.18 

Det finns följaktligen stora samhällsekonomiska vinster att hämta om matchningen 

på arbetsmarknaden kan förbättras. Som exempel kan nämnas att Riksrevisionen 

bedömer att de potentiella samhällsekonomiska vinsterna av en förkortad 

etableringstid för en arbetslös akademiker med utländsk utbildning är betydande 

redan vid måttliga förkortningar av etableringstidens längd.19 Studien kan tolkas som 

att validering av yrkeskompetens kan ge upphov till betydande samhällsekonomiska 

vinster givet att validering påskyndar etableringen på arbetsmarknaden20.  

Arbetsförmedlingens ställningstagande 

På dagens arbetsmarknad är en gymnasieutbildning det utbildningskrav som 

arbetsgivarna normalt minst ställer för en anställning, även inom yrken där 

utbildningskraven traditionellt är låga. I takt med att arbetskraften har blivit allt mer 

välutbildad har konkurrensen om jobben hårdnat för dem med kortare utbildning. 

Det går en mycket tydlig skiljelinje på arbetsmarknaden mellan dem som saknar 

gymnasieutbildning och dem som har minst gymnasieutbildning, där personer med 

kort utbildning har betydligt svårare än andra att få fotfäste på arbetsmarknaden.  

                                                           
15 Genomströmningen i gymnasieskolan har under en tioårsperiod i det närmaste varit oförändrad. Ungefär en 
fjärdedel av eleverna som påbörjar sina studier på ett nationellt program når inte examen inom tre år. Av dessa 
är fler män än kvinnor. Under år 2017 var det i genomsnitt 71 000 unga i åldrarna 15-24 år som varken arbetade 
eller studerade. Detta motsvarar 6,2 procent av åldersgruppen. Se ”En gymnasieutbildning för alla”, 
lagrådsremiss 15 februari år 2018. 
16 Stenberg (2016), Att välja utbildning – betydelse för individ och samhälle.  
17 ITPS (2005), Kunskapslyftets effekter på årsarbetsinkomster – nybörjare 1997. R2005:002. 
18 Arbetslösa är, i ett samhällsekonomiskt perspektiv, relativt ”billiga” att utbilda, eftersom det inte uppstår 
något produktionsbortfall under utbildningstiden. 
19 Riksrevisionen (2011), Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning – förutsägbara, 
ändamålsenliga och effektiva? RiR 2011:16. 
20 Ds 2016:24. 



Budgetunderlag 2020-2022 Inledning 
 
 
 
 
 

16 

För Arbetsförmedlingen är det därför en stor utmaning att en mer än var tredje av de 

inskrivna arbetslösa saknar en gymnasieutbildning. Det motsvarar drygt 120 000 

personer. Bland dessa saknar mer än hälften en utbildning som motsvarar en 

grundskolenivå. Det är emellertid bara ett mindre antal av de arbetssökande med 

kort utbildning som går till studier. Under år 2018 har omkring 11 000 personer som 

saknar gymnasieutbildning övergått till studier, enligt Arbetsförmedlingens 

verksamhetsstatistik. Det är förvisso en ökning med nästan 2 000 personer jämfört 

med fjolåret, men ökningen är inte i nivå med Arbetsförmedlingens mål.21  

Förändringstakten på arbetsmarknaden kräver att det finns möjlighet att snabbt 

ställa om kompetens och det är därför viktigt med förutsättningar för livslångt 

lärande. Antalet insatser för utbildning och insatsernas utformning behöver 

kontinuerligt ses över. För att komma tillrätta med gapet mellan de arbetslösas 

kompetens och arbetsgivarnas rekryteringsbehov bedömer Arbetsförmedlingen att 

nedanstående punkter är centrala: 

• De arbetsmarknadspolitiska insatserna bör utgå just från individens faktiska 

behov och förutsättningar, inte utifrån målgruppsdefinitioner eller utifrån 

administrativa kriterier. Genom att Arbetsförmedlingen gör en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning påvisas individens behov. 

• Det är centralt med stöd för barn och ungdomar redan under de tidiga skolåren 

och fortsatt genom hela skoltiden. Det är också viktigt att fortsätta stärka arbetet 

inom vägledning, såväl inom Arbetsförmedlingen som inom kommunerna. 

• Möjligheter till studiefinansiering har stor betydelse för förutsättningarna att få 

fler arbetssökande med utbildningsbehov att gå vidare till studier. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att sådan studiefinansiering för majoriteten 

av de arbetssökande bör hanteras genom det ordinarie 

studiefinansieringssystemet och inte via arbetslöshetsersättning. Myndigheten 

har därför varit positiv till studiestartsstöd22 och utbildningskontrakt, eftersom 

de skapar viktiga incitament, som i förlängningen bidrar till 

kompetensförsörjningen.  

• Möjligheterna att anpassa utbildningens utformning för att möta de arbetslösas 

behov behöver ses över i syfte att motverka risken för att de individer som 

rekryteras till studier i alltför hög grad avbryter utbildningen i förtid, och för att 

bidra till bättre utfall av studierna generellt. Arbetsförmedlingen ser följande 

behov: 

                                                           
21 Under år 2018 har andelen arbetslösa utan fullständig gymnasieutbildning som övergår till studier varit 
mellan 0,1 och 0,2 procentenheter högre per månad jämfört med år 2017. Under september år 2018 gick över 1,2 
procent av målgruppen till studier, det kan jämföras med 1,1 procent samma månad år 2017, respektive 1,0 
procent år 2016. 
22 Studiestartsstödet har av flera skäl dock inte blivit det rekryterande verktyg det var tänkt. Under den första 
tiden med studiestartstödet identifierades bland annat problem med det arbetslöshetsvillkor som var grunden 
för att få ta del av stödet. Arbetslöshetsvillkoret kommer därför att ändras från och med 1 mars år 2019, vilket 
innebär att målgruppen ökas något. Det kommer dock även fortsättningsvis att vara svårt att motivera till 
studier och det är viktigt att Arbetsförmedlingen, kommuner och Centrala studiestödsnämnden samarbetar för 
att rekrytera personer som har rätt till studiestartstöd. Givet att studiestartsstödets utveckling gått långsamt 
framåt, samt att många individer har hamnat utanför villkoren för studiestartsstöd, bör dock studiemöjligheten 
med aktivitetsstöd finnas kvar under överskådlig tid. 
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– Ökad tillgång till språkstöd, undervisning på modersmål och flerspråkiga 

lärare, 

– Tillgång till studie- och yrkesvägledning bör säkerställas, samt 

– Investeringar i elevhälsa och specialpedagoger. 

 

Arbetsförmedlingen har uppfattat att regeringens intention är att det kunskapslyft 

som inleddes under förra mandatperioden23 ska fortsätta och byggas ut ytterligare. 

Detta är i linje med Arbetsförmedlingens bedömning av behoven av 

kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen vill dock 

understryka att om kunskapslyftet ska få önskad effekt är det inte tillräckligt med 

satsningar på utbildningsplatser, utan det behövs också ändamålsenliga 

incitamentsstrukturer och inte minst vägledande och motiverande insatser för 

arbetssökande som i dagsläget inte är intresserade av utbildning. Se vidare kapitel 4. 

  

                                                           
23 Prop. 2014/15:1, utgiftsområde 16. 
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2 Arbetskraftsbrist och matchningssvårigheter 

under budgetperioden 

Det råder brist på arbetskraft med kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Det hämmar sysselsättningsutvecklingen inom flera områden. Tillgången på 

arbetskraft med adekvat utbildning avgör inte bara möjligheten att uppnå en effektiv 

matchning på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen, utan påverkar även 

förutsättningarna för den ekonomiska tillväxten. 24 

Arbetsförmedlingen bedömer att det under budgetperioden kommer att råda ett 

fortsatt utbildningsgap mellan arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens och den 

kompetens som de arbetslösa har. De som har en starkare ställning på 

arbetsmarknaden får snabbt ett arbete samtidigt som det stora antalet arbetslösa som 

står längre ifrån arbetsmarknaden får fortsatt svårt att komma i arbete. Se vidare 

kapitel 3 för en diskussion om bristen på arbetskraft med adekvat utbildning och de 

arbetslösas utbildningsbehov.  

Arbetskraftsefterfrågan bedöms ligga på en lägre nivå under budgetperioden jämfört 

med den höga nivå som den legat på de senaste åren. En försvagad internationell 

konjunktur, dämpad aktivitet inom vissa näringsgrenar framför allt 

byggnadsverksamheten och ökad strukturomvandling påverkar efterfrågeläget. Den 

teknologiska utvecklingen genom en tilltagande digitalisering av arbetslivet påverkar 

vilka kompetenser som efterfrågas och förändrar innehållet i arbetsuppgifterna inom 

många yrken. Långtidsarbetslösheten riskerar därmed att öka, i synnerhet bland 

personer med kort utbildning.  

2.1 Utvecklingen på arbetsmarknaden 

Den prognostiserade utvecklingen av bland annat sysselsättningen och 

arbetslösheten under budgetperioden framgår av Tabell 2.  

                                                           
24 Arbetsförmedlingen (2018), Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2018, dnr. Af-2018/0055 395. 
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Tabell 2: Befolkning, sysselsättning och arbetslöshet, perioden 2018-
2022 

  
  Tusental/procent     Förändring, tusental/procentenheter 

  

  Utfall Prognos 
  

Utfall     
    

  2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

Befolkning (16-64 år) 6 232 6 273 6315 6363 6415 54 41 42 48 52 

Arbetskraft (16-64 år) 5247 5320 5380 5432 5468 78 73 60 52 36 

Sysselsatta (16-64 år) 4912 4976 5023 5059 5098 90 64 47 36 39 

Arbetslösa (16-64 år) 335 344 358 373 370 -12 9 14 15 -3 

Arbetslöshet (16-64 år) 6,4 6,5 6,7 6,9 6,8 -0,3 0,1 0,2 0,2 -0,1 

Relativa arbetskraftstal (16-64 
år) 84,2 84,8 85,2 85,4 85,2 0,5 0,6 0,4 0,2 -0,2 

Sysselsättningsgrad (16-64 år) 78,8 79,3 79,5 79,5 79,5 0,7 0,5 0,2 0 0 

Källa: Arbetsförmedlingen (2018), Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2018. 

Ökningen av arbetskraftsutbudet avtar 

Utbudet av arbetskraft bedöms fortsätta öka under budgetperioden. Ökningen 

kommer dock att successivt avta, eftersom tillskottet av arbetskraft genom migration 

förväntas bli lägre än under 2010-talet. Sysselsättningstillväxten blir därmed i högre 

grad beroende av att sysselsättningsgraden ökar inom den befintliga arbetsföra 

befolkningen. 

Ökningen av sysselsättningen avtar 

Den svenska arbetsmarknaden har under 2010-talet utvecklats starkt. Tillkomsten av 

jobb under 2010-talet ser ut att överskrida alla utfall sedan 1960-talet. 

Sysselsättningens förändring räknat i antal personer har ökat kraftigt under senare år 

och uppgången för år 2018 skattas till 85 000 personer. Som framgår av Tabell 2 är 

prognosen att sysselsättningen fortsätter att öka men i avtagande takt. Bristen på 

arbetskraft är en orsak till att sysselsättningstillväxten dämpas.  

Arbetslösheten ökar svagt under budgetperioden 

Parallellt med en ökad sysselsättning har arbetslösheten minskat. Under år 2018 

uppgick arbetslösheten till 6,4 procent, vilket är den lägsta nivån sedan år 200825. 

Under åren 2019-2021 beräknas dock arbetslösheten att öka för att sedan minska år 

2022, se Tabell 2.  

2.2 Orsaker till matchningssvårigheter och långtidsarbetslöshet 

I Arbetsförmedlingens statistik definieras långtidsarbetslöshet som de som varit 

inskrivna som arbetssökande under minst 12 månader. I det följande avsnittet har 

denna grupp begränsats något till att omfatta personer som varit utan arbete mer än 

ett år och skrivits in vid Arbetsförmedlingen första gången för mer än fyra år sedan. 

Fyraårsgränsen används för att ytterligare visa på dessa personers svårigheter att 

finna en fast förankring i arbetslivet, men även för att nyanlända ska ges en 

                                                           
25 SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 
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tillräckligt lång etableringstid för att komma ut i arbete. I Figur 1 visas utvecklingen 

för denna grupp som varit utan arbete under lång tid efter utbildningsnivå. 

Figur 1: Inskrivna arbetslösa som varit utan arbete minst ett år, efter 

utbildningsnivå 

Anm.: Observera att här studeras de som varit utan arbete mer än ett år och skrivits in första gången för mer än 

fyra år sedan.  

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Under perioden 2010-2017 ökade antalet personer med eftergymnasial utbildning 

inom befolkningen i åldrarna 15-74 år totalt med drygt 830 000 personer. Trots 

denna ökning har bristen på eftergymnasialt utbildade varit mycket stor inom många 

yrken. Samtidigt har antalet arbetslösa med eftergymnasial utbildning som saknat 

arbete mer än ett år legat tämligen oförändrad från år 2010 till år 2018, se figur 1.  

Däremot har antalet arbetslösa med yrkesinriktad gymnasieutbildning som saknat 

arbete minst ett år minskat tydligt under hela perioden. Det har att göra med en stor 

efterfrågan på utbildad arbetskraft, stora pensionsavgångar, krympande 

ungdomskullar och genom att en lägre andel väljer de gymnasiala yrkesprogrammen 

jämfört med under 2010-talet.26 

Av Figur 1 framgår även att antal personer, i gruppen som varit arbetslösa under 

minst ett år och som saknar gymnasial utbildning eller yrkesutbildning varit stabilt. 

Antalet är dock tydligt högre än för personer med eftergymnasial utbildning. Orsaken 

är att antalet inskrivna arbetslösa som saknar en gymnasial utbildning har ökat 

                                                           
26 Se Skolverkets uppgifter om gymnasieskolan; https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-
statistiknyheter/statistik/2018-03-08-fler-elever-i-gymnasieskolan. 
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kraftigt under perioden samtidigt som jobbmöjligheterna för denna grupp av 

arbetssökande är små vilket har lett till en bestående arbetslöshet för många av dessa 

individer.  

2.2.1 Möjliga orsaker till långtidsarbetslöshet 

Långtidsarbetslöshet kan förklaras av flera faktorer.27 En viktig förklaring är så kallad 

strukturarbetslöshet som innebär att de arbetslösa saknar de kvalifikationer och 

kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Sådana personer har svårt att få ett 

arbete även om konjunkturläget är starkt. Detta gäller framför allt för dem som 

saknar gymnasieutbildning, har föråldrade yrkeskunskaper eller saknar en 

efterfrågad yrkesutbildning. Antalet jobb där det inte ställs några särskilda krav på 

utbildning, uppgår till endast cirka 5 procent av samtliga jobb på hela 

arbetsmarknaden. Den hårda konkurrensen om jobben inom denna begränsade del 

av arbetsmarknaden medför därför att personer som saknar gymnasieutbildning 

löper stor risk att bli långtidsarbetslösa.  

En ytterligare bakomliggande förklaring är den teknologiska utvecklingen och 

globaliseringen som generellt medför ökad konkurrens för svenska företag och som 

ökar omställningskraven inom yrken på alla utbildningsnivåer. Detta innebär att 

karaktären på arbetskraftsefterfrågan förändras genom att kompetenskraven inom 

vissa yrken förändras och att vissa yrken mer än andra successivt får minskad 

betydelse på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bedömer att en sådan utveckling 

ökar risken för långtidsarbetslöshet inom yrken som är under särskilt snabb 

omvandling, även bland en del yrken som ställer krav på eftergymnasiala 

utbildningar. Det är främst digitaliseringen av arbetsuppgifter som allt mer kommer 

att bidra till att förändringstakten i jobbstrukturen ökar inom flera branscher. Det 

bedöms leda till att vissa yrken växer i betydelse på arbetsmarknaden samtidigt som 

andra yrken minskar i betydelse. Även yrkesinnehållet förändras inom flera delar av 

arbetsmarknaden. Sammantaget innebär detta att fler arbetslösa riskerar att bli 

långtidsarbetslösa om de inte kan möta upp med de utbildningsbehov som 

strukturomvandlingen kräver.  

Andra förklaringar till långtidsarbetslöshet är förekomsten av diskriminerande inslag 

på arbetsmarknaden vid arbetsgivarnas val av arbetskraft. Diskriminering innebär att en 

individ får lägre ersättning för en arbetsinsats eller har lägre chans att få en anställning på 

grund av egenskaper som inte påverkar hur väl individen utför eller kommer att utföra 

sitt arbete. De som i första hand riskerar att drabbas av diskriminering är nyanlända som 

söker arbete och som mot bakgrund av de senaste åren ökade migration utgör en allt 

större andel av de arbetssökande. Det finns ett flertal studier som visar att det 

förekommer diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.28   

                                                           
27 Se till exempel ”Långtidsarbetslöshet och arbetslöshetstider i ett konjunkturperspektiv” i 
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 50 år Fyra forskarperspektiv på arbetsmarknaden, Bakgrundsfakta 
Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik, 2011:3, SCB, Stockholm. 
28 Arbetsförmedlingen (2014), Arbetsmarknadsrapport, dnr. Af-2014/046717.  
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3 Matchningen på arbetsmarknaden blir en allt 

större utmaning 

Matchningen på arbetsmarknaden kommer att bli en ännu större utmaning under 

2020-talet än i dag. Bristen på arbetskraft, och inte minst utbildad arbetskraft, har 

redan bromsat ökningen av sysselsättningen och det är en utveckling som bedöms 

fortsätta. Det finns även en ökad utmaning när det gäller att förbättra balansen 

mellan utbildningsväsendets utbildningsutbud och den rådande efterfrågan på 

utbildade inom olika yrken. Den utmaningen behöver stå än mer i fokus, inte minst 

genom att sysselsättningstillväxten i högre grad är beroende av att en större andel 

inom den befintliga arbetsföra befolkningen kommer i arbete. Arbetskraftsutbudet 

behöver nyttjas i så hög grad som möjligt i alla delar av landet. 

3.1 Arbetskraftsbristen förväntas fortsätta öka 

Den starka konjunkturen har bidragit till att bristen på arbetskraft med vissa 

kompetenser har ökat markant de senaste åren. Bristen på utbildad arbetskraft har 

allt mer hämmat ökningen av sysselsättningen bland både privata och offentliga 

arbetsgivare. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökning i samband med 

arbetsmarknadsprognosen hösten år 201829 uppgav 37 procent av de privata 

arbetsgivarna att de har upplevt brist på arbetskraft i samband med rekryteringar. 

Det är den högsta nivån som myndigheten har uppmätt sedan år 200530. Bland de 

offentliga verksamheterna är bristen på arbetskraft sedan länge mycket utbredd. I 

undersökningen i samband med prognosarbetet under hösten år 2018 uppgick 

andelen offentliga arbetsgivare, som anger att de har haft problem med att rekrytera 

personal, till 61 procent.  

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser31 visar att bristen på utbildad arbetskraft 

breddats till allt fler yrkesområden, framför allt under åren 2017 och 2018. Detta 

gäller inte minst yrken som kräver en gymnasial yrkesexamen. Även inom yrken som 

kräver längre eftergymnasiala utbildningar har arbetskraftsbristen blivit mer 

utbredd.  

Myndigheten bedömer att denna utveckling kommer att fortsätta. Under hela 

budgetperioden förväntas det att råda fortsatt brist på utbildad arbetskraft. I Figur 2 

visas Arbetsförmedlingens bristindex år 2022. Bristindexet visar balansen mellan 

prognostiserat utbud och efterfrågan av arbetskraft per yrkesområde. 

                                                           
29 Arbetsförmedlingen (2018), Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018, dnr. Af-2018/0055 395. 
30 År 2005 infördes nuvarande metod att mäta bristen på arbetskraft. 
31 Arbetsförmedlingen (2018), Var finns jobben?, våren 2018, dnr. Af-2019/0000 9278. 
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Figur 2: Genomsnittligt bristindex per yrkesområde år 2022 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, hösten 2018. 

Den utveckling, som Figur 2 illustrerar, har sin bakgrund i att befolkningsökningen 

och förändringen av den demografiska sammansättningen på längre sikt skapar stora 

behov av arbetskraft. Samtidigt är det för få som utbildar sig inom vissa områden, 

vilket medför att arbetsgivarnas möjligheter att tillsätta kommande vakanser 

begränsas. Utflödet från utbildningssystemet överensstämmer således inte med 

behoven på arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att råda brist på arbetskraft på längre 

sikt inom ett stort antal av de yrken som idag har goda eller mycket goda 

jobbmöjligheter, se Figur 3. Den teknologiska utvecklingen medverkar till att 

behoven av arbetskraft inom data/IT bedöms fortsätta vara stora. Den demografiska 

utvecklingen innebär att behoven av arbetskraft inom pedagogiskt arbete och hälso- 

och sjukvård förblir omfattande. Det är en effekt av att behoven av arbetskraft 

prognostiseras öka i snabbare takt än utflödet från utbildningsväsendet i 

kombination med stora pensionsavgångar. 

Även inom yrken inom bygg- och anläggning bedömer Arbetsförmedlingen att det 

utbildas för få i förhållande till behoven av att bygga nya bostäder och infrastruktur.  

Inom yrkesområdena kultur, media och design, försäljning, inköp och 

marknadsföring liksom administration, ekonomi och juridik är jobbmöjligheterna 

mindre goda under budgetperioden. Det beror på att många söker sig till området 

kultur, media och design samt att många yrken inom försäljning och administration 

inte kräver någon formell utbildning. Det medför att fler kan konkurrera om jobben. 
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Figur 3: Underskott av utbildade per yrkesområde år 2022 

 
Anm.: Tabellen visar underskottet av antalet utbildade per yrkesområde och i förhållande till antalet 

förvärvsarbetande inom respektive yrkesområde. Endast de yrken som Arbetsförmedlingen gör prognos på är 

inkluderade i analysen. 

Källa: Arbetsförmedlingen hösten 2018. 

I takt med att bristen på arbetskraft med rätt kompetens ökar under budgetperioden 

är det rimligt att anta att arbetsgivares krav och förväntningar på Arbetsförmedlingen 

ökar. Det kommer att understryka behovet av att myndigheten har ett ändamålsenligt 

arbetsgivararbete. Arbetssökandearbetet och arbetsgivararbetet är två delar av 

samma process, nämligen att föra samman arbetssökandes kompetens med 

arbetsgivares behov. Fokus för arbetsgivararbetet behöver vara att skapa långsiktiga 

och hållbara relationer som syftar till att ge fler arbetstillfällen. Det innebär också ett 

proaktivt arbete genom uppföljning och kontroll av fristående aktörer och 

kvalitetssäkring av myndighetens beslutsfattande för en långsiktig samhällsnytta. 

3.2 Har de arbetslösa rätt kompetens för att arbetskraftsbristen 
ska kunna mötas? 

I detta avsnitt görs en fördjupad analys av de inskrivna arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen. Med utgångspunkt i Arbetsförmedlingens verksamhet är det 

dessa personer, som utgör det arbetskraftsutbud, som skulle kunna möta den 

arbetskraftsbrist som diskuteras i avsnitt 3.1. 

I Tabell 3 redovisas en ögonblicksbild av antalet inskrivna arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen.  
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Tabell 3: Inskrivna arbetslösa efter utbildningsnivå och 
utbildningsinriktning, december 2018 

Utbildningsnivå 

Inskrivna arbetslösa efter utbildningsnivå 

  

Totalt Lång tid utan arbete varav kvinnor 
Lång tid utan arbete inom 

bristyrken  

Saknar fullständig grundskola 65 000 16 000 9 000 Saknar utbildning inom bristyrken 

Saknar gymnasium men har grundskola 58 000 15 000 7 000 Saknar utbildning inom bristyrken 

Har gymnasieutbildning men ej utbildning 
med inriktning mot ett yrkesområde 

33 000 8 000 4 000 Saknar utbildning inom bristyrken 

Har gymnasieutbildning med en inriktning 
mot ett yrkesområde 

94 000 26 000 12 000 13 000 

Eftergymnasial utbildning 94 000 22 000 11 000 11 000 

Anm. I denna tabell är definitionen av lång tid utan arbete att en person ska ha varit utan arbete mer än ett år 

och skrivits in första gången för mer än fyra år sedan. Fyraårsgränsen används för att ytterligare visa på dessa 

personers svårigheter att finna en fast förankring i arbetslivet men även för att nyanlända ska ges en tillräckligt 

lång etableringstid för att komma ut i arbete. Se även avsnitt 2.2. 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. 

3.2.1 Många långtidsarbetslösa saknar grundskole- eller yrkesutbildning 

Tabell 3 visar att det finns närmare 190 000 inskrivna arbetslösa som har en 

yrkesutbildning på gymnasial nivå eller en utbildning på eftergymnasial nivå. 

Samtidigt finns drygt 155 000 inskrivna arbetslösa som saknar en 

gymnasieutbildning eller en utbildning på den nivån riktad mot ett specifikt 

yrkesområde.  

Såsom illustreras i Figur 1 utgörs den största gruppen av dem som varit utan arbete 

minst ett år eller mer av personer som saknar grundskoleutbildning eller saknar en 

utbildning på gymnasienivå med inriktning mot ett specifikt yrkesområde, Mer än 

hälften av samtliga arbetslösa med nämnda utbildningsbakgrund är personer som 

skrevs in på myndigheten för första gången för mer än tio år sedan. I perioder när 

strukturomvandlingen går särskilt fort samt i perioder när arbetskraftsefterfrågan är 

låg stiger arbetslösheten främst bland personer som saknar gymnasieutbildning. 

Dessa personer löper större risk att fastna i arbetslöshet än personer med minst 

gymnasieutbildning.  

Sedan år 2008 har antalet inskrivna arbetslösa som saknar gymnasieutbildning ökat 

från 58 000 till omkring 123 000 personer i december år 201832. I dag har mer än 

hälften av dessa personer en utbildning som är kortare än grundskola.  

3.2.2 Personer med utbildning inom bristyrken på gymnasial nivå är sällan 

långtidsarbetslösa 

Figur 1 visar att antalet personer som varit utan arbete ett år eller mer och som har en 

gymnasial yrkesutbildning har minskat över tid. Den goda efterfrågan på arbetskraft 

                                                           
32 Det innebär att andelen som saknar gymnasieutbildning av samtliga inskrivna arbetslösa har ökat från 29 till 
35 procent. 
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tillsammans med insatser inom arbetsmarknadspolitiken har inneburit att antalet 

arbetslösa med både korta och långa tider utan arbete har  minskat kontinuerligt 

bland personer som har en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Denna minskning har 

främst skett inom bristyrkesområden. Av dem som varit arbetslösa under minst ett år 

eller mer hade därför enbart knappt 12 000 personer i december år 2018 en 

yrkesutbildning som riktar sig till områden med stor brist på arbetskraft, Tabell 3.  

Under 2010-talet har det totala antalet gymnasieutbildade inom befolkningen i 

arbetsför ålder minskat med nästan 100 000 personer33, vilket har medfört växande 

svårigheter att besätta de lediga jobben under de senaste åren. Utflödet av nya 

examinerade yrkesutbildade på gymnasial nivå bedöms fortsätta att ligga på en lägre 

nivå jämfört med början av 2010-talet. Den utvecklingen innebär fortsatta underskott 

på utbildade inom flera yrkesområden på gymnasial nivå.  

Samtidigt har personer med gymnasieutbildning utan yrkesinriktning det svårare på 

arbetsmarknaden. Det fanns i juli år 2018 33 000 inskrivna arbetslösa som har en 

bred generell gymnasieutbildning, men saknar en yrkesutbildning. Denna grupp av 

arbetslösa domineras av utrikes födda.  

3.2.3 Förvånansvärt många med eftergymnasial utbildning är 

långtidsarbetslösa 

Figur 1 visade att antalet som varit arbetslösa under minst ett år med eftergymnasial 

utbildning har legat tämligen oförändrat under hela 2010-talet. Det är förvånande, 

eftersom det under årtiondet fram till år 2017 tillkom drygt 660 000 jobb för 

eftergymnasialt utbildade. En stor del av personerna som drabbats av långa tider 

utan arbete verkar dock ha en lång historik bakom sig som inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen, ofta ända sedan de strukturförändringar som skedde i samband 

med finanskrisen för nio år sedan.  

I Tabell 4 redovisas en ögonblicksbild över vilka yrken som samtliga inskrivna 

arbetslösa med eftergymnasial utbildning sökte i december år 2018. 

  

                                                           
33 I åldrarna 15-74 år enligt Arbetskraftsundersökningarna (SCB). 
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Tabell 4: Inskrivna arbetslösa med eftergymnasial utbildning efter tid 
utan arbete 

Fördelat på sökt yrke inom deras utbildningsområde och födelseland, december år 

2018 

Utbildningsinriktning 
Lång tid 

 därav sökt 
yrke 

Lång tid utan 
arbete 

därav utrikes 
födda Samtliga insk- 

Andel 
utrikes 

Andel 
med  

Andel 
inom   

Andel utrikes 
födda 

utan 
arbete  inom omr. utrikes födda 

sökt yrke inom 
omr. 

rivna 
arbetslösa födda  

långa 
tider sökt yrke inom sökt yrke 

Naturvetenskap, teknik och data 
5591 2873 2889 1366 22003 60,6 25,4 51,4 47,3 

Hälso- och sjukvård, socialt arbete 
3023 1482 1330 770 12227 53,9 24,7 49,0 57,9 

Pedagogik och lärarutbildning 
2321 598 1345 306 10017 68,2 23,2 25,8 22,8 

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 
695 283 450 179 3189 68,3 21,8 40,7 39,8 

Största bristyrkesområdena 
11630 5236 6014 2621 47436 61,0 24,5 45,0 43,6 

Juridik och rättsvetenskap 
619 219 433 108 3085 78,7 20,1 35,4 24,9 

Lantbruk, skogsbruk och djursjukvård 
417 112 233 40 2059 52,7 20,3 26,9 17,2 

Tjänster 
1094 646 572 366 4269 55,6 25,6 59,0 64,0 

Humaniora, konst och media 
3231 1439 1238 422 13484 42,1 24,0 44,5 34,1 

Samhälls- och beteendevetenskap 
695 436 536 271 5462 49,0 12,7 62,7 50,6 

Företagsekonomi, handel, 
administration 

4183 2739 2138 1316 18349 58,1 22,8 65,5 61,6 

Övriga utbildningsområden 
10239 5591 5050 2523 46708 53,3 21,9 54,6 50,0 

Totalsumma 
21869 10827 11164 5144 94144 57,9 23,2 49,5 46,1 

Anm. I denna tabell är definitionen av lång tid utan arbete att en person ska ha varit utan arbete mer än ett år 

och skrivits in första gången för mer än fyra år sedan. Fyraårsgränsen används för att ytterligare visa på dessa 

personers svårigheter att finna en fast förankring i arbetslivet men även för att nyanlända ska ges en tillräckligt 

lång etableringstid för att komma ut i arbete. Se även avsnitt 2.2. 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Inom naturvetenskap, teknik och data är bristen på utbildad arbetskraft omfattande, 

se även avsnitt 3.1. Trots det finns totalt 22 000 inskrivna arbetslösa med denna 

utbildningsinriktning på Arbetsförmedlingen. Av dessa har knappt 6 000 varit utan 

arbete minst ett år, varav hälften är utrikes födda. Av de med långa tider utan arbete 

söker drygt hälften ett arbete inom yrken som kan relateras till deras 

utbildningsområde. Arbetslöshetstiderna inom naturvetenskap, teknik och data 

borde emellertid vara korta med tanke på den höga efterfrågan. Yrken inom dessa 

områden kännetecknas dock av att en snabb strukturomvandling, varför mycket talar 

för att en stor del av de arbetslösa som drabbats av långa tider utan arbete inte 

uppfyller de kompetenskrav som ställs inom de nya jobben.  

Det finns 12 000 inskrivna arbetslösa inom hälso- och sjukvård samt socialvård. 

Cirka 3 000 av dessa  har varit utan arbete minst ett år, varav mindre än hälften är 

utrikes födda. Mer än hälften söker arbete inom yrken som kan relateras till deras 

utbildning. Bland utrikes födda är andelen än högre. Som redovisats i avsnitt 3.1 är 

bristen på arbetskraft mycket stor inom hälso- och sjukvård samt inom socialt arbete, 

och huvuddelen av de inskrivna arbetslösa borde ha mycket kort arbetslöshetstid 

innan de träder in i ett arbete. Ändå finns det en stor grupp som varit utan arbete 

under lång tid inom dessa yrkesgrupper. En del av dem kan sakna väsentliga delar i 
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utbildningen. Flera av dessa yrken kräver yrkeslegitimation, vilket innebär att 

arbetslösa utan yrkeslegitimation inte kan ta ett arbete inom utbildningsyrket. 

Det finns cirka 10 000 inskrivna arbetslösa som har en utbildningsinriktning inom 

pedagogik. Av dessa har 2 000 varit utan arbete minst ett år  varav merparten är 

utrikes födda. En stor del av de som varit utan arbete under lång tid söker dock inte 

arbete inom det pedagogiska området trots att det finns gott om jobb och att bristen 

på utbildad arbetskraft är omfattande. Detta kan bero på det låga intresset för att 

utbilda sig och jobba som lärare.34 Bland annat är antagningskraven till 

lärarutbildningarna låga beroende på det begränsade intresset för utbildningarna.35, 
36 

Det finns ett par utbildningsområden med stort utbud av utbildade i förhållande till 

den rådande efterfrågan av längre utbildad arbetskraft, kultur och media samt 

företagsekonomi och administration med sammanlagt 32 000 arbetslösa. Drygt var 

femte arbetslös inom nämnda yrkesområden drabbas av långa tider utan arbete, 

främst på grund av att det finns ett överskott av utbildade.   

                                                           
34 Se Malmö universitet, som har undersökt varför många studenter på lärarutbildningen väljer att hoppa av. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7021228. Även Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) har studerat avhoppen från tio utbildningar. I snitt slutar en av fem studenter efter ett års studier eller 
tidigare. Värst problem har ämneslärarutbildningen och grundlärarutbildningen, där 35 respektive 26 procent 
av studenterna slutar i ett tidigt skede. 
https://www.uka.se/download/18.2b48d4bc15ec792491a331e/1507896110834/rapport-2017-10-12-tidiga-
avhopp-fran-hogskolan.pdf 
35 Se antagningsstatistik från Universitets- och högskolerådet, UHR. 
36 Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse med arbetsmarknadens parter om så kallade snabbspår 
för nyanlända lärare och förskollärare, men ser att det har blivit svårare att rekrytera deltagare till de olika 
kursstarterna under det senaste året. Det kan dels bero på att inflödet av nyanlända har minskat, dels att 
arbetsmarknadsläget har varit gynnsamt. Det gör att personer från tredje land med lärarbakgrund får 
anställning i yrken med lägre kvalifikationsgrad, exempelvis som lärar- eller elevassistent. Samtidigt går det att 
arbeta som lärare även om man inte har legitimation, men endast med visstidsanställning ett år i taget. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7021228
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4 De arbetslösas möjligheter att ta del av 

utbildning  

Det är inte alltid den arbetssökande väljer att gå vidare till utbildning, även om 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att individen har behov av utbildning.37 

Arbetsförmedlingen kan i vissa fall anvisa den arbetssökande till att ansöka om 

utbildning, men det är individen själv som aktivt behöver ansöka om en plats när det 

gäller utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. Det kan finnas flera skäl till 

att det inte är självklart för den arbetssökande att acceptera en utbildning som 

föreslås av Arbetsförmedlingen:  

• Individens motivation, 

• Individens ekonomiska situation 

• Icke-samstämmiga regelverk, 

• Kommunernas krav och förutsättningar, samt 

• Geografiska omständigheter. 

I kapitel 5 skisseras ett förslag till ett förenklat regelverk avseende de insatser som 

möjliggör studier inom kommunal vuxenutbildning i förordningen om 

arbetsmarknadspolitiska program (2000:634).  

4.1 Individens motivation är avgörande för att börja studera  

Många som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ett stort utbildningsbehov och 

således en lång utbildningsväg framför sig. Det är en stor utmaning att motivera 

arbetssökande till studier. Det kan gälla arbetsmarknadsutbildning såväl som 

kommunal vuxenutbildning och förberedande studier.  

Att motivationen saknas har flera förklaringar. Bland annat är bristande 

språkkunskaper något som kan göra att utbildning, utöver språkstudier, inte upplevs 

som ett alternativ. Det kan också röra sig om bristande självkänsla när det gäller 

studier, till exempel till följd av tidigare upplevelser under skolgången.38 Personer 

som är osäkra på den egna studieförmågan har ett stort behov av vägledning, och 

behöver ofta motiverande och förberedande insatser för att påbörja och genomföra 

en utbildning. Sådana insatser är ofta nödvändiga för att individen ska ta steget till 

utbildning, men är samtidigt något som kan leda till att individens väg mot 

arbetsmarknaden blir lång. 

                                                           
37 Arbetsförmedlingen kan enligt förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser tillämpa sanktioner om den arbetssökande väljer att inte ansöka till utbildning som Arbetsförmedlingen 
anvisat till, alternativt inte deltar i den utbildning hen är antagen till. 
38 Arbetsförmedlingen (2017), Slutrapport Växthus Matchning till jobb genom utbildning, dnr. Af-2017/0021 
6240.  
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4.2 Individens kortsiktiga ekonomiska situation påverkar 
motivationen 

Individens motivation att genomgå vuxenutbildning har bland annat att göra med 

hur de ekonomiska förutsättningarna under studietiden ser ut.39 Regelverken som 

möjliggör för arbetssökande att studera reguljärt med ersättning uppfattas ofta som 

komplexa av arbetsförmedlarna.40 Det har att göra med att det finns olika vägar att 

studera inom reguljär utbildning för arbetssökande som är inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen. För vissa arbetssökande blir det aktuellt att genom 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser studera med aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Andra arbetssökande lämnar 

Arbetsförmedlingen för att studera med studiestartsstöd eller studiemedel.  

Denna mångfald gör att individen får svårt att förutse hur utbildningsvägen och 

ersättningen under utbildningsvägen kan komma att se ut. Arbetsförmedlingen har 

genomfört intervjuer med arbetsförmedlingskontor, kommuner och arbetssökande, 

där de intervjuade anger att den arbetslöses ekonomiska situation ofta påverkar 

motivationen att påbörja en utbildning.41, 42  

För personer med en svag anknytning till arbetsmarknaden är risken stor att den 

kortsiktiga privatekonomiska situationen i stor utsträckning styr individens val, även 

om det innebär en sämre ekonomisk utveckling på längre sikt. Den tidsperiod, när en 

individ har möjlighet att studera med exempelvis studiestartsstöd, aktivitetsstöd eller 

annan ersättning, är ibland alltför kort för att tillgodose individens behov av studier. 

Individen kan vara ovillig att ta studielån och därför välja att avbryta sina studier. Det 

kan innebära att individen tar exempelvis en tidsbegränsad anställning. Det kan 

också innebära att individen går tillbaka till arbetslöshet och ansöker om 

försörjningsstöd hos kommunen.43 Det kan dock nämnas att det i några kommuner 

är möjligt att studera med försörjningsstöd, se avsnitt 4.4. 

För att skapa incitament att studera är det viktigt att regelverken för 

ersättningssystemen inom ramen för Arbetsförmedlingens insatser är 

ändamålsenliga, tydliga och transparenta.44 

4.3 Regelverk som inte är samstämmiga påverkar individens 
möjligheter att studera 

Det finns fall där regelverken inte går hand i hand. När arbetsmarknadspolitiken och 

utbildningspolitiken har knutits närmare varandra har inte utvecklingen av 

regelverken hängt med i samma riktning. En försvårande omständighet är att 

kommunernas och Arbetsförmedlingens uppdrag sällan är reglerade på samma sätt. 

                                                           
39 Arbetsförmedlingen (2017), Slutrapport Växthus Matchning till jobb genom utbildning, dnr. Af-2017/0021 
6240.  
40 Arbetsförmedlingen (2018), Rådgivningens årsrapport 2017, dnr. Af-2018/0008 7485.  
41 Arbetsförmedlingen (2018), Flaskhalsar vid övergångar till reguljär utbildning, dnr. Af-2018/0038 4714. 
42 Arbetsförmedlingen (2017), Växthus – matchning till jobb genom utbildning, dnr. Af-2017/0021 6240. 
43 Se exempelvis Arbetsförmedlingen (2018), Att utbilda sig eller att låta bli? En kartläggning av regelverk och 
ekonomiska drivkrafter för utrikes födda kvinnor, dnr. Af-2018/0027 1987.  
44 Arbetsförmedlingen (2018), Att utbilda sig eller att låta bli? En kartläggning av regelverk och ekonomiska 
drivkrafter för utrikes födda kvinnor, dnr. Af-2018/0027 1987.  
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Detta gäller exempelvis i fråga om utbildningsplikten för nyanlända, som infördes 

år 2018. Det kan innebära att kommuner och Arbetsförmedling delvis gör olika 

prioriteringar. Individens väg till jobb riskerar då bli längre än nödvändigt och 

arbetsgivares behov av utbildad arbetskraft tillgodoses inte. I kapitel 5 visas flera 

exempel på fall där det arbetsmarknadspolitiska regelverket inte anpassats för att 

matcha den utveckling som skett av regelverken kring vuxenutbildning. Enligt 

12  §  förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program får 

uppdragsutbildningar på eftergymnasial nivå motsvara som längst sex månaders 

heltidsstudier. Utländska akademiker som följer ett snabbspår kan behöva 

komplettera sin utbildning för att bli anställningsbara i Sverige, men de behöver ofta 

mer än sex månaders kompletterande studier.  

Ett exempel är när personer som är inom etableringsprogrammet, jobb- och 

utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar anvisas till att söka en reguljär 

utbildning. I dessa fall har Arbetsförmedlingen gjort en arbetsmarknadspolitisk 

bedömning att personen behöver genomföra den aktuella utbildningen för att bli mer 

matchningsbar på arbetsmarknaden. Samtidigt finns ett krav i regelverken för a-

kassa och aktivitetsstöd som kräver att personen aktivt ska söka lämpliga arbeten. 

Detta krav kan innebära att individen hoppar av en utbildning som denne egentligen 

hade behövt genomföra för att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Det är 

olyckligt inte minst för de som saknar en gymnasial grund- eller yrkesutbildning.  

4.4 Kommunernas krav och förutsättningar är olika över landet 

Ett skäl till att fler inte påbörjar vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial 

nivå kan vara att kommunerna inte tar emot alla som ansöker till utbildning. Inom 

kommunernas ansvar att besluta om utbud och antagning sätts det upp vissa ramar 

som kan innebära att en del personer inte antas till utbildning. Det förekommer ofta 

lokala antagningskrav som begränsar vem som kan ta del av en utbildningsplats. I 

vissa fall kan kommunen bedöma att sökande som inte uppnått en viss nivå inom 

svenska för invandrare inte kan tillgodogöra sig utbildningen.45, 46 Detta grundar sig 

många gånger i att kommunerna inte har förutsättningar att erbjuda stöd till 

individer med bristande språkkunskaper eller att det saknas utbud av 

kombinationsutbildningar där språk kan läsas parallellt med andra kurser. 

Kommunernas resurser och prioriteringar är därmed avgörande för att 

arbetssökande med utbildningsbehov ska kunna påbörja studier.  

Arbetsförmedlingens uppdrag omfattar och genomförs i hela landet, medan 

kommunernas uppdrag och verksamhet är lokala. Det innebär att förutsättningarna 

för myndigheten att matcha till jobb genom utbildning skiljer sig åt mellan olika delar 

i landet. Samtidigt som det kan vara positivt, eftersom det ökar möjligheten att 

utforma flexibla lösningar som tillgodoser individers behov, innebär det svårigheter 

för Arbetsförmedlingen. Det är svårt att få syn på de möjligheter som finns lokalt och 

förutsättningarna för att möta behov hos individer blir olika. Förutom tillgängligt 

                                                           
45 Arbetsförmedlingen (2018), Flaskhalsar vid övergång till reguljär utbildning, dnr. Af-2018/0038 4714.  
46 Skolverket (2018), Redovisning av uppdrag om hinder för individer med bristande kunskaper i svenska 
språket att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning, dnr. U2017/05022/S (delvis), U2018/00760/S. 
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utbud, stöd i utbildning och antal utbildningsplatser som nämns ovan är möjligheten 

att studera med försörjningsstöd olika. I några kommuner är det möjligt att under 

vissa villkor studera på grundläggande vuxenutbildning med bibehållet 

försörjningsstöd47, men reglerna kring detta skiljer sig från kommun till kommun. 

4.5 Geografiska omständigheter 

De arbetslösa, som Arbetsförmedlingen anvisar till uppdragsutbildning, behöver ofta 

resa till utbildningsorten och eventuellt ordna tillfälligt boende där. Bostadsbristen 

gör att arbetssökande inte själva kan välja att bosätta sig permanent på den ort där 

utbildningen/programmet tillhandahålls. Bristen innebär också att kostnaderna för 

att hyra boende i andra hand är höga. 

Nischade arbetsmarknadsutbildningar eller specialistutbildningar kan inte erbjudas 

på alla orter på grund av brist på leverantörer med kompetens och/eller för att 

kostnaden per deltagare skulle bli orimligt hög för utbildningarna, eftersom det 

skulle bli alltför få deltagare. Dessa omständigheter har blivit särskilt tydliga i och 

med att snabbspåren för vissa nyanlända inom bristyrken har startat. Många av de 

utbildningar som nyttjas inom snabbspåren är uppdragsutbildningar på universitet 

och högskola eller högkvalificerade arbetsmarknadsutbildningar. Dessa finns endast 

på ett fåtal orter. Det är inte möjligt att erbjuda denna typ av utbildningar på flera 

orter, eftersom den totala volymen deltagare är begränsad liksom antalet 

utbildningsanordnare. 

Begränsningar i regelverket för resor och dubbelt boende bidrar till att denna typ av 

längre utbildningar inte nyttjas för dem som behöver långdistanspendla och/eller är i 

behov av dubbelt boende under upp till 26 veckor. Det är även ett problem att 

ersättningen för dubbelt boende till den arbetssökande utbetalas i efterhand, då 

personer som kvalificerar sig för deltagande i snabbspår oftast har begränsade 

ekonomiska resurser.48  

4.6 Förslag till myndighetsgemensam plattform för 
karriärvägledning och livslångt lärande 

I Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande Vägledning för framtidens 

arbetsmarknad (SOU 2017:82) föreslås det att en digital plattform för vägledning bör 

etableras. Arbetsförmedlingen ser stora samhällsvinster i förslaget om digital 

plattform för vägledning, exempelvis för att synliggöra studiestarter för olika 

utbildningar på ett och samma ställe. I dagsläget behöver exempelvis 

arbetsförmedlare som arbetar med karriärvägledning i stor utsträckning själva 

administrera och uppdatera information om kommunernas, folkhögskolornas, och 

YH-aktörernas kursstarter inom vuxenutbildning, vilket tar tid från kvalificerad 

karriärvägledning. Detta riskerar att få som konsekvens att den kvalificerade 

                                                           
47 Det finns ingen nationell översikt, men se bland annat https://www.gd.se/artikel/gavleborg/gavle/lattare-fa-
socialbidrag-for-den-som-vill-studera-svart-klara-sig-pa-kort-sikt samt 
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/vuxna-kan-f%C3%A5-studera-med-socialbidrag-1.228683. 
48 Arbetsförmedlingen (2017), Remissvar på frågor om programresor och logiersättning, Af-2019/0001 1568. 
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karriärvägledningen minskar i omfattning samtidigt som det samlade 

utbildningsutbudet som kan möta den arbetssökandes behov inte synliggörs.  

En plattform för livslång vägledning skapar även förutsättningar för 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer att bygga effektiva digitala vägledningstjänster 

som utgår från myndigheters och kommuners samlade vägledningsdata. Plattformen 

skulle på så vis gynna fler invånare än inskrivna arbetssökande, och bidra till en ökad 

rörlighet på arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen ser positivt på ett fortsatt arbete med en digital plattform för 

karriärvägledning.49 Det finns dock utmaningar kopplat till styrning och 

aktörssamverkan. Incitament och styrning för samverkan om den aktuella 

plattformen behöver tydliggöras, med krav på berörda myndigheter och samtliga 

kommuner att bidra med öppen data och att hålla denna uppdaterad, strukturerad 

och tillförlitlig. Därutöver bör berörda aktörer ges finansiella förutsättningar för att 

bidra till plattformen, genom en finansieringsmodell som främjar långsiktig 

myndighetssamverkan.50 

  

                                                           
49 Arbetsförmedlingen (2018), Slutrapport – Digital plattform för livslång vägledning, dnr. Af-2018/0019 2596. 
50 Arbetsförmedlingen (2018), Redovisning av kostnadsuppskattning för att ta fram en digital plattform för 
vägledning, dnr. Af-2018/0019 2596. 
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5 Arbetsförmedlingens möjligheter att matcha 

mot utbildning 

För att klara matchningen och för att fler arbetssökande ska närma sig 

arbetsmarknaden ska Arbetsförmedlingen använda utbildning för att öka 

arbetssökandes möjlighet att både få och behålla arbete51. Grundläggande, 

högskoleförberedande och yrkesinriktad utbildning behövs för att i slutändan kunna 

matcha ledig arbetskraft med arbetsmarknadens behov. Användningen av utbildning 

inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är dock beroende av att de insatser 

som möjliggör studier är förenliga med skolväsendets uppbyggnad och 

förutsättningar. Som framgår i kapitel 4 upplevs ofta regelverken kring insatserna 

som möjliggör reguljära studier som krångliga och svåröverskådliga för 

arbetsförmedlaren. Detta kan delvis bero på det stora antalet utbildningsinsatser som 

Arbetsförmedlingen förfogar över. Ett annat skäl kan vara att dessa insatser inte är 

anpassade till den struktur som finns inom vuxenutbildningen. Arbetsförmedlingen 

ser därför att det finns skäl att undersöka om det går att göra regelverket mer 

ändamålsenligt och därigenom förbättra Arbetsförmedlingens eller av myndigheten 

upphandlade leverantörers förutsättningar att matcha till jobb genom utbildning.  

Regelverket ska betraktas som en del av en helhet, som tillsammans med ett stort 

antal faktorer påverkar övergångarna från Arbetsförmedlingen till studier. För att 

lyckas med att få fler till utbildning krävs ett brett utvecklingsarbete som behöver ske 

i flera spår, både internt inom Arbetsförmedlingen, i styrningen av myndigheten och i 

samverkan med andra aktörer och leverantörer som levererar tjänster inom 

arbetsmarknadspolitiken. Ett exempel är arbetet med karriärvägledning. Att 

arbetssökande har tillgång till karriärvägledning är avgörande om det ska vara 

möjligt att öka övergångarna till studier bland de arbetssökande. Den aktör som 

möter den arbetssökande måste kunna säkerställa att individer får den information 

och det stöd de behöver för att påbörja, eller återgå, till studier.  

5.1 Vuxenutbildning för arbetssökande  

Arbetsförmedlingens användning av utbildning för att öka arbetssökandes möjlighet 

att både få och behålla arbete handlar till stor del handlar om övergångar till 

kommunal vuxenutbildning. Denna skolform definieras i kapitel 20 i skollagen och 

innefattar utbildning för vuxna på grundläggande nivå, gymnasial nivå samt svenska 

för invandrare. Vuxenutbildningen är kursutformad och rymmer också yrkeskurser, 

som kan användas för att rusta individer med yrkeskompetens och i förlängningen 

tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Vid sidan av kommunal 

vuxenutbildning erbjuder landets folkhögskolor genom allmän kurs en 

sammanhållen utbildning motsvarande grundläggande eller gymnasial nivå, men 

med folkhögskolornas särskilda pedagogik och arbetssätt.  

                                                           
51 Arbetsförmedlingen (2017), Arbetsförmedlingens strategi för matchning till jobb genom utbildning, dnr. Af-
2016/0030 8007. 
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5.1.1 Arbetsförmedlingens insatser ska komplettera befintliga studievägar 

Arbetsförmedlingen ska få fler att övergå till studier, men det är inte myndighetens 

huvudsakliga uppdrag att tillhandahålla utbildning eller studiefinansiering. I och 

med studiestartsstödet finns det möjlighet för personer med utbildningsbehov att 

påbörja eller återuppta studier utan att ta studielån. Det finns dock en risk att vissa 

individer hamnar utanför villkoren för studiestartsstöd trots den kommande 

utvidgningen av målgruppen som träder ikraft från och med 1 mars år 2019. Givet att 

det är önskvärt att fler arbetssökande än idag börjar studera är det rimligt att säkra 

upp att det finns fler möjliga vägar för att finansiera studierna så att individen tar 

steget vidare mot utbildning. Med bakgrund till införandet av utbildningsplikten för 

nyanlända är det också rimligt att det finns en möjlighet att genom 

arbetsmarknadspolitiskt program finansiera studier även utanför 

etableringsprogrammet. Att tillgängliggöra studier inom arbetsmarknadspolitiska 

insatser och program kan också vara ett sätt att skapa incitament för individer som 

behöver studier för att närma sig arbetsmarknaden men som inte själva hade sökt sig 

till utbildningsväsendet.  

För att uppnå en samhällsekonomisk effektiv användning av befintliga resurser inom 

arbetsmarknads- och utbildningspolitiken arbetar Arbetsförmedlingen för att minska 

antalet oönskade överlappningar mellan utbildningar inom upphandlad 

arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux. Det är Arbetsförmedlingens ståndpunkt att 

myndigheten ska använda den utbildning som bäst möter arbetsmarknadens behov, 

vilket innebär att det ibland finns skäl att nyttja en av Arbetsförmedlingen 

upphandlad arbetsmarknadsutbildning medan det i andra fall är bättre att uppmana 

arbetssökande att söka sig till utbildning inom det reguljära systemet. För att detta 

ska ske effektivt bör regelverken möjliggöra för Arbetsförmedlingen att erbjuda 

studiemöjligheter utifrån arbetssökandes och arbetsgivares behov snarare än 

målgruppstillhörighet.  

Om fler individer ska ta del av yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning är 

det centralt att deras möjligheter till studiefinansiering är så likartade som möjligt. 

Här finns det också särskilda jämställdhetsskäl. Det är betydligt fler män än kvinnor 

inom arbetsmarknadsutbildning, medan deltagandet inom yrkesvux idag är högre 

bland kvinnor52. Detta kan till stor del bero på könsbundna utbildnings- och yrkesval, 

då det finns skillnader i de yrkesinriktningar som erbjuds inom dessa båda 

utbildningsvägar. Det är dock en olycklig utveckling om de utbildningsvägar 

samhället erbjuder resulterar i att utbildning till mansdominerade yrken i högre grad 

kan ske med en bidragsgrundad finansiering (arbetsmarknadsutbildning) medan 

utbildning till kvinnodominerade yrken i högre grad hänvisas till lånefinansierade 

system.  

Med detta som bakgrund drar Arbetsförmedlingen slutsatsen att det i vissa fall kan 

vara motiverat att arbetsmarknadspolitiska insatser nyttjas för att arbetssökande ska 

påbörja reguljära studier. En sådan möjlighet är dock endast ett komplement till 

befintliga studievägar och studiefinansieringsformer. Vid tillämpningen måste den 

                                                           
52 Skolverket (2018), Regionalt Yrkesvux – Uppföljningsrapport 2017, dnr. 2017:294. 
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möjliga risken för minskade incitament att studera med studielån eller arbeta 

parallellt med studierna beaktas. Studier med ersättning genom 

arbetsmarknadspolitiska insatser är inte bara en möjlighet för individen, utan det 

innebär också att Arbetsförmedlingen kan anvisa en individ till att ansöka om 

utbildningsplats om personen bedöms behöva studier för att möta kraven på 

arbetsmarknaden. Möjligheten att anvisa individer att söka till studier kan därmed 

vara ett verktyg att ställa krav på individen för att höja kompetensen hos den lediga 

arbetskraften. 

5.1.2 Personer som har avslutat etableringsprogrammet riskerar avbryta 

sina studier 

Personer i etableringsprogrammet behöver ha en långsiktig planering för 

finansieringen av sina studier, även efter tiden i etableringsprogrammet. På sikt 

kommer en betydande grupp deltagare i etableringsprogrammet att ha en pågående 

studieplan när tiden inom etableringen löper ut. Det är sannolikt att dessa individer 

saknar en planering för hur de fortsatta studierna skall finansieras. 

Arbetsförmedlingen ser att det då föreligger en stor risk att studieplanerna avbryts till 

förmån för att få fortsatt aktivitetsstöd. 

Den som är nyanländ i Sverige och deltar i etableringsprogrammet har stora 

möjligheter att inom ramen för programmet börja studera inom vuxenutbildningen. 

Många har dock ett omfattande behov av utbildning, och det är därmed inte alls 

säkert att individen har möjlighet att slutföra sina studier inom tiden för 

etableringen. Om arbetssökande då kvarstår i arbetslöshet kan erbjudande om 

anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ges. Därigenom kan personen även ta del 

av de utbildningsmöjligheter som finns genom de förberedande insatser som regleras 

i programförordningen. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning finns det dock inte 

stöd i förordning att anvisa en individ till jobb- och utvecklingsgarantin om denne 

har pågående studier. Därför är det vanligt att individen avbryter studierna när 

etableringstiden är slut, för att på så vis kvalificera in i programmet. När personen 

sedan är i jobb- och utvecklingsgarantin kan hen återigen ta del av möjligheten att 

studera med bibehållet aktivitetsstöd. Denna process, som illustreras på bilden 

nedan, kräver flera administrativa steg och är krångligt både för individen samt för 

arbetsförmedlare då det genererar mycket administration av ett flertal olika beslut. 

Figur 4: Arbetssökandes nuvarande process under och efter 
etableringsprogram 

 

Detta skapar alltså ett onödigt avbrott i studietiden och riskerar att leda till att 

individen avbryter studierna helt och hållet. Detta kan leda till sämre 

genomströmning i vuxenutbildningen och riskerar att få en negativ effekt både för 
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individens utveckling och för kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen bedömer därför att det behövs bättre förutsättningar för att 

dessa individer ska kunna fortsätta den studieväg som påbörjats inom etableringen.  

5.2 Det finns behov av förenklingar av utbildningsmöjligheter i 
programförordningen 

Det finns idag ett flertal insatser som gör det möjligt för arbetssökande att studera 

reguljärt med bibehållen ersättning. Genom dessa insatser kan individen gå vidare till 

utbildning och på så vis närma sig arbetsmarknaden. I bilaga 1 listas samtliga 

utbildningsinsatser som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Det finns dock flera 

aspekter som försvårar för användningen av dessa insatser. Därmed finns det skäl att 

se över om insatserna är utformade på ett sätt som leder till ändamålsenligt nyttjande 

samt om insatsernas utformning är förenliga med skolväsendet för vuxna avseende 

struktur och upplägg. 

5.2.1 Insatsernas särart och syfte ska vara tydligt 

I förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program finns idag fyra 

möjligheter att ta del av reguljär utbildning med bibehållet aktivitetsstöd. 

Förutsättningarna att använda Arbetsförmedlingens insatser på ett effektivt sätt 

försvåras om flera insatser har likartade syften, målgrupp och innehåll. I 

förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program § 30 finns det flera 

insatser som påminner om varandra både när det gäller utformning och syfte. Detta 

gäller i synnerhet de två insatser som möjliggör studier inom kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå. Dessa insatser skiljer sig 

inte på ett betydande sätt när det gäller studiemöjlighet och en och samma individ 

kan ingå i målgruppen för båda insatserna.53 När det gäller dessa två insatser är det 

också viktigt att ha i åtanke att även studiestartsstödet riktar sig till personer som har 

behov av utbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå, vilket ytterligare bidrar 

till att prioriteringsordningen kan uppfattas som otydlig.  

Arbetsförmedlingen ser att parallella insatser är ineffektivt av flera skäl. För det 

första blir syftet med insatserna mer svårbegripligt, vilket dels är en kommunikativ 

utmaning, dels påverkar arbetsförmedlarnas faktiska förutsättningar att förstå 

regelverket och säkra en korrekt användning av insatserna. För det andra blir 

uppföljningen mer komplicerad, eftersom utvecklingen inom området blir svårare att 

överblicka. 

5.2.2 Insatserna ska vara förenliga med upplägget inom 

vuxenutbildningen 

Enligt skollagen (2010:800) omfattar skolväsendet för vuxna flera områden; 

kommunal vuxenutbildning som rymmer svenska för invandrare, utbildning på 

                                                           
53 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 30 § punkt 5-6. 
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grundläggande nivå och utbildning på gymnasial nivå samt särskild utbildning för 

vuxna (särvux).  

Sedan juli 2016 är sfi regleringsmässigt inordnat inom kommunal vuxenutbildning. 

Denna utveckling hade delvis som syfte att göra vuxenutbildningen mer flexibel.54 

Sedan dess har förutsättningarna att samordna och kombinera sfi med annan 

utbildning ökat. Ett utbildningsupplägg som allt mer förekommer inom kommuner är 

att eleven tar del av kombinationsutbildningar som kan bestå både av sfi och av 

studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Detta är en utveckling av den 

kommunala vuxenutbildningen som Arbetsförmedlingen ser positivt på och som 

också ligger i linje med den styrning som sker genom utbildningsplikten.   

Samtidigt som vuxenutbildningen ofta erbjuder kombinationsutbildningar är flera av 

de insatser som finns i programförordningen reglerade på så vis att omfattning och 

innehåll är specificerade. Många arbetssökande har dessutom flera behov av studier 

inom reguljärt utbildningsväsende. Detta gäller i synnerhet arbetssökande som har 

behov av både studier på grundläggande- eller gymnasial nivå och studier i svenska 

för invandrare eller motsvarande. Nuvarande reglering, när det gäller exempelvis 

studier för arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin, innebär att individen 

ska ägna sig åt studier på grund- eller gymnasienivå på heltid. Detta är inte förenligt 

med det upplägg som beskrivs ovan där flera utbildningsformer kombineras. 

Så som insatserna är utformade idag krävs det att arbetsförmedlaren har god 

kännedom om vilken typ av utbildning den arbetssökande tar del av inom 

vuxenutbildningen för att det ska vara möjligt att fatta beslut på korrekta grunder. 

Detta är i realiteten mycket svårt, eftersom det i slutändan är kommunen som 

ansvarar för utbildningsinnehåll och upplägg. Det är inte heller självklart att det är 

arbetsförmedlarens uppgift att veta detaljerna kring individens studieplan, utan detta 

bör kunna överlåtas till kommunen att avgöra om individen har behov av exempelvis 

en kombination av olika kurser på olika nivåer eller enbart utbildning på 

grundläggande nivå.  

5.2.3 Insatserna ska möta behovet hos arbetssökande och arbetsmarknad  

För att de arbetsmarknadspolitiska verktygen ska få bästa möjliga effekt ser 

Arbetsförmedlingen att insatserna i så stor utsträckning som möjligt bör utgå från 

individens behov, snarare än på förhand konstruerade målgrupper. Arbetssökande 

med utbildningsbehov är en heterogen grupp som rymmer personer med olika 

förutsättningar när det gäller exempelvis utbildningsbakgrund, studievana och 

språkkunskaper. Genom vuxenutbildningen kan deras utbildningsbehov bli 

tillgodosedda. Det gäller främst: 

• Arbetssökande som har en kort utbildning och behöver studier på grundläggande 

eller gymnasial nivå, 

• Arbetssökande som har påbörjat ett studieupplägg inom avslutat 

etableringsprogram, 

                                                           
54 Prop. 2014/15:85, Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning. 
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• Arbetssökande som behöver studier i svenska för invandrare eller motsvarande 

för sin etablering i Sverige,  

• Arbetssökande med en utländsk utbildning som motsvarar svensk gymnasienivå, 

men behöver kompletterande kurser för att bli anställningsbar och/eller få 

behörighet för att studera på eftergymnasial nivå, samt 

• Arbetssökande som behöver en yrkesutbildning för att bli anställningsbar och där 

kurser inom yrkesvux är den utbildningsform bäst möter arbetsgivares och 

arbetssökandes behov. 

Utöver utbildningsbehovet hos de arbetssökande är det också centralt att 

Arbetsförmedlingen erbjuder insatser som kan bidra till kompetensförsörjningen på 

arbetsmarknaden. Detta behöver i synnerhet vara en utgångspunkt för användningen 

av alla former av yrkesutbildningar, oavsett om det rör sig om 

arbetsmarknadsutbildning eller yrkesvux.  

Utifrån detta bedömer Arbetsförmedlingen att regelverket behöver justeras för att i 

högre utsträckning matcha vuxenutbildningen, samt möjliggöra mer flexibla 

lösningar där det individuella utbildningsbehovet kan mötas. 
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6 Förslag till regeländringar 

6.1 Förslag till ändring i förordningen om 
arbetsmarknadspolitiska program 

Mot den bakgrund som nämns ovan föreslår Arbetsförmedlingen en 

förordningsändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska 

program. Det föreslås att de tre insatser som idag, för olika målgrupper, möjliggör 

studier vid kommunal vuxenutbildning med bibehållet aktivitetsstöd slås ihop till en 

insats. Detta speglar bättre kapitel 20 i skollagen som fastställer ramarna för den 

kommunala vuxenutbildningen och skulle vara ett bra steg mot en harmonisering 

mellan arbetsmarknadspolitiska utbildningsinsatser och vuxenutbildningen. Förslag 

till förordningstext framgår av 8.1. 

6.1.1 Konsekvens av förslaget 

Den föreslagna ändringen innebär en regelförenkling, dels genom att antalet insatser 

minskas, dels genom att insatsen i större utsträckning är förenlig med gällande 

regelverk och förutsättningar inom vuxenutbildningen. Förordningsändringen skulle 

leda till att det i högre grad blir möjligt att erbjuda tjänster utifrån individens behov, 

då regleringen inte sker med utgångspunkt i en på förhand definierad målgrupp. Med 

föreslagen formulering blir det istället möjligt att möta alla de behov som nämns 

ovan, se avsnitt 5.2.3.  

Enligt förslaget blir den arbetsmarknadspolitiska bedömningen central för att 

motverka risken för att incitamenten att studera med studielån eller arbeta parallellt 

med studierna försvagas. Den föreslagna insatsen ska nyttjas endast för 

arbetssökande som har behov av att ta del av vuxenutbildning för att kunna etablera 

sig på arbetsmarknaden. Förslaget innebär alltså att Arbetsförmedlingen bedömer 

vem som har behov av studier för att kunna matchas till arbete. I en sådan 

bedömning ska dels individens utbildningsbehov beaktas, dels om det är den aktuella 

insatsen som är bäst lämpad för att möta det behovet.  

En annan viktig aspekt som ska vägas in i bedömning inför beslut om insats är 

arbetsmarknadens behov. Detta gäller i synnerhet anvisningar som avser deltagande i 

yrkesvux, då kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden alltid ska vara vägledande 

för hur Arbetsförmedlingen nyttjar yrkesutbildningar.  

Arbetsförmedlingens inställning är att studiefinansiering i första hand ska ske inom 

studiemedelsystemet. Intentionen med förslaget är att studier med aktivitetsstöd ska 

användas som en kompletterande möjlighet i de fall då andra 

finansieringsmöjligheter inte är en framkomlig väg. Förslaget kompletteras därför 

med två inskränkningar i användningen, som innebär att insatsen endast får 

användas om studiestartsstöd eller utbildningskontrakt inte kan lämnas till den 

enskilde. På så vis blir det tydligt att detta är en kompletterande möjlighet och att 

studiefinansiering i första hand ska ske inom det ordinarie studiemedelsystemet. 

Samtidigt säkerställer förslaget att arbetssökandes möjlighet till särskild finansiering 

inte avgörs av vilken hemkommun personen bor i. Det ökar också möjligheten att 
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fortsätta studera efter etableringen, även i de fall kommunen inte prioriterar 

studiestartsstöd för elever som redan är i utbildning, vilket innebär att problematiken 

med studieavbrott som beskrivs under avsnitt 5.2.1 i högre utsträckning kan 

undvikas. Det blir också möjligt att ge aktivitetsstöd vid studier för individer som i 

nuläget har skulder till Centrala studiestödsnämnden, under förutsättning att detta är 

arbetsmarknadspolitiskt motiverat. Insatsen ger möjlighet till heltäckande 

studiefinansiering för arbetssökande som tar del av en kombination av svenska för 

invandrare och utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Detta är i dagsläget 

inte möjligt med studiestartsstöd då denna ersättning inte utbetalas för svenska för 

invandrare.  

Att arbetssökande får bättre förutsättningar att studera på yrkesvux med bibehållen 

ersättning kan få positiva effekter för jämställdheten avseende studiefinansiering, då 

fler kvinnor än män studerar inom yrkesvux i jämförelse med 

arbetsmarknadsutbildning. 

Enligt förslaget ska den sammanlagda tiden som insatsen kan pågå vara maximalt ett 

år, det vill säga lika lång tid som i nuläget är möjlig för deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin enligt punkt 6 förordningen (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program. Detta innebär att den möjliga längden för insatsen 

matchar möjligheten som erbjuds inom studiestartsstödet, vilket är positivt för 

likvärdigheten mellan de olika finansieringsmöjligheterna. En individs möjlighet att 

studera med aktivitetsstöd längre än 12 månader bör dock begränsas genom den 

skrivning som gör att samma person inte kan ta del av insatsen mer än en gång under 

en treårsperiod. En sådan reglering, som finns idag för punkt 6 och 7 i förordningen 

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, förhindrar att aktivitetsstöd 

nyttjas som en långvarig studiefinansiering. Detta kan ses som en viss åtstramning då 

sådan begränsning varken finns för punkt 4 eller punkt 5 enligt befintligt regelverk.  

Ekonomiska konsekvenser  

Arbetsförmedlingen gör sin konsekvensbedömning av förslaget utifrån ett strikt 

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. I bedömningen ingår alltså inte någon värdering 

av eventuell påverkan på människors benägenhet att finansiera sitt uppehälle under 

studietiden med studielån eller arbete.  

Förslaget väntas inte få betydande kostnadsmässiga konsekvenser på kort sikt, men 

det kan få långsiktigt positiva konsekvenser för samhällsekonomin. Exempelvis 

skapas det bättre förutsättningar för vissa arbetssökande att fullfölja sina studier 

genom att onödiga studieavbrott undviks för personer som börjat studera inom 

etableringsprogrammet.  

Regelförenklingen väntas inte leda till en ökning av antalet personer med kort 

utbildning som går vidare till studier med aktivitetsstöd. Den förtydligade 

prioritetsordningen mellan den föreslagna insatsen och studiestartsstödet förväntas 

leda till att volymerna inom studiestartsstödet ökar. Detta kan ses som önskvärt med 

hänsyn till att en stor del av medlen som avsatts för studiestartsstödet idag är 

outnyttjade.  
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En avveckling av studiestartsstödet skulle kunna innebära att fler arbetssökande, som 

kunde varit aktuella för studiestartsstöd, istället vägleds mot studier med 

aktivitetsstöd genom Arbetsförmedlingens förberedande insatser. 55 Det är dock 

osannolikt att en sådan utveckling skulle leda till en märkbar kostnadsökning för 

aktivitetsstöd. Detta eftersom personer som anvisas till studier som förberedande 

insats i regel redan får ersättning i form av aktivitetsstöd. En avveckling av 

utbildningskontrakt bedöms få mycket små effekter vad gäller kostnaden för den 

föreslagna förändringen.56 

En effekt av förslaget är att insatsen kommer att kunna användas mer effektivt för att 

möjliggöra övergångar till yrkesvux, även för personer som står närmare 

arbetsmarknaden. Detta skapar förutsättningar för att förbättra samspelet mellan 

yrkesvux och arbetsmarknadsutbildning och förebygga överlappningar mellan 

Arbetsförmedlingens och kommunens utbildningsutbud. Ett mer effektivt nyttjande 

av yrkesutbildningar får på sikt positiva effekter för arbetsgivares 

kompetensförsörjning. 

  

                                                           
 55Enligt utbildningsutskottets betänkande (2018/19 UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd) som beslutats av 
Sveriges riksdag kommer det inte tilldelas medel för studiestartsstöd eller utbildningskontrakt under år 2020. 
56 Enligt de generella kvalifikationsgrunderna för insatserna i förordningen (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program ska en person som anvisas vara minst 25 år (vissa undantag får göras, se § 8-
9). Detta innebär en begränsning i målgrupp som påverkar ungdomars möjligheter att ta del av insatser enligt § 
30. 
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7 Arbetsförmedlingens ekonomi 

I detta kapitel redogör Arbetsförmedlingen för utfall år 2018, prognos för år 2019 och 

medelsbehov för åren 2020, 2021 och 2022 under de anslag och anslagsposter som 

myndigheten disponerar. Medelsbehoven anges i 2019 års prisnivå. Utfallet år 2018 

och prognosen år 2019 ställs i relation till tilldelade medel enligt regleringsbrevet. 

Medelsbehoven för åren 2020-2021 ställs i relation till de aviserade anslagsnivåerna i 

den budgetreservation som riksdagen beslutade i december 2018.57 Nivån för både 

förvaltningsanslag och programanslag är enligt detta beslut väsentligt lägre än vad 

som tidigare aviserats för åren 2019 till 2021. 

Arbetsförmedlingens planering för budgetperioden påverkas av arbetsmarknadens 

utveckling så väl som regeringens styrning. De bedömda resursbehoven utgår från 

gällande regelverk samt myndighetens arbetsmarknadsprognos per december 2018 

och behöver därmed omprövas vid nya förutsättningar, till exempel förändringar av 

Arbetsförmedlingens uppdrag. Prognosen avseende inskrivna arbetslösa är dock 

uppreviderad utifrån konsekvenserna av den beslutade budgeten för 2019.  

7.1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 

7.1.1 Anslag 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 

Anslag 1:3 avser etableringsersättning som betalas ut till vissa nyanlända invandrare. 

Eftersom ersättningen är rättighetsbaserad påverkas medelsbehovet direkt av antalet 

nyanlända som medverkar i etableringsinsatser på Arbetsförmedlingen samt av 

etableringsplanernas omfattning. Bedömningen är att antalet nyanlända som skrivs 

in på myndigheten kommer att minska under kommande år.58 Av Tabell 5 och Figur 5 

framgår Arbetsförmedlingens medelsbehov inom anslaget. Som beskrivs i avsnitt 1.1 

föreslår Arbetsförmedlingen att detta anslag förs över till utgiftsområde 14. 

 

Tabell 5: 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

            
 

2018 2019 2020 2021 2022 

Föreslagna anslagsnivåer59 5 179 320 3 707 530 3 077 415 2 724 418  

Medelsbehov 4 924 578 3 406 000 2 234 000 1 645 000 1 764 000 

 

  

                                                           
57 För år 2022 finns ingen aviserad anslagsnivå. 
58 Arbetsförmedlingens prognoser över antalet nyanlända som kommer att skrivas in på myndigheten baseras på 
Migrationsverkets prognoser. Liksom tidigare är dessa prognoser behäftade med viss osäkerhet. 
59 Åren 2018 och 2019 enligt regleringsbrev. 
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Figur 5: 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

 

7.2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 

7.2.1 Anslag 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 

Med anledning av riksdagens budgetbeslut i december 2018 accelererades den 

genomgripande omvandlingen av Arbetsförmedlingen som pågår i syfte att 

ytterligare minska kostnaderna och anpassa verksamheten till ett förändrat uppdrag. 

I slutet av januari 2019 varslade Arbetsförmedlingen 4 500 anställda. Med 

uppsägningstider på mellan en och tolv månader kommer den ekonomiska effekten 

av omställningen inte förrän i slutet av året och därmed främst minska kostnaderna 

från 2020 och framåt. Mot den bakgrunden är det svårt att med precision 

prognostisera personalkostnaderna för budgetperioden. En snabb omställning kan 

till och med tillfälligt öka anslagsbelastningen när medarbetare, lokaler och 

utrustning avvecklas. För att möjliggöra en ökad flexibilitet och att fördela 

kostnaderna på ett hållbart sätt över flera år har Arbetsförmedlingen hemställt om en 

utökad anslagskredit för år 2019 och kommande år.  Sedan denna begäran lämnades 

till regeringen har januariavtalet tillkommit. Då januariavtalet stipulerar större 

förändringar av Arbetsförmedlingens verksamhet de kommande åren kan 

användningsområdet för en utökad kredit komma att förändras. 

Arbetsförmedlingen tog under år 2018 fram en metodik för att systematiskt 

identifiera och beräkna den ekonomiska effektiviseringspotentialen i myndighetens 

förnyelseresa. De områden som belysts hittills enligt denna metodik fokuserar i hög 

utsträckning på kund- och kanalförflyttningen och pekar på stora möjligheter att 

frigöra resurser i myndigheten. För att sänka kostnaderna snabbare än planerat 

behöver kanalförflyttningen accelereras ytterligare under året.  

Arbetet med att analysera och identifiera fler områden för att uppnå en heltäckande 

bild av förnyelseresans totala ekonomiska effektiviseringspotential kommer att vara 

fortsatt centralt, då det innebär ytterligare effektiviseringar och kostnadssänkningar 

på sikt. Metodiken utgår dock från myndighetens befintliga uppdrag och kan därmed 

komma att påverkas av förändringar i uppdraget. Arbetsförmedlingen avser att 

återkomma i kommande prognoser kring hur effektiviseringarna och effekterna av 

kanalförflyttningen lämpligast bör fördelas på de olika driftsformer som 

januariavtalet innebär. Även andra åtgärder kommer att behöva genomföras för att 
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möta de aviserade anslagsminskningarna och förändringarna i uppdraget de 

kommande åren.  

Arbetsförmedlingen är en personalintensiv myndighet och att ställa om till aviserad 

anslagsnivå och samtidigt upprätthålla kvalitet och effektivitet i verksamheten i 

termer av kund- och samhällsnytta kräver att förändringen sker på ett kontrollerat 

sätt. Arbetsförmedlingen yrkar därför på att myndigheten tillförs ytterligare 

158 miljoner kronor år 2020, det vill säga motsvarande den anslagskredit som enligt 

prognosen kommer att utnyttjas år 2019, se Tabell 6 och Figur 660.  

 

Tabell 6: 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

            
 

2018 2019 2020 2021 2022 

Föreslagna anslagsnivåer61 8 285 741 7 715 207 7 124 331 6 266 643  

Medelsbehov 8 191 404 7 873 000 7 282 000 6 267 000 6 267 000 

 

 

Figur 6: 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

 
 

7.2.2 Anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsförsäkring och aktivitetsstöd 

Tabell 7 visar det samlade medelsbehovet för anslagsposterna inom anslaget 1:2 

Bidrag till arbetslöshetsförsäkring och aktivitetsstöd.  

                                                           
60 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ingår inte pris-och 
löneomräkning i Arbetsförmedlingens yrkanden för perioden. 
61 Åren 2018 och 2019 enligt regleringsbrev. 
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Tabell 7: 1:2 Bidrag till arbetslöshetsförsäkring och aktivitetsstöd  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

            
 

2018 2019 2020 2021 2022 

Föreslagna anslagsnivåer62 24 875 957 26 488 620 26 735 991 27 509 376  

- varav ap. 1 Aktivitetsstöd 10 141 844 11 017 005 11 151 638 11 186 689  

- varav ap. 2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning 

12 786 322 13 131 095 13 273 526 13 672 787  

- varav ap. 3 Statliga 
ålderspensionsavgifter 

1 947 791 2 340 520 2 310 827 2 649 900  

Medelsbehov 25 367 265 27 195 000 27 565 000 28 925 000 28 049 000 

- varav ap. 1 Aktivitetsstöd63 10 667 052 11 358 000 11 158 000 10 775 000 9 753 000 

- varav ap. 2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning 

12 752 422 13 496 000 14 096 000 15 500 000 15 646 000 

- varav ap. 3 Statliga 
ålderspensionsavgifter 

1 947 791 2 341 000 2 311 000 2 650 000 2 650 000 

 

Anslagspost 1, Aktivitetsstöd 

Som en konsekvens av den aviserade anslagsminskningen bedömer 

Arbetsförmedlingen att antalet deltagare med aktivitetsstöd och därmed utgifterna 

för aktivitetsstöd minskar under budgetperioden, se Tabell 7 och Figur 7. I utfallet för 

2018 ingår en överföring av utgifter till anslaget 1:3 ap. 1 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser i enlighet med villkor i 

regleringsbrevet. För 2019 prognostiseras omvänt en överföring av utgifter på 

350 miljoner kronor från anslag 1:3. Överföringsmöjligheten har inte beaktats i 

prognosen för kommande år. Arbetsförmedlingen yrkar dock på att denna 

överföringsmöjlighet mellan aktivitetsstöd och aktiva programinsatser ska finnas 

kvar. 

Myndigheten gör bedömningen att aktiva programinsatser utanför garantierna 

tillsammans med en hög aktivitetsnivå i garantierna kommer att leda till en lägre 

arbetslöshet och därmed ett lägre anslagsbehov för arbetslöshetsersättning. 

                                                           
62 Åren 2018 och 2019 enligt regleringsbrev. 
63 I utfallet för år 2018 ingår överföring av utgifter på 500 miljoner kronor till anslag 1:3 ap. 1 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser enligt möjlighet i myndighetens regleringsbrev. 
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Figur 7: 1:2 ap. 1 Aktivitetsstöd  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

 

 

Anslagspost 2, Bidrag till arbetslöshetsersättning 

Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetsersättning bestäms av antalet dagar med 

inkomstrelaterad ersättning, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, 

antalet dagar med ersättning i form av grundbelopp och grundbeloppets storlek. 

Andelen som uppbär inkomstrelaterad ersättning har ökat och 96 % av utgifterna 

under anslaget avser inkomstrelaterad ersättning. 

Antalet personer som prognostiseras få arbetslöshetsersättning ökar under 

budgetperioden vilket leder till ökat medelsbehov jämfört med aviserad anslagsnivå, 

se Tabell 7 och Figur 8.  

 

Figur 8: 1:2 ap. 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 
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Anslagspost 3, Statliga ålderspensionsavgifter 

Beräknade utgifter för ålderspensionsavgifter framgår av Tabell 7 och Figur 9. 

 

Figur 9: 1:2 ap. 3 Statliga ålderspensionsavgifter 

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

 

7.2.3 Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser  

Tabell 8 visar det samlade medelsbehovet för anslagsposterna inom anslaget 1:3 

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 

Tabell 8: 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

            

 2018 2019 2020 2021 2020 

Föreslagna anslagsnivåer64 13 877 073 10 281 843 8 354 206 8 250 974  

- varav ap.1 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 

11 387 942 8 732 929 6 966 280 6 955 026  

- varav ap.3 Främjande av lokala 
överenskommelser 

70 000        

- varav ap. 5 Etableringsinsatser 2 364 131 1 493 914 1 362 926 1 270 948  

- varav ap. 6 Främjande- och 
utvecklingsinsatser för snabbspår 

55 000 55 000 25 000 25 000   

Medelsbehov 13 016 841 10 207 000 8 231 000 7 849 000 7 729 000 

- varav ap.1 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 

11 398 930 8 989 000 7 278 000 7 074 000 6 994 000 

- varav ap.3 Främjande av lokala 
överenskommelser 

65 478      

- varav ap. 5 Etableringsinsatser 1 504 534 1 163 000 928 000 750 000 710 000 

- varav ap. 6 Främjande- och 
utvecklingsinsatser för snabbspår 

47 899 55 000 25 000 25 000 25 000 

      

                                                           
64 Åren 2018 och 2019 enligt regleringsbrev. 
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Anslagspost 1, Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

Som en följd av den aviserade anslagsminskningen har Arbetsförmedlingen infört 

beslutsstopp för extratjänster och moderna beredskapsjobb. En konsekvens på kort 

sikt av detta är ett ökat återflöde till jobb- och utvecklingsgarantin och 

etableringsprogrammet. Detta återflöde, tillsammans med nya presumtiva 

arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, innebär ett ökat behov av 

alternativa insatser för dessa målgrupper. Beslutsstoppet kommer därutöver 

troligtvis påverka kvinnor i större utsträckning eftersom extratjänsterna varit en 

anställning som haft förhållandevis hög andel kvinnor jämfört med andra 

subventionerade anställningar.  

De arbetssökande som har tagit del av extratjänster och moderna beredskapsjobb 

bedöms ha kommit närmare den reguljära arbetsmarknaden. Matchning mot den 

reguljära arbetsmarknaden och vidareutbildningsutbudet är därför centralt. Dock 

begränsas Arbetsförmedlingens möjligheter till detta av både krympande anslag för 

kompletterande arbetsförmedlingstjänster såväl som av den påbörjade omställningen 

av medarbetare. 

Myndigheten gör bedömningen att aktiva programinsatser utanför garantierna 

tillsammans med en hög aktivitetsnivå i garantierna kommer att leda till en lägre 

arbetslöshet och därmed ett lägre anslagsbehov för arbetslöshetsersättning. I Tabell 8 

ingår för 2018 en överföring av utgifter från anslaget 1:2 ap. 1 Aktivitetsstöd i enlighet 

med villkor i regleringsbrevet. 2019 prognostiseras omvänt att en överföring av 

utgifter på 350 miljoner kronor till anslag 1:2. Överföringsmöjligheten har inte 

beaktats för kommande år utan medelsbehoven beräknas överstiga aviserade anslag 

med cirka 310 miljoner kronor 2020 respektive 120 miljoner kronor 2021, se Tabell 8 

och Figur 10. Arbetsförmedlingen yrkar dock på att överföringsmöjligheten mellan 

aktivitetsstöd och aktiva programinsatser ska finnas kvar. 

Som redogörs för i avsnitt 1.1 yrkar Arbetsförmedlingen vidare på att avsatta medel 

för anslagsposten 1:3 ap. 5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 

samt hela anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 

förs över till detta anslag samt på en överföringsmöjlighet om 750 miljoner kronor 

från anslaget 1:4, ap. 1 Lönebidrag och Samhall m.m. 
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Figur 10: 1:3 ap. 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

 

Anslagspost 5, Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 

Från år 2019 bedöms antalet personer med behov av etableringsinsatser minska 

vilket leder till minskade kostnader. Antalet nya deltagare minskar samtidigt som 

många lämnar etableringsuppdraget. Programkostnaderna per deltagare bedöms 

vara relativt oförändrade under prognosperioden.  

Samtidigt som överskott prognostiseras på denna anslagspost ser Arbetsförmedling 

en stor risk för att deltagare som tillhör etablering inte kommer att kunna erbjudas 

subventionerade anställningar som finansieras på 1:3 ap. 1 till följd av budgetläget. 

Som redogörs för i avsnitt 1.1 yrkar Arbetsförmedlingen på att avsatta medel för 

anslagsposten flyttas till 1:3 ap. 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program 

och insatser. 

 

Figur 11: 1:3 ap. 5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

 

7.2.4 Anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 

Av Tabell 9 och Figur 12 framgår Arbetsförmedlingens medelsbehov för anslaget 1:4 

för perioden. Antalet personer i subventionerade anställningar under anslaget 

beräknas successivt öka under perioden som en anpassning till de föreslagna 

anslagsnivåerna. En relativt hög andel av de som har och har haft extratjänst har 
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också en registrerad funktionsnedsättning varför Arbetsförmedlingen bedömer att 

det kommer att innebära en viss växling. Brist på medel för exempelvis praktik eller 

andra insatser som kan föregå en anställning med lönebidrag kan dock utgöra en 

försvårande omständighet för utvecklingen. Även minskningen av antalet 

medarbetare på Arbetsförmedlingen kan komma att påverka möjligheten till en 

snabb övergång negativt då både bedömning av individens arbetsförmåga i relation 

till det aktuella arbetet och arbetsplatsanpassningar kräver personalresurser.  

Som redogjorts för i avsnitt 1.1 yrkar Arbetsförmedlingen på en överföringsmöjlighet 

om 750 miljoner kronor från detta anslag. till anslaget 1:3 ap. 1 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 

Tabell 9: 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

            
 

2018 2019 2020 2021 2022 

Föreslagna anslagsnivåer65 13 796 820 13 321 869 14 204 561 14 657 797  

Medelsbehov 13 002 137 13 198 000 14 100 000 14 637 000 15 141 000 

 

Figur 12: 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

 

7.2.5 Anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktions-

anställningar  

Som redogjorts för i avsnitt 1.1 yrkar Arbetsförmedlingen på att anslagsposterna 

under detta anslag flyttas till anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser. 

                                                           
65 Åren 2018 och 2019 enligt regleringsbrev. 
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Tabell 10: 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktions-
anställningar   

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

            
 

2018 2019 2020 2021 2022 

Föreslagna anslagsnivåer66 5 261 893 4 914 213 4 756 550 4 757 301  

- varav ap. 1 Nystartsjobb 5 202 863 4 870 800 4 712 400 4 712 400  

- varav ap. 2 Stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 

59 030 43 413 44 150 44 901  

Medelsbehov 5 031 723 4 772 000 4 875 000 4 788 000 4 774 000 

- varav ap. 1 Nystartsjobb 4 989 265 4 733 000 4 834 000 4 746 000 4 731 000 

- varav ap. 2 Stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 

42 458 39 000 41 000 42 000 43 000 

 

Anslagspost 1 Nystartsjobb 

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet nya beslut om nystartsjobb fortsatt minskar 

under perioden till följd av de sänkningar i ersättningen som infördes år 2017 och 

som lett till en minskad benägenhet att välja nystartsjobb framför andra stöd.  

Figur 13: 1:12 ap. 1 Nystartsjobb  

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

 

Anslagspost 2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 

Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet beslut under budgetperioden kommer 

att öka marginellt. 

Figur 14: 1:12 ap. 2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 

Föreslagna anslagsnivåer och medelsbehov (tusental kronor) 

 

                                                           
66 Åren 2018 och 2019 enligt regleringsbrev. 
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7.3 Övriga medel som disponeras 

Arbetsförmedlingen disponerar medel från utgiftsområde 10, anslag 1:6 ap. 5 Bidrag 

för sjukförsäkringsprocessen. Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen). Myndigheterna ska i samarbete 

vidareutveckla metoder och arbetssätt för att stödja den enskildes återgång i arbete.  

Utgifterna för år 2019 för samarbetet beräknas enligt regleringsbrevet till 

709 miljoner kronor. Myndigheterna kommer årligen överens om en fördelning av 

anslaget. Det innebär för 2019 att 111 miljoner kronor går till Arbetsförmedlingens 

programkostnader, 376 miljoner kronor till Arbetsförmedlingens 

förvaltningskostnader, och 222 miljoner kronor till Försäkringskassans 

förvaltningskostnader.  

7.4 Internationellt utvecklingssamarbete 

Som en del av Sveriges och EU:s biståndspolitik bidrar Arbetsförmedlingen till 

kapacitetsutvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter i andra delar av världen. 

Sysselsättning och ekonomisk tillväxt lyfts i allt större utsträckning fram inom 

biståndspolitiken. Instruktionen till Arbetsförmedlingen bemyndigar myndigheten 

att bedriva internationella utvecklingsprojekt. De internationella 

utvecklingsprojekten finansieras huvudsakligen av Sida och EU och sker med full 

kostnadstäckning. Ackumulerat resultat samt prognos för verksamheten framgår av 

tabellerna nedan. 

Tabell 11: Ackumulerat resultat för uppdragsfinansierad verksamhet   

Avslutade och resultatförda projekt (tusental kronor) 

             
Överskott 

t.o.m. 2019 
Intäkter 2019 Kostnader 

2019 
Överskott 

2019 
Ack. resultat 

(överskott) 
t.o.m. 2019 

Tjänsteexport 1 1 703 6 342 6 000 342 2 045 

 

Tabell 12: Prognos för uppdragsfinansierad verksamhet 

Avslutade och resultatförda projekt (tusental kronor) 

        
 

2020 2021 2020 

Intäkter 8 035 8 200 8 300 

Kostnader 8 000 8 077 8 100 

Över (+)/ underskott (-) 35 123 200 

 

I FN:s nya utvecklingsmål Agenda 2030 har särskilt mål åtta bäring på 

Arbetsförmedlingens uppdrag; Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 

ekonomiskt tillväxt och full och produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla. Alla svenska myndigheter har ansvar för att målsättningarna 

uppnås. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett föregångsland gällande de 
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globala utmaningarna, och förväntar sig att de svenska myndigheterna ska bidra till 

att målen i Agenda 2030 uppnås.  

Insatser inom Agenda 2030, och det internationella utvecklingssamarbetet är viktiga 

för att kunna bidra till ökad sysselsättning i omvärlden och för att stärka 

Arbetsförmedlingens tillgång till relationer utanför EU/EES. Arbetsförmedlingens 

medverkan i projekt kan komma att öka de närmaste åren eftersom vikten av 

sysselsättning lyfts fram i Agenda 2030 och i de strategier som styr Sidas arbete.  

Internationella utvecklingssamarbetsprojekt bedrivs bland annat i Armenien, 

Vitryssland, Azerbajdzjan, Kambodja och Västafrika. Arbetsförmedlingens 

kompetens efterfrågas bland annat i utvecklingen av digitala verktyg, tjänster och 

metoder; arbetsmarknadsprognoser och analyser, arbetet med unga, samarbetet med 

arbetsgivare och inom migration och möjligheter för hemvändande. 

Arbetsförmedlingen har också ett International Training Programme (ITP) fram till 

2021. I detta deltar beslutsfattare inom arbetsmarknadsområdet i Bangladesh 

Kambodja, Etiopien, Kenya, Tanzania och Mocambique och driver egna 

förändringsprojekt i sina länder. 

7.5 Lokalbehov 

Inriktningen i januariavtalet kan komma att påverka Arbetsförmedlingens kontorsnät 

i mycket hög grad. I nuläget finns ingen tydlig bild av samtliga konsekvenser. Hur 

samverkan med andra myndigheter och kommuner kommer att utformas framöver 

kopplat till lokalbehov är inte klart. Arbetsförmedlingens serviceorganisation 

kommer för närvarande inte att överföras till Statens servicecenter. 

7.6 Investeringar och låneram 

Detta avsnitt redogör för Arbetsförmedlingens verksamhetsinvesteringar och behov 

av låneram för perioden. Prognosen är ett låneramsutnyttjande på 800 miljoner 

kronor för 2019. Utvecklingen som beskrivs här leder sammantaget till ett behov av 

låneram som ligger fast under perioden, se tabell nedan. Hur låneramsbehovet 

påverkas utifrån regeringens inriktning och januariavtalet är i nuläget svårbedömt. 

Skulle det exempelvis innebära satsningar på digital infrastruktur utöver vad som 

myndigheten planerat för är det troligt att låneramsbehovet ökar. 
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Tabell 13: Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 

(tusental kronor) 
  2018 2019 2020 2021 2022 

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret  522 207 740 072 792 052 691 341 653 158 

Nyupplåning (+) 391 312 315 000 182 550 251 500 193 500 

Amorteringar (-) -173 447 -263 020 -283 261 -289 683 -258 907 

UB lån i Riksgäldskontoret 740 072 792 052 691 341 653 158 587 751 

Beslutad/föreslagen låneram 855 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

            

Ränteutgifter 3 101 1 584 -2 074 -5 226 -4 703 

            

Finansiering av räntor och avskrivningar         

Utgiftsområde 14 anslag 1:1 170 346 261 436 285 335 294 909 263 610 

 

Tabell 14: Verksamhetsinvesteringar 

(tusental kronor)  

  2018 2019 2020 2021 2022 

  Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Immateriella investeringar           

Datasystem, rättigheter m.m. 282 534 150 000 97 050 80 000 110 000 

Materiella investeringar           

Maskiner, inventarier och installationer m.m.  52 666 43 500 35 500 121 500 33 500 

Övriga verksamhetsinvesteringar 59 154 121 500 50 000 50 000 50 000 

Summa verksamhetsinvesteringar 394 354 315 000 182 550 251 500 193 500 

Finansiering            

Lån i Riksgäldskontoret 394 354 315 000 182 550 251 500 193 500 

Summa finansiering 394 354 315 000 182 550 251 500 193 500 

 

Arbetsförmedlingen befinner sig i en intensiv utvecklingsfas när det gäller digitala 

tjänster. Utvecklingen, som är en förutsättning för att realisera förnyelseresans 

effektiviseringspotential (se avsnitt 7.2.1), kan indelas i fyra områden:  

 Utveckling av digitala tjänster för Arbetsförmedlingens kunder 

 Utveckling av IT-stöd för arbetsförmedlare  

 Utveckling av IT-stöd för myndighetens ledning, styrning och stöd 

 Utveckling av den Af-gemensamma IT-plattformen  

Under 2017 infördes produktstyrning i myndigheten för att möta omvärldens ökade 

krav på allt snabbare utvecklingstakt och 2018 har det fått genomslag i utvecklingen 

av interna IT-stöd och digitala tjänster. Produktstyrning möjliggör snabbare 
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utvecklingstakt genom kortare styrprocesser och stort leveransfokus. Detta innebär 

att det endast finns ett fåtal investeringar som överstiger 20 miljoner kronor och som 

redovisas i tabellen om särskilda verksamhetsinvesteringar.  

Tabell 15: Särskild information om verksamhetsinvesteringar 

(tusental kronor) 

  Totalt Ack.  2019 2020 2021 2022 

    utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Verksamhetsinvesteringar per objekt              

Ny besluts- och ärendeplattform 66 200 52 200 14 000       

Ny infrastruktur datahall 92 509 92 509       

Nytt AF-kontor Malmö 20 801 9 801 11 000       

Flytt av huvudkontoret 102 819 36 819 64 000 2 000    

Summa utgifter för investeringar 282 329 191 329 89 000 2 000   

              

Finansiering          

Lån i Riksgäldskontoret  282 329 191 329 89 000 2 000   

Summa finansiering 282 329 191 329 89 000 2 000     

           

Varav investeringar i anläggningstillgångar             

Datasystem, rättigheter m.m. 66 200 52 200 14 000    

Maskiner och inventarier 92 509 92 509     

Övriga verksamhetsinvesteringar 123 620 46 620 75 000 2 000   

Summa investeringar i anläggningstillgångar 282 329 191 329 89 000 2 000   

 
Ny besluts- och ärendeplattform 

För att systemmässigt genomdriva ett ärendeindelat arbetssätt krävs andra 

systemstöd än de Arbetsförmedlingen har idag. BÄR-plattformen kommer att 

underlätta arbetet för handläggare genom att ge en väsentligt högre grad av 

vägledning, förenkling och automatisering i det dagliga förmedlingsarbetet. 

Ny infrastruktur datahall 

Den digitala utvecklingen ställer krav på en modern, säker och väl dimensionerad 

infrastruktur. För att åstadkomma detta har Arbetsförmedlingen ett stort behov av 

nya moderna datahallar. Investeringen avslutades under år 2018. 

Flytt av huvudkontoret 

Arbetsförmedlingens huvudkontor är planerat att flytta till nya och mer 

verksamhetsanpassade lokaler under år 2019. Det innebär kostnader för möbler, 

inredning och teknik.  

Nytt Af-kontor Malmö 

Samlokaliseringsprojektet i Malmö som beskrivits i föregående budgetunderlag 

beräknas innebära investeringskostnader upp till 21 miljoner kronor. Flytten bedöms 

innebära en kostnadseffektivisering genom bland annat minskade lokalhyror. 
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7.7 Övriga ekonomiska villkor 

Redovisning av bemyndiganderamar för Arbetsförmedlingens åtaganden som medför 

utgifter under följande budgetår framgår av avsnitt 8.3.1. Arbetsförmedlingen 

föreslår att dessa ramar ska vara indikativa. Arbetsförmedlingen har också 

utestående åtaganden utan krav på bemyndiganderedovisning. Detta framgår av 

regleringsbrevet – Övriga bestämmelser.67  

Arbetsförmedlingen ser inte behov av förändrad räntekontokredit eller ändrade 

anslagskrediter, undantaget förvaltningsanslaget där myndigheten utifrån aviserade 

lägre anslagsnivåer för kommande år står kvar vid sitt yrkande om en utökad 

anslagskredit på 6 procent år 2020 och 4 procent år 2021 (Af-2018/0060 8424) för 

att möjliggöra en ökad flexibilitet i omställningsarbetet. 

  

                                                           
67 Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, anslaget 1:2 
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av 
anslag utan särskilt bemyndigande. 
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8 Bilagor 

8.1 Förslag till regeländring: författningstext 

 

Förslag till ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska 

program 

 

Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (2000:634) ska ha följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse 

Förberedande insatser 

30 § Med förberedande insatser 
avses individuellt anpassade 
arbetsmarknadspolitiska insatser 
för den som särskilt behöver 
förbereda sig för ett annat 
arbetsmarknadspolitiskt program, 
utbildning eller arbete. 

Insatserna kan bestå av  
   1. kartläggning, vägledning och 
rehabilitering, 
   2. upphandlad utbildning av 
förberedande eller orienterande 
karaktär, 
   3. folkhögskoleutbildning i 
studiemotiverande syfte för 
personer som har fyllt 16 år och 
som varken har en 
gymnasieexamen eller 
grundläggande behörighet till 
högskoleutbildning som påbörjas 
på grundnivå, 
   4. kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare eller 
motsvarande utbildning vid 
folkhögskola enligt 24 kap. 
skollagen (2010:800), 
   5. utbildning inom skolväsendet 
på grundläggande eller gymnasial 
nivå för den som är 
långtidsinskriven invandrare eller 
har en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga, 
   6. utbildning på heltid inom 

Föreslagen lydelse 

Förberedande insatser 

30 § Med förberedande insatser 
avses individuellt anpassade 
arbetsmarknadspolitiska insatser 
för den som särskilt behöver 
förbereda sig för ett annat 
arbetsmarknadspolitiskt program, 
utbildning eller arbete. 

Insatserna kan bestå av  
   1. kartläggning, vägledning och 
rehabilitering, 
   2. upphandlad utbildning av 
förberedande eller orienterande 
karaktär, 
   3. folkhögskoleutbildning i 
studiemotiverande syfte för 
personer som har fyllt 16 år och 
som varken har en 
gymnasieexamen eller 
grundläggande behörighet till 
högskoleutbildning som påbörjas 
på grundnivå, 
   4. kommunal vuxenutbildning 
enligt 20 kap. skollagen 
(2010:800) eller motsvarande 
utbildning på folkhögskola eller 
särskild utbildning för vuxna 
enligt 21 kap. skollagen, under 
sammanlagt längst 12 månader.  
   5. utbildning på heltid vid 
universitet eller högskola, inom 
yrkeshögskolan eller på 
eftergymnasial nivå inom 
folkhögskolan, som motsvarar 
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kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande eller gymnasial 
nivå eller motsvarande utbildning 
inom folkhögskolan, som 
motsvarar sammanlagt längst ett 
års heltidsstudier, för den som 
deltar i jobb- och 
utvecklingsgarantin, och 
   7. utbildning på heltid vid 
universitet eller högskola, inom 
yrkeshögskolan eller på 
eftergymnasial nivå inom 
folkhögskolan, som motsvarar 
sammanlagt längst ett års 
heltidsstudier, för den som har 
deltagit i jobb- och 
utvecklingsgarantin i 450 dagar 
som det kan lämnas ersättning 
för. 

När en insats har lämnats enligt 
andra stycket 6 eller 7 under 
sammanlagt 12 månader får en ny 
insats enligt någon av dessa 
punkter inte lämnas inom tre år. 
 

sammanlagt längst ett års 
heltidsstudier, för den som har 
deltagit i jobb- och 
utvecklingsgarantin i 450 dagar 
som det kan lämnas ersättning 
för.68 

En insats enligt andra stycket 4 
kan inte erbjudas om 
studiefinansiering enligt 
förordningen (2017:532) om 
studiestartsstöd kan lämnas till 
den enskilde. Insatsen kan inte 
heller erbjudas om den enskilde 
kan ta del av insats enligt 11 § 
förordningen (2015:502) om viss 
samverkan om unga och 
nyanlända. 

När en insats har lämnats enligt 
andra stycket 4 eller 5 under 
sammanlagt 12 månader får en ny 
insats enligt någon av dessa 
punkter inte lämnas inom tre år. 
 

 

___________________ 

1 Denna förordning träder i kraft den 1 januari år 2020. 

2 Övergångsbestämmelse. 

  

                                                           
68 Den föreslagna lydelsen kräver en följdändring i 7 §. 
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8.2 Översikt utbildningsinsatser 
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Utbildningsinsatserna kategoriseras i fem 

grupper utifrån insatsens syfte

Kommunal 

vuxenutbildning på 

grundläggande eller

gymnasial nivå

Yrkesutbildning, 

ej reguljär

Förberedande, 

orienterande och 

motiverande 

studier

Syftar till att förbereda 

den arbetssökande 

inför kommande 

arbetsmarknadspolitis

ka insatser, studier 

eller arbete.

Syftar till att ge 

arbetssökande en 

yrkesutbildning som 

möter arbetsgivarnas 

rekryteringsbehov.

Syftar till att 

arbetssökande ska 

fullfölja studier på 

grundläggande eller 

gymnasial nivå

Reguljära studier 

på eftergymnasial 

nivå

Kommunal 

vuxenutbildning i 

svenska för 

invandrare

Syftar till att  

arbetssökande ska

fullfölja kortare studier 

på eftergymnasial nivå 

för att öka sina 

chanser till arbete

Syftar till att den 

arbetssökande ska

genomföra och fullfölja 

sina svenskastudier.
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Utbildningstyp Insats Syfte/utformning Målgrupp Ersättning Ansvarig aktör Infördes Regleras i

Insatser som förbereder till studier

Förberedande, 

orienterande och 

motiverande utbildning

Förberedande & orienterade 

utbildning (FUB)

Kortare insatser för att förbereda 

arbetssökande för kommande 

arbetsmarknadspolitiska insatser, 

studier eller arbete.

Inskrivna arbetssökande utifrån 

behov

Aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning eller 

etableringsersättning

Arbetsförmedlingen (genom

upphandlade leverantörer)
1979 (2000:634), 30 § p.2

Förberedande, 

orienterande och 

motiverande utbildning

Folkhögskoleutbildning i 

studiemotiverande syfte (SMF)

Insats för att motivera 

arbetssökande att återuppta eller 

påbörja studier på grundläggande 

och/eller gymnasial nivå.

För inskrivna arbetssökande som 

har fyllt 16 år och som varken har 

en gymnasieexamen eller 

grundläggande behörighet till 

högskoleutbildning som påbörjas 

på grund nivå

Aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning eller 

etableringsersättning

Arbetsförmedlingen (genom

folkhögskola)
2010

(2000:634), 30 § p.3

Förberedande, 

orienterande och 

motiverande utbildning

Folkhögskoleutbildning i 

etableringsuppdraget 

(etableringskurs)

Utbildningen ska stärka den 

arbetssökandes möjligheter att 

studera inom kommunal 

vuxenutbildning, på grundläggande 

eller gymnasial nivå, eller 

motsvarande utbildning inom 

folkhögskola samt särskild utbildning 

för vuxna eller få ett arbete.

Deltagare i etableringsprogrammet 

eller arbetssökande med pågående 

etableringsplan.

Etableringsersättning
Arbetsförmedlingen (genom 

folkhögskola)
2014 Regleringsbrevet, 1:4, p. 7

Yrkesutbildning, ej reguljär

Yrkesutbildning,

ej reguljär
Arbetsmarknadsutbildning (AUB)

Att underlätta för arbetsgivare att 

hitta anställda och öka

arbetssökandes möjligheter till 

arbete. Arbetsmarknadsutbildningar 

ska vara korta och tydligt inriktade 

mot ett bristyrke.

Anvisning utifrån arbetssökandes 

behov och arbetsgivares 

rekryteringsbehov.

Aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning eller 

etableringsersättning

Arbetsförmedlingen (genom 

upphandlade leverantörer)
1918/1960/ 

1986/2000
(2000:634), 11-12 §

Yrkesutbildning, 

ej reguljär
Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

Underlätta för den arbetssökande att 

få eller behålla ett arbete

och motverka brist på arbetskraft 

inom ett visst yrke på 

arbetsmarknaden, under max 24 

månader.

Deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin samt

etableringsprogrammet

Aktivitetsstöd eller 

etableringsersättning

Arbetsförmedlingen (genom 

folkhögskola) 2016
(2007:414), 11 §; (2017:820) 

13d §

Yrkesutbildning, 

ej reguljär
Yrkesintroduktionsanställning

Ekonomiskt stöd till arbetsgivare 

som anställer arbetssökande som 

saknar erfarenhet från yrket och 

under arbetstid erbjuder utbildning 

och/eller handledning.

Inskrivna arbetssökande i åldern 

15-24 år, nyanlända och personer 

som varit utan arbete under längre

Lön (anställningsstöd till

arbetsgivare)

Arbetsförmedlingen, YA-

delegationen
2015 (2013:1157), 3 §
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Utbildningstyp Insats Syfte/utformning Målgrupp Ersättning Ansvarig aktör Infördes Regleras i

Insatser som innebär reguljära studier på grundläggande eller gymnasial nivå

Kommunal

vuxenutbildning på 

grundläggande eller 

gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning

eller motsvarande på 

folkhögskola med 

aktivitetsstöd för deltagare

inom jobb- och 

utvecklingsgarantin

Att ge personer som varit 

utan arbete en längre tid med

högst förgymnasial 

utbildning, möjlighet att 

studera reguljär utbildning i 

högst 12 månader 

sammanlagt med bibehållet 

aktivitetsstöd

Deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin

Aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning

Kommun

Folkhögskola
2015/2016 (2000:634), 30 § p. 6

Kommunal

vuxenutbildning på 

grundläggande eller 

gymnasial nivå

Utbildningskontrakt

Att fler unga ska fullfölja sin 

gymnasieutbildning med hjälp 

av samverkan mellan individ-

Arbetsförmedlingen-kommun

och eventuellt. arbetsgivare.

Inskrivna arbetssökande i 

åldern 20-24 år som saknar 

gymnasieexamen eller ej är 

godkänd i de 

gymnasiegemensamma 

ämnena eller saknar 

grundläggande behörighet till 

högre studier.

Utvecklingsersättning 

med det högre beloppet 

(den del som är 

arbetsmarknadspolitiskt 

program) / CSN (den del 

som avser studier)

Kommun 2015 (2015:502), 11-16 §

Kommunal

vuxenutbildning på 

grundläggande eller 

gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning 

”för den som är 

långtidsinskriven invandrare 

eller har 

funktionsnedsättning” 

Att möjliggöra för vissa

arbetssökande att studera på 

grundskole- eller 

gymnasienivå under 6 

månader. 

Den som har varit utan 

arbete en längre tid, är 

nyanländ eller har 

funktionsnedsättning som 

medför nedsatt 

arbetsförmåga.

Aktivitetsstöd eller 

utvecklingsersättning

Kommun 

Folkhögskola
2000 (2000:634), 30 §, p. 5

Kommunal

vuxenutbildning på 

grundläggande eller 

gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning 

eller motsvarande på 

folkhögskola inom 

etableringsplan

Att genom tillgång till 

utbildning snabbare etablera 

vissa nyanlända i samhälls-

och arbetslivet.

För arbetssökande med 

etableringsplan
Etableringsersättning

Kommun 

Folkhögskola
2010 (2010:197), 7§
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Utbildningstyp Insats Syfte/utformning Målgrupp Ersättning Ansvarig aktör Infördes Regleras i

Insatser som innebär reguljära studier på grundläggande eller gymnasial nivå

Kommunal

vuxenutbildning på 

grundläggande eller 

gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning 

eller motsvarande på 

folkhögskola inom 

etableringsprogrammet

Att ge vissa nyanlända 

möjlighet till utbildning och 

därigenom skapa 

förutsättningar för snabbare 

etablering i samhälls- och 

arbetslivet.

Deltagare i 

etableringsprogrammet
Etableringsersättning

Kommun 

folkhögskola
2018 13 § (2017:820)

Kommunal

vuxenutbildning på 

grundläggande eller 

gymnasial nivå

Deltidsanvisning inom jobb-

och utvecklingsgarantin

Med en deltidsanvisning 

möjliggörs studier på deltid 

parallellt med fortsatt 

deltagande i jobb- och 

utvecklingsgarantin på deltid 

under max 6 månader. 

Deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin

Aktivitetsstöd utgår för 

tiden i jobb- och 

utvecklingsgarantin. För 

tiden i studier utgår 

ingen ersättning

Kommun 

Folkhögskola
2015 (2007:414), 4 §

Stöd för att få fler arbetssökande att börja studera

Kommunal

vuxenutbildning på 

grundläggande eller 

gymnasial nivå

Studiestartsstöd

Ekonomiskt stöd för 

arbetssökande med kort 

utbildning i syfte att förbättra 

möjligheterna till arbete 

genom studier

Inskrivna arbetssökande i 

åldern 25-56 år som saknar 

fullföljd grund- eller 

gymnasieutbildning

Studiestartsstöd via 

CSN

CSN

Kommun

Arbetsförmedlingen

2017 (2017:527), (2017:535)

Kommunal

vuxenutbildning på 

grundläggande eller 

gymnasial nivå

Utbildningsplikt

Arbetsförmedlingen kan 

anvisa vissa nyanlända inom 

etableringsprogrammet till att 

ansöka reguljär 

vuxenutbildning

Deltagare i 

etableringsprogrammet som 

pga. kort 

utbildningsbakgrund ej 

bedöms kunna matchas mot

arbete under tiden i

programmet

Etableringsersättning

Arbetsförmedlingen

Kommunen

Folkhögskola

2018 14 § (2017:820)
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Utbildningstyp Insats Syfte/utformning Målgrupp Ersättning Ansvarig aktör Infördes Regleras i

Insatser som innebär reguljära studier på eftergymnasial nivå

Reguljära studier på 

eftergymnasial nivå

Reguljära studier på 

universitet, högskola eller 

yrkeshögskola med 

aktivitetsstöd för deltagare 

inom jobb- och 

utvecklingsgarantin

Att ge personer som varit

utan arbete under längre tid 

möjlighet att studera på 

eftergymnasial nivå med 

bibehållet aktivitetsstöd i 

sammanlagt max 12 

månader.

Arbetssökande som deltagit 

i jobb- och 

utvecklingsgarantin i mer än 

450 dagar.

Aktivitetsstöd*, 

utvecklingsersättning

Universitet/högskola

Yrkeshögskola

Folkhögskola 

2015 (2000:634), 30 § p. 7

Reguljära studier på 

eftergymnasial nivå

**Uppdragsutbildning i 

högre studier

Studier på eftergymnasial 

nivå, främst i kompletterande 

syfte. Används som en del 

av snabbspår för nyanlända.

För inskrivna arbetssökande 

med ingen eller liten 

erfarenhet av svensk 

arbetsmarknad.

Aktivitetsstöd, 

etableringsersättning 

eller 

utvecklingsersättning

Arbetsförmedlingen 

genom 

universitet/högskola

2016 2000:634), 12 §

Reguljära studier på 

eftergymnasial nivå

Reguljära studier på 

universitet, högskola eller 

yrkeshögskola inom 

etableringsprogrammet

Att genom tillgång till 

utbildning snabbare etablera 

vissa nyanlända i samhälls-

och arbetslivet.

Deltagare i 

etableringsprogrammet
Etableringsersättning

Kommun 

Folkhögskola

Universitet/högskola

Yrkeshögskola 

2018 13 § (2017:820)

Reguljära studier på

eftergymnasial nivå

Deltidsanvisning inom jobb-

och utvecklingsgarantin

Med en deltidsanvisning 

möjliggörs studier på deltid 

parallellt med fortsatt 

deltagande i jobb- och 

utvecklingsgarantin på deltid 

under max 6 månader. 

Deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin

Aktivitetsstöd utgår för 

tiden i jobb- och 

utvecklingsgarantin. För 

tiden i studier utgår 

ingen ersättning

Kommun 

Folkhögskola

Universitet/högskola

Yrkeshögskola 

2015 (2007:414), 4 §

*För deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin som förbrukat 450 dagar med aktivitetsstöd utgår ingen 

ny ersättningsperiod pga. start av studier.

**Eftersom uppdragsutbildning är en form av arbetsmarknadsutbildning är det egentligen 

ingen reguljär studieform, utan studier på eftergymnasial nivå.
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Utbildningstyp Insats Syfte/utformning Målgrupp Ersättning Ansvarig aktör Infördes Regleras i

Svenska för invandrare/Reguljär språkutbildning*

Kommunal

vuxenutbildning i 

svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) 

eller motsvarande på 

folkhögskola

Att den arbetssökande ska 

förberedas för att kunna ta 

del av ett annat program, 

jobb eller studier under max 

6 månader (eller 12 månader 

inom jobb- och 

utvecklingsgarantin).

Inskrivna arbetssökande
Aktivitetsstöd eller 

utvecklingsersättning

Kommun 

Folkhögskola
2000 (2000:634), 30 § p. 4

Kommunal 

vuxenutbildning i 

svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) 

inom etableringsprogrammet

Att den arbetssökande ska 

genomföra och fullfölja sina 

svenskastudier

Deltagare i 

etableringsprogrammet som 

ej är färdiga med sfi

Etableringsersättning Kommun 2017 12§ (2017:280) 

Kommunal 

vuxenutbildning i 

svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) 

inom etableringsplan

Att den arbetssökande ska 

genomföra och fullfölja sina 

svenskastudier

Arbetssökande med 

etableringsplan som ej är 

färdiga med sfi.

Etableringsersättning Kommun 2010 (2010:197), 7§

Kommunal 

vuxenutbildning i 

svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) 

inom jobbgarantin för 

ungdomar

Att den arbetssökande ska 

genomföra och fullfölja sina 

svenskastudier.

Deltagare i jobbgarantin för 

ungdomar som ej är färdiga 

med sfi.

Aktivitetsstöd eller 

utvecklingsersättning
Kommun 2007

6 § p. 5, 8 § p. 4 

(2007:813)

*I Arbetsförmedlingens definition för reguljär utbildning ingår inte svenska för invandrare (sfi), men enligt skollagen är sfi en 

del av kommunal vuxenutbildning. Det innebär att arbetsförmedlingen och kommunerna arbetar utifrån olika definitioner.
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8.3 Fördjupningstabeller 

Tabell 16: Förslag till finansiering 

(tusental kronor) 

            

  2018 2019 2020 2021 2022 

UO 13 Integration och jämställdhet           

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare     4 924 578 3 406 000 2 234 000 1 645 000 1 764 000 

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv           

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 8 191 404 7 873 000 7 282 000 6 267 000 6 267 000 

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 25 367 265 27 195 000 27 565 000 28 925 000 28 049 000 

ap.1 Aktivitetsstöd 10 667 052 11 358 000 11 158 000 10 775 000 9 753 000 

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 12 752 422 13 496 000 14 096 000 15 500 000 15 646 000 

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter 1 947 791 2 341 000 2 311 000 2 650 000 2 650 000 

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 

13 016 841 10 207 000 8 231 000 7 849 000 7 729 000 

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 

11 398 930 8 989 000 7 278 000 7 074 000 6 994 000 

ap.3 Främjande av lokala överenskommelser 65 478     

ap. 5 Etableringsinsatser nyanlända 1 504 534 1 163 000 928 000 750 000 710 000 

ap. 6 Främjande- och utvecklingsinsatser snabbspår 47 899 55 000 25 000 25 000 25 000 

1:4 Lönebidrag och Samhall m m 13 002 137 13 198 000 14 100 000 14 637 000 15 141 000 

1:12 Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 

5 031 723 4 772 000 4 875 000 4 788 000 4 774 000 

ap.1 Nystartsjobb 4 989 265 4 733 000 4 834 000 4 746 000 4 731 000 

ap.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 42 458 39 000 41 000 42 000 43 000 

UO 25 Allmänna bidrag till kommuner           

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 500 000         

Avgiftsinkomster som disponeras69 6 928 6 342 8 035 8 200 8 300 

Övriga inkomster som disponeras70 441 000 487 000 487 000 487 000 487 000 

Summa 70 481 876 67 144 342 64 782 035 64 606 200 64 219 300 

8.3.1 Bemyndiganderamar 

Tabell 17: UO 14, 1:3 ap. 1, Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 

(tusental kronor) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023   

  utfall prognos beräkn. beräkn. beräkn. beräkn. Slutår 

Ingående åtaganden 5 348 000 6 950 000 3 148 000 - -     

             

 + Nya åtaganden    6 751 000 2 890 000 2 566 000 - -     

                

 - Infriade åtaganden    -5 149 000 -6 692 000 -3 032 000 -2 583 000 -50 000 -50 000 2029 

                

Utestående åtaganden vid årets slut 6 950 000 3 148 000 2 683 000 - -    

                

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 8 245 000 6 965 000 3 500 000       

                                                           
69 Avser intäkter från avslutade och resultatförda projekt. 
70 Bidrag från Försäkringskassan inom ramen för samarbetet med insatser för sjukskrivnas återgång till arbete. 
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Tabell 18: UO 14, 1:3 ap. 5, Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 

(tusental kronor) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023   

  utfall prognos beräkn. beräkn. beräkn. beräkn. Slutår 

Ingående åtaganden 452 000 187 000 128 000 - -     

             

 + Nya åtaganden    186 000 128 000 93 000 - -     

                

 - Infriade åtaganden    -452 000 -187 000 -128 000 -93 000 5 000 -5 000 2029 

                

Utestående åtaganden vid årets slut 187 000 128 000 93 000 - -    

                

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 1 000 000 1 000 000 300 000       

 

Tabell 19: UO 14, 1:4 ap. 1, Lönebidrag m.m. 

(tusental kronor) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023   

  utfall prognos beräkn. beräkn. beräkn. beräkn. Slutår 

Ingående åtaganden 12 112 000 13 157 000 14 571 000 - -     

             

 + Nya åtaganden 10 280 000 11 446 000 12 077 000 - -     

                

 - Infriade åtaganden -9 235 000 -10 032 000 -11 110 000 -11 847 000 -3 490 000 -200 000 2024 

                

Utestående åtaganden vid årets slut 13 157 000 14 571 000 15 538 000 - -    

                

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 13 400 000 13 400 000 16 000 000       

 


