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Prognoser för utbetalningar 2014 - 2018 

 

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2014–2018 till regeringen den 16 januari, 

den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober 2014. Prognoserna ska även 

lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka 

antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar 

prognoserna. Särskild vikt ska läggas på analys av och prognoserna för tidiga 

programinsatser för de personer som löper störst risk för långvarig 

arbetslöshet, jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, 

arbetslivsintroduktion, etablering av vissa nyanlända invandrare och 

insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt 

arbetsförmåga. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Anders Persson. 

Ärendet har föredragits av Kristina Schönberg. I den slutliga handläggningen har 

produktionsdirektör Karin Leth deltagit. 
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Sammanfattning 
Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala 

arbetslösheten att uppgå till 8,0 % 2014, jämfört med 8,1 % 2013. Arbetslösheten bedöms 

fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2015 till 7,6 %, 2016 till 7,3 %, 

2017 till 7,1 % och 2018 till 6,9 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos 

som presenterades i juni 2014. 

 

Inflödet i etableringsuppdraget är fortsatt högt och antalet deltagare beräknas att öka med 

16 000 personer under 2014. Under första halvåret 2014 har i genomsnitt 2 000 personer 

per månad skrivits in i etableringsuppdraget, vilket är en ökning med 40 % jämfört med 

samma period 2013. Det ökade antalet kvarstående personer i etableringsuppdraget 

medför att anslaget 1:3 etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare inom 

utgiftsområde 13 beräknas att överskridas med 425 miljoner kronor under 2014. Det 

nuvarande anslaget inklusive den utökade anslagskrediten beräknas att ta slut i november 

månad. Arbetsförmedlingen lämnade in en hemställan i juni med begäran om utökat 

anslag.  

 

I denna prognos skall Arbetsförmedlingen även redovisa beställningsbemyndigande som 

bedöms avvika i större omfattning jämfört med budgetunderlaget. Arbetsförmedlingen 

beräknar att bemyndiganderamen UO 13 1:4 ap1 Ersättning till etableringslotsar och 

insatser för vissa nyanlända invandrare för 2014 överskrids med 282 miljoner kronor. 

Även de prognostiserade åtagandena för 2015 har justerats upp på grund av ökat antal 

deltagare inom etableringsuppdraget. 

 

Det sänkta förvaltningsanslaget för etableringsuppdraget (anslagspost 2) 2014 samt 

föreslaget anslag för kommande år i budgetpropositionen bedöms redan ha fått negativa 

konsekvenser för verksamheten och Arbetsförmedlingen ser svårigheter i att möta det 

ökade inflödet till etableringsuppdraget och därmed lag- och förordningskrav. Den höga 

arbetsbelastningen försämrar förutsättningarna för den enskilda arbetsförmedlaren att 

genomföra handläggningen med tillräckligt god kvalitet vilket riskerar att försämra den 

nyanländes möjlighet till etablering och i värsta fall leda till att Arbetsförmedlingen inte 

kan leva upp till rättighetslagstiftningen. Den inledande tiden i Sverige riskerar att präglas 

av väntan även efter beviljat uppehållstillstånd. Dels en längre väntan på bostad men också 

på arbetsmarknadsnära insatser och program. När arbetssökande får en etableringsplan 

kan den vara av bristande kvalitet och låg individuell anpassning. 

 

Arbetssökande kan få byta arbetsförmedlare ett antal gånger beroende på hög 

personalomsättning vilket kan leda till att etableringsprocessen avstannar. En rutinmässig 

hantering av arbetssökande på grund av tidsbrist ger att de som är i behov av mer hjälp 

inte alltid får den och att de som i det närmaste är matchningsbara inte matchas. Den 

arbetssökande får mindre tid med sin arbetsförmedlare, färre arbetsplatsnära insatser och 
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program och därmed sämre kontakt med arbetsgivare. Arbetssökandes etablering fördröjs 

och fler arbetssökande kan därmed komma att övergå till någon av garantierna efter tiden 

med etableringsplan. Fler arbetssökande riskerar också i och med det att bli beroende av 

kommunerna för att klara försörjningen. 

 

Myndigheten ser redan idag problem med den höga arbetsbelastningen som innebär att 

många arbetsförmedlare väljer att lämna uppdraget både externt och internt samtidigt som 

svårigheter uppstått att rekrytera internt. På grund av den rådande arbetssituationen har 

skyddsombuden lämnat in begäran om åtgärder enligt kapitel 6, paragraf 6a i 

Arbetsmiljölagen. Myndigheten avser att nyttja anslagskrediten på anslag 1:1 anslagspost 2, 

för att i möjligaste mån parera för den mycket ansträngda situationen. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att situationen kommer att förvärras ytterligare i takt 

med att antalet deltagare inom Etableringsuppdraget ökar samtidigt som anslaget föreslås 

minska kommande år. 

 

Konsekvenser av ovan nämnda förutsättningar är att ledtiderna från inskrivning till 

insatser och program blir längre. Arbetsförmedlingen bedömer att det är svårt att bibehålla 

andelen i program i önskad omfattning under 2014, vilket innebär en risk för att 

programanslaget inom etableringsuppdraget inte kommer kunna nyttjas i den omfattning 

som prognostiserats. 

 

Myndigheten prognostiserar också en ansträngd situation på förvaltningsanslaget 

(anslagspost 1) åren som kommer med anledning av de besparingskrav som aviserats i 

budgetpropositionen. Anslagsutvecklingen kräver omfattande besparingar, inte minst vad 

avser 2015. För att kunna möta besparingskravet 2015 och åstadkomma en stegvis 

anpassning till det lägre anslaget avser myndigheten att nyttja ett sparande från i år under 

2015. Även vid nyttjandet av ett sådant sparande kommer besparingar på personal och 

andra förvaltningskostnader att behöva genomföras. 

 

Arbetsförmedlingen redovisar i denna prognos under anslag 1:2 anslagspost 1, 

aktivitetsstöd, ett lägre utnyttjande av ramen avseende programvolymer utanför 

garantierna 2014 än vad som tidigare prognostiserats. Volymerna har under våren sjunkit 

och prognosen visar att myndigheten inte fullt ut kommer att nyttja den högstram som 

regeringen har beslutat om i regleringsbrevet. En förklaring till att antalet deltagare i 

program utanför garantiprogrammen har minskat är styrningen i regleringsbrev om att 

stöd till målgruppen främst ska ske i form av förstärkta förmedlingsinsatser. En ytterligare 

förklaring att kontoren blivit försiktigare med att bevilja insatser utanför garantierna är att 

volymerna inom garantierna inte sjunkit lika mycket som tidigare bedömts. Detta har gjort 

att kontoren styr mot att inte överskrida sin totalram på 1:2 anslaget. Arbetsförmedlingens 

bedömning är att behovet av tidiga insatser långsiktigt är större än nuvarande volymer och 

prognostiserar stigande volymer redan under hösten.  
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Vad gäller anslaget för program och insatser 1:3 ap1 så beräknas ett större sparande 2014 

än vad som redovisades i föregående prognos. Detta beror till största delen på lägre 

kostnader för utbildning utanför garantierna. I prognosen antas dock att kostnaderna för 

kommande år kommer bli högre än vad som tidigare beräknats. Detta med anledning av att 

volymerna för jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) har justerats upp sedan föregående 

prognos. 

 

Det föreslagna anslaget för lönebidrag m.m. 1:4 ap1 kommer 2015, enligt 

Arbetsförmedlingens bedömning, att leda till att färre personer med funktionsnedsättning 

kommer ut i arbete än om resurser motsvarande behoven funnits tillgängliga. Detta leder 

till att fler personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden riskerar att inträda i jobb- 

och utvecklingsgarantin, vilket i sin tur kommer leda till ökad belastning på programanslag 

samt kräva personalresurser. 

 

Yrkesintroduktionsanställningar har ännu inte kommit igång i någon större omfattning. 

I slutet av juni 2014 fanns 144 arbetssökande med yrkesintroduktionsanställning. 

Erfarenheter från införandet av nya program är att det kan ta tid innan det får genomslag 

hos arbetsgivarna. Volymerna är beroende av hur många avtal som sluts mellan parterna. 

I juni 2014 fanns ett 30-tal branschavtal inom sex fackförbund registrerade hos 

Arbetsförmedlingen. Med anledning av den tröga starten har de prognostiserade nivåerna 

justerats ytterligare och i slutet av året beräknas ca 800 personer att delta, vilket betyder 

300 personer i genomsnitt för 2014. Antalet beräknas att öka successivt under hela 

prognosperioden. 
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Anslag       
Miljoner kronor 

UO 14  
(Arbetsmarknad & arbetsliv)        

UO 13  
(Integration & 
jämställdhet)    

  1:1      
ap1 

1:1      
ap2 

1:2      
ap1 

1:2      
ap2 

1:2      
ap3 

1:3      
ap1 

1:4      
ap1 

0 1:3      
ap1 

1:4      
ap1 

  

Tilldelning & förslag till tilldelning                   

Tilldelning 2014 6 482 687 15 063 14 900 2 172 9 172 13 253   2 342 1 891   

Regleringsbrevet 6 434 677 15 063 14 900 2 172 9 172 13 253   2 342 1 891   

Överföring 48 10 0 0   0           

Kostnader                       

2013 6 404 704 15 852 14 604 1 324 8 820 12 607   1 666 929   

2014 6 382 692 14 303 13 674 2 172 8 825 13 097   2 767 1 846   

2015 6 217 662 13 699 13 052 2 326 9 602 13 208   4 029 2 800   

Sparande 2011-2013                       

2013 48 10 908 2 006 0 150 213   250 854   

2014 100 -5 760 1 226 0 347 156   -425 45   

2015 0 0 3 1 075 0 -283 0   -1 245 -451   

Utgiftsområde 14 

Anslaget 1:1 ap1 – Förvaltning 

Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 6 382 miljoner kronor, vilket är samma 

belopp som i föregående prognos. Överföring av anslagssparande från 2013 har skett med 

48 miljoner kronor. Detta ger ett totalt anslagssparande på 100 miljoner kronor. 

Myndigheten avser att nyttja sparandet under 2015 för att åstadkomma en stegvis 

anpassning till en lägre anslagsnivå.  

Anslaget 1:1 ap2 – Förvaltning nyanländas etablering 

Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 692 miljoner kronor, vilket är samma 

belopp som i föregående prognos och ger ett nyttjande av anslagskrediten med  

5 miljoner kronor. Överföring av anslagssparande från 2013 har skett med 10 miljoner 

kronor och beräknas nyttjas under 2014. Orsaken till användandet av krediten är den 

ansträngda arbetssituationen som uppstått till följd av det höga inflödet av deltagare till 

etableringsuppdraget. 

Anslaget 1:2 ap1 – Aktivitetsstöd  

Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 14 303 miljoner kronor vilket är  

323 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 

760 miljoner kronor. Orsaken till anslagssparandet är att volymerna utanför garantierna 

har minskat ytterligare sedan föregående prognos. 
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Anslaget 1:2 ap2 – Arbetslöshetsersättning  

Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 13 674 miljoner kronor, vilket är  

426 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på  

1 226 miljoner kronor. Orsaken till de lägre kostnaderna är att antalet som beräknas få 

ersättning har justerats ner. 

Anslaget 1:3 ap1 – Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 8 825 miljoner kronor, vilket är  

103 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på  

347 miljoner kronor. Orsaken till de lägre kostnaderna är framför allt sänkt prognos vad 

gäller kostnader för utbildning utanför garantierna. 

Anslaget 1:4 – Lönebidrag 

Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 13 097 miljoner kronor, vilket är  

42 miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på  

156 miljoner kronor. Orsaken till det lägre anslagssparandet 2014 är framförallt att 

kostnaden för utvecklingsanställning har höjts då volymerna ökat. 

Utgiftsområde 13  

Anslaget 1:3 – Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare  

Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 2 767 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner 

kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagsöverskridande på 425 miljoner 

kronor. Anslaget inklusive utökad anslagskredit beräknas enligt denna prognos att vara 

slut i november månad. De beräknade kostnaderna för etableringsersättning är 2 389 

miljoner kronor och kostnaderna för tilläggen beräknas till 378 miljoner kronor. 

Etableringsersättning är en rättighet, varför myndigheten inte kan vidta besparingar.  

Arbetsförmedlingen lämnade in en hemställan i juni med begäran om utökat anslag. 

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

Kostnaderna under anslaget 2014 beräknas till 1 846 miljoner kronor, vilket är 59 miljoner 

kronor högre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 45 miljoner kronor. 

Kostnaden för lots beräknas till 611 miljoner kronor och övriga programkostnader 

beräknas till 1 234 miljoner kronor. Det minskade anslagssparandet utgörs främst av det 

förändrade anslagsbeloppet samt en utökad ram med 20 miljoner kronor inom 

Folkhögskolesatsningen. 
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Beräknade utbetalningar under anslag  

Inledning 

Arbetsförmedlingen ska enligt Regleringsbrev för budgetåret 2014 redovisa prognoser för 

hur mycket som beräknas utbetalas 2014 – 2018 per anslag och anslagsposter som 

disponeras av myndigheten. Detta är den fjärde av fem utgiftsprognoser som 

Arbetsförmedlingen lämnar 2014. I denna prognos skall Arbetsförmedlingen även redovisa 

beställningsbemyndigande som bedöms avvika i större omfattning jämfört med 

budgetunderlaget. 

 

Till grund för utgiftsprognosen avseende utgiftsområde 13 ligger Migrationsverkets 

prognos avseende beviljade uppehållstillstånd för personer som omfattas av 

etableringsuppdraget. Till grund för utgiftsprognosen avseende utgiftsområde 14 ligger 

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden från juni 2014. 

 

Tilldelade medel och bedömda kostnader 2011 – 2018 för anslagen samt nystartsjobb och 

yrkesintroduktionsanställningar redovisas nedan. Tilldelningen 2011 – 2014 under 

anslagen 1:1 (förvaltning) redovisas med ingående överföring från 2010 - 2013. 

 

Arbetsförmedlingens tilldelade resurser 2011-2014 samt prognostiserad förbrukning 
av resurser 2015-2018, inklusive skattekreditering för nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar 
Miljoner kronor 

  
Tilldelning enligt regleringsbrev Prognostiserad förbrukning av resurser   

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Total omsättning 69 209 70 416 73 429 72 894 73 778 73 970 74 414 73 301   

Förvaltning 5 967 7 363 7 166 7 169 6 879 6 845 6 814 6 814   

Ersättning till arbetssökande och 
programkostnader (UO 14) 34 853 36 280 38 550 37 487 36 510 35 489 34 983 34 911   

Ersättning till arbetssökande och 
programkostnader (UO 13) 997 1 897 3 699 4 234 6 829 8 819 10 470 9 568   

Arbetslöshetsersättning 18 643 16 248 16 610 14 900 13 052 11 917 11 282 11 099   

Statlig ålderspension 2 581 2 430 1 324 2 172 2 326 2 442 2 205 2 205   

Nystartsjobb - Skattekreditering 6 168 6 199 6 080 6 933 8 183 8 459 8 660 8 704   

Yrkesintroduktion - Skattekreditering       8 130 325 633 887   

 

Arbetsförmedlingen bedömer att konjunkturen förstärks under 2014, vilket leder till högre 

efterfrågan på arbetskraft och högre sysselsättning. Vid en ökad efterfrågan på arbetskraft 

stiger normalt bristen på utbildad och yrkeserfaren arbetskraft. Antalet arbetslösa med 

utbildning och god kompetens minskar allt eftersom konjunkturen förstärks. Samtidigt 

ökar andelen arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och de regionala 

skillnaderna är fortsatt stora.  
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Arbetsmarknadspolitiken står alltjämt inför stora utmaningar de kommande åren. Den 

utbudsinriktade politiken har haft god effekt och medfört en stark ökning av utbudet av 

arbetskraft. Detta har möjliggjort en god sysselsättningsutveckling de senaste åren, men 

det har också medfört att fler kvarstående inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har 

en utsatt ställning på arbetsmarknaden. 

 

I dagsläget finns det ungefär en kvarts miljon inskrivna arbetslösa med en svag ställning på 

arbetsmarknaden, vilket nästintill är en fördubbling sedan 2008. De senaste månaderna 

har dock antalet arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden minskat något, 

vilket är tidigare än vad som prognosticerats. Aktivitetsrapporteringen för arbetslösa bör 

ha lett till ökat utflöde från arbetslöshet genom tydligare dokumentering av personernas 

arbetsmarknadsstatus. Slutsatsen är att det minskade inflödet till arbetslöshet inom 

grupper med svag ställning till största delen beror på förändringar i regelsystem och inte i 

nämnvärd grad på minskat inflöde tack vare en förstärkt arbetsmarknadsefterfrågan. En 

annan viktig orsak till att fler lämnat arbetslösheten är att Arbetsförmedlingen prioriterat 

arbetslösa med svag ställning. Detta har exempelvis skett genom att förmedla fler arbeten 

med stöd eller nystartsjobb. 

 

Andelen inskrivna arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden i förhållande till det 

totala antalet inskrivna arbetslösa stiger dock successivt ända fram till slutet av 2015, detta 

genom att arbetslösheten sjunker betydligt snabbare för grupper med stark ställning. 

Andelen inskrivna arbetslösa med svag ställning passerade under våren 2013 för första 

gången 60 %. I april 2014 uppgick andelen till nästan 65 % och den andelen kan nå 70 % 

mot slutet av prognosperioden. Antalet personer som går långa tider utan arbete riskerar 

därmed att stiga ytterligare. De som bedöms ha störst svårigheter att snabbt finna ett 

arbete är: 

• Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning 

• Arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning 

• Arbetslösa utomeuropeiskt födda 

• Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

• Arbetslösa personer 55-64 år 

 

Dessa arbetssökande behöver inte enbart stöd med att hitta arbete. Även steget före 

matchning – förberedelse till arbetslivet - ökar allt mer i betydelse. Som en följd av detta 

har arbetsförmedlarens yrkesroll blivit allt mer komplex och tidskrävande. 

 

Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser står än mer i fokus när efterfrågan 

på arbetskraft ökar och de lediga jobben blir fler. Förutsättningarna är givna utifrån ett 

förlopp där antalet arbetslösa med utbildning och god kompetens minskar allt eftersom 

konjunkturen förstärks. För att en god utveckling av sysselsättningen ska upprätthållas 

måste en stigande andel av jobben tillsättas med arbetslösa med en svagare ställning på 

arbetsmarknaden. 
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Matchningen på arbetsmarknaden är en stor utmaning för Arbetsförmedlingen eftersom 

en viktig förutsättning för att lyckas väl i matchningsarbetet är att besitta goda kontakter 

med arbetsgivare inom olika branscher. Det är tillsammans med arbetsgivarna som vi ska 

finna lämplig arbetskraft till de lediga jobben och lösningar för personer som inte fullt ut 

har de kompetenser och förutsättningar som efterfrågas. 
 
Prognostiserad arbetslöshet               

  2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Utgiftsprognos juli 2014 8,1% 8,0% 7,6% 7,3% 7,1% 6,9%   

Utgiftsprognos maj 2014 8,1% 7,8% 7,4% 7,1% 6,9% 6,8%   

 

Arbetslösheten ökade 2013 till 8,1 % men väntas sjunka successivt under prognosperioden. 

Denna bedömning bygger på arbetsmarknadsprognosen som Arbetsförmedlingen lämnade 

i juni 2014.  

 

Statistik arbetslöshet och deltagare i program       

  Andra kvartalet 2014 Andra kvartalet 2013   

  
Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män   

Kvarstående Arbetssökande 665 900 47% 53% 695 700 48% 52%   

Öppet arbetslösa 191 500 45% 55% 200 300 44% 56%   

Deltagare i arbetsmarknads-
politiska program 175 600 46% 54% 190 500 48% 52%   

Inskrivna i jobb- och 
utvecklingsgarantin 102 900 46% 54% 97 600 47% 53%   

Jobbgarantin för ungdomar 33 200 41% 59% 37 800 41% 59%   

 

Antalet sökande i program har minskat under 2014 jämfört med 2013. En förklaring till 

denna minskning är dels att antalet nyinskrivna har minskat jämfört med föregående år 

men även att antalet deltagare i program utanför garantiprogrammen har minskat i 

enlighet med styrning i regleringsbrev om att stöd till målgruppen främst ska ske i form av 

förstärkta förmedlingsinsatser. 

 

I slutet av juni 2014 deltog totalt 99 700 personer i jobb- och utvecklingsgarantin. Antalet 

deltagare förväntas öka något under andra halvåret 2014 och i slutet av året bedöms 

103 700 personer delta. I slutet av juni 2014 deltog 27 900 personer i jobbgarantin för 

ungdomar. Antalet deltagare i programmet bedöms minska under sommaren för att sedan 

åter öka till 37 500 personer i slutet av året. Under resten av prognosperioden bedöms 

antalet deltagare i garantiprogrammen att minska.  
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Antal deltagare i program och utgifter  

I beloppsbilagan (bilaga 5) redovisas deltagare i program 2013 och 2014, samt kostnaderna 

för detta. Med deltagare avses det genomsnittliga antalet deltagare under året som det 

mäts i Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Beräkningar av antal deltagare i aktiviteter 

inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar grundar sig på 

uppgifter om antal deltagare i olika aktiviteter respektive månader.  

 

Antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik består både av 

deltagare med och utan aktivitetsstöd. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som 

inte uppbär aktivitetsstöd består till stor del av personer med ersättning från 

sjukförsäkringen eller etableringsersättning samt deltagare i sysselsättningsfasen utan rätt 

till aktivitetsstöd. Prognos avseende antalet deltagare i program utanför 

garantiprogrammen fördelat på sökandegrupper redovisas i avsnittet Tabeller.  

 

Kostnaden för programmen för deltagare i samarbetet med Försäkringskassan belastar 

utgiftsområde 10 anslag 1:6 och deltagare inom etableringsuppdraget belastar 

utgiftsområde 13 anslag 1:4. 

 

I avsnittet Tabeller redovisas den historiska fördelningen mellan kvinnor och män, 

utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning av de arbetssökande och deltagare i 

program.  
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Nedanstående tabell visar tilldelning, föreslagen tilldelning, kostnader och 

sparande/underskott för 2013 – 2018. 

 

Anslag                       
Miljoner kronor 

UO 14  
(Arbetsmarknad & arbetsliv)        

UO 13  
(Integration & 
jämställdhet)    

  1:1      

ap1 

1:1      

ap2 

1:2      

ap1 

1:2      

ap2 

1:2      

ap3 

1:3      

ap1 

1:4      

ap1 

  1:3      

ap1 

1:4      

ap1 

  

Tilldelning & förslag till tilldelning                   

Tilldelning 2014 6 482 687 15 063 14 900 2 172 9 172 13 253   2 342 1 891   

Regleringsbrevet 6 434 677 15 063 14 900 2 172 9 172 13 253   2 342 1 891   

Överföring 48 10                   

Regeringens förslag till 
tilldelning (BP 2014)                       

2015 (inkl. sparande) 6 217 662 13 702 14 127 2 326 9 319 13 208   2 784 2 349   

2016 6 191 654 12 715 12 503 2 442 9 148 13 171   3 103 2 613   

2017 6 260 554 11 867 11 409 2 205 9 389 13 266   2 974 2 591   

2018                       

Kostnader                       

2013 6 404 704 15 852 14 604 1 324 8 820 12 607   1 666 929   

2014 6 382 692 14 303 13 674 2 172 8 825 13 097   2 767 1 846   

Januari-Juni 3 236 333 7 533 7 307 1 086 4 284 6 381   1 202 769   

Juli-December 3 147 359 6 770 6 367 1 086 4 542 6 715   1 565 1 076   

2015 6 217 662 13 699 13 052 2 326 9 602 13 208   4 029 2 800   

2016 6 191 654 13 001 11 917 2 442 9 316 13 171   5 374 3 446   

2017 6 260 554 12 313 11 282 2 205 9 405 13 266   6 239 4 231   

2018 6 260 554 12 104 11 099 2 205 9 504 13 303   5 731 3 837   

Sparande                        

2013 48 10 908 2 006 0 150 213   250 854   

2014 100 -5 760 1 226 0 347 156   -425 45   

2015 0 0 3 1 075 0 -283 0   -1 245 -451   

2016 0 0 -286 586 0 -168 0   -2 271 -833   

2017 0 0 -446 127 0 -16 0   -3 265 -1 640   
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Anslag inom Utgiftsområde 14 

Arbetsförmedlingen disponerar inom Utgiftsområde 14 anslagen:  

 1:1 ap1 Förvaltningskostnader 

 1:1 ap2 Nyanländas etablering 

 1:2 ap1 Aktivitetsstöd 

 1:2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 

 1:2 ap3 Statliga ålderspensionsavgifter 

 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

 1:4 ap1 Lönebidrag m.m.  

 

Anslag 1:1 – Förvaltning 

Anslag 1:1  
Miljoner kronor 

2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Tilldelning/förslag t tilldelning (inkl. sparande) 7 166 7 169 6 879 6 845 6 814 0   

Anslaget 1:1 ap1 6 452 6 482 6 217 6 191 6 260 0   

Anslaget 1:1 ap2 714 687 662 654 554 0   

Beräknade utgifter 7 108 7 074 6 879 6 845 6 814 6 814   

Anslaget 1:1 ap1 6 404 6 382 6 217 6 191 6 260 6 260   

Anslaget 1:1 ap2 704 692 662 654 554 554   

Beräknat sparande/underskott 58 95 0 0 0 0   

Anslaget 1:1 ap1 48 100 0 0 0 0   

Anslaget 1:1 ap2 10 -5 0 0 0 0   

Föregående prognos 5 maj 2014 
Beräknat sparande/underskott 58 95 0 0 0     

Anslaget 1:1 ap1 48 100 0 0 0     

Anslaget 1:1 ap2 10 -5 0 0 0     

Anslag 1:1 ap1  

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:1 ap1 2014 till 6 382 miljoner 

kronor, vilket är samma belopp som i föregående prognos. Arbetsförmedlingen planerar i 

nuläget att nyttja anslagssparandet på 48 miljoner kronor från 2013 under 2015. Detta ger 

ett totalt anslagssparande 2014 på 100 miljoner kronor. 

 

Arbetsförmedlingen utgår i denna prognos från de föreslagna anslagsbeloppen i 

budgetpropositionen för 2014 avseende åren 2015 - 2017.  

 

För att åstadkomma en stegvis anpassning till den minskade anslagsnivån som aviserats i 

budgetpropositionen avser Arbetsförmedlingen att ta med ett sparande från 2014 in i 2015. 

Utöver nyttjande av anslagssparandet kommer Arbetsförmedlingen att vidta ett antal 
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besparingsåtgärder för att anpassa verksamheten till anslagna medel kommande år. 

Besparingar kommer att genomföras både på personal och genom minskningar av andra 

förvaltningskostnader. Myndigheten har systematiskt sett över sina interna kostnader och 

arbetar för att minska dessa. Det totala antalet anställda inom Arbetsförmedlingen har 

minskats från 12 900 anställda i juni 2013 till 12 600 anställda i juni 2014. För 2015 

behöver personalstyrkan minskas ytterligare.  

 

Arbetsförmedlingen har genom införandet av aktivitetsrapporteringen utformat nya 

rutiner och arbetssätt.  Det är i dagsläget svårt att svara på vilka exakta konsekvenser 

införandet av aktivitetsrapporteringen fått på ordinarie arbetsuppgifter men myndigheten 

vet dock med säkerhet att arbetssättet på sikt kommer att påverka övriga ordinarie 

arbetsuppgifter. Uppskattningsvis tar det cirka 5 minuter i snitt att granska en 

aktivitetsrapport och cirka 15 minuter i snitt för att hantera och handlägga uteblivna 

aktivitetsrapporter. Tidsåtgången för kundkontakten i de fall den arbetssökande 

rapporterat men där inte rapporten kan anses vara fullständig, är svårt att uppskatta och 

finns därför inte med i beräkningen. Detta gäller även i de fall rapporering måste ske 

genom fysiska möten och i vissa fall där även tolk måste närvara. En uppskattning är att 

aktivitetsrapporteringen tar ca 500 årsarbetskrafter i anspråk baserat på kalkyl om att ca 

400 000 arbetssökande per månad är rapporteringsskyldiga. 

 

En successivt minskande personalstyrka ligger i linje med en minskande arbetslöshet, men 

måste också ses i ljuset av Arbetsförmedlingens alltmer komplicerade matchningsuppdrag. 

Arbetsförmedlingen har att arbeta med ett allt svårare arbetsmarknadspolitiskt uppdrag 

och med en ökande andel arbetssökande som står längre från arbetsmarknaden.  Det är 

också utmanande att minska personalstyrkan sett till regeringens intention att prioritera 

förstärkta förmedlingsinsatser som tidig insats för de som riskerar långvarig arbetslöshet. 

Förstärkta förmedlingsinsatser är mer personalintensiva jämfört med programinsatser och 

en större del av arbetsförmedlarnas tid tas i anspråk då dessa insatser primärt utgörs av 

täta besök på Arbetsförmedlingen. Då Arbetsförmedlingen nu anpassar sin verksamhet 

mot de föreslagna anslagen i budgetpropositionen 2014 finns det en risk att 

besöksfrekvensen och stödet till de arbetssökande samt arbetsgivarkontakter inte kan 

bedrivas och utvecklas i önskad omfattning. 

 

En huvuduppgift för Arbetsförmedlingen är att understödja och förbättra matchningen av 

arbetssökande med de lediga platser som finns på arbetsmarknaden. För att klara detta 

uppdrag behöver Arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla arbetsgivarkontakter samt 

underlätta för arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Arbetsförmedlingen kan inte direkt 

påverka tillgången på lediga jobb, utan uppgiften är att påverka hur snabbt och effektivt 

sökande kopplas samman med de arbetsgivare som efterfrågar arbetskraft. 

Arbetsförmedlingen kan också, i viss utsträckning och framför allt på lite längre sikt, 

påverka tillgången på arbetskraft med olika kompetenser, genom både utbildningsinsatser 

och vägledningsinsatser. 
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Arbetsförmedlingen har ett stort behov av att modernisera sina tjänster till arbetsgivare 

och arbetssökande i syfte att förbättra matchningen och öka kundernas förtroende för 

myndigheten. En ökad grad av automatisering och självservice är också väsentlig för att 

myndigheten ska kunna anpassa sig till ett minskande förvaltningsanslag. För att 

möjliggöra en fortsatt hög utvecklingstakt och samtidigt inte ta mer resurser än nödvändigt 

från produktionen krävs en utökad låneram de kommande åren.  
 

Förslaget om att harmonisera sanktionsreglerna som finns i arbetslöshetsförsäkringen med 

regelverket som finns i aktivitetsstödet som planeras att träda i kraft i mars 2015 kommer 

att kräva ytterligare IT-utveckling än vad som tidigare nämnts i föregående prognoser. 

Dessutom kan personalresurser komma att behöva omfördelas för kontroll/uppföljning av 

arbetssökande vilket kan komma att påverka andra uppdrag, exempelvis 

arbetsgivarkontakter. De resurser som anslagits i budgetpropositionen för den löpande 

hanteringen av harmoniseringen av aktivitetsstödet är långt ifrån tillräckliga. 

 

Förslaget om förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska 

regelverket bedöms ge en bättre struktur och därmed skapa bättre förutsättningar för en 

effektivare verksamhet och tydligare styrning av myndigheten. Detta kan på sikt underlätta 

det administrativa arbetet för arbetsförmedlarna men ställer initialt stora krav på 

utvecklingsresurser för att anpassa nuvarande systemstöd liksom anpassning av interna 

regelverk och rutiner. 

 

Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är att ett minskande förvaltningsanslag 

kommer att innebära en ansträngd situation för myndigheten förmåga att verkställa 

uppdraget. Arbetsförmedlingen ser en risk att det kan bli svårt att vidmakthålla 

servicenivån, upprätthålla en hög aktivitetsnivå inom garantierna och att samtidigt 

förbättra och utveckla arbetet med arbetsgivarkontakter. Ytterligare ett område som är i 

riskzonen är arbetet med kontroller gentemot arbetsgivare och arbetssökande. Risk finns 

även att det blir svårare att hålla hög ambitionsnivå i arbetet med att utveckla den interna 

styrningen och att erbjuda en god arbetsmiljö för myndighetens medarbetare. 
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Anslag 1:1 ap2 – Förvaltning nyanländas etablering 

Kostnaderna 2014 beräknas till 692 miljoner kronor, vilket är samma belopp som i 

föregående prognos. Detta medför ett nyttjande av anslagskrediten på 5 miljoner kronor 

samt att anslagssparandet på 10 miljoner kronor från 2013 kommer att nyttjas. 

 

Arbetsförmedlingens bedömning, som är baserad på Migrationsverkets prognoser om 

flyktingmottagande, är att antalet deltagare i etableringsuppdraget kommer fortsätta att 

öka kraftigt de kommande åren. Bedömningen är att antalet kvarstående deltagare i 

etableringsuppdraget kommer att öka med drygt 16 000 personer under året och i slutet av 

2014 beräknas antalet deltagare vara 44 300 personer varav 3 500 personer som fått 

uppehållstillstånd men ännu inte är mottagna i någon kommun.  

Antalet nytillkommande arbetssökande inom etableringsuppdraget är just nu uppe i de 

högsta nivåerna sedan etableringsreformen trädde i kraft. Under första halvåret 2014 har i 

genomsnitt 2 000 personer per månad skrivits in i etableringsuppdraget, vilket är en 

ökning med 40 % jämfört med samma period 2013. Förvaltningsanslaget för 

etableringsuppdraget har inte ökat i motsvarande takt utan ligger fast vid de nivåer som 

planerades innan krisen i Syrien och övriga Mellanöstern var ett faktum. 

 

Deltagare i etableringsuppdraget i förhållande till tilldelat respektive  

föreslaget anslag månadsvis 2012 - 2017 

 
Arbetsförmedlingens anslag som beslutats i budgetproposition och regleringsbrev för 2014 

och de som föreslagits för åren 2015 - 2017 kommer inte räcka till för att upprätthålla det 

stöd som nyanlända inom etableringsuppdraget har lagstadgad rätt till. Antalet inskrivna 

per arbetsförmedlare beräknas öka markant och Arbetsförmedlingen får därmed betydligt 

sämre förutsättningar att stödja nyanlända i etableringen. 
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En preliminär beräkning är att antalet inskrivna under 2014 kommer att öka från cirka 

45 inskrivna per arbetsförmedlare vid början av 2014 till 65 inskrivna i slutet av året, vilket 

motsvarar en ökning på cirka 44 %. Arbetsförmedlaren får därmed sämre förutsättningar 

att stödja den nyanlände i sin etablering. Arbetsförmedlarnas insats bedöms vara som 

störst i början av etableringsprocessen då etableringsplanen ska upprättas samt att 

dialogen oftast förs med hjälp av tolk. Detta är något som ytterligare ökar behovet av 

personal när inflödet till uppdraget är stort. 

 

Utveckling av det genomsnittliga antalet ärenden per arbetsförmedlare  

(inklusive bosättningsärenden) 2012-2017 

 
 

Det höga inflödet till etableringsuppdraget medför även att antalet kvarstående 

arbetssökande i etableringsuppdraget ökar successivt. Under årets första sex månader var 

antalet kvarstående arbetssökande per månad i genomsnitt 32 800 personer vilket är en 

ökning med 63 % jämfört med motsvarande period 2013. 

 

Etableringsuppdraget vilar i grunden på en rättighetslagstiftning där lag och förordning 

ställer ett antal krav som Arbetsförmedlingen ska leva upp till gentemot individen. Detta är 

en viktig skillnad jämfört med myndighetens många andra ansvarsområden.  

Tilldelat förvaltningsanslag svarar i nuläget inte mot behoven inom etableringsuppdraget 

vilket således kan innebära att Arbetsförmedlingen kommer bryta mot gällande 

rättighetslagstiftning inom flera områden. 

 

De lagstadgade rättigheterna inom etableringsuppdraget innebär exempelvis att 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att en etableringsplan med insatser på heltid ska vara 

upprättad inom en månad från kommunmottagande. Etableringsplanen ska upprättas i 

samarbete med övriga aktörer, den ska uppdateras kontinuerligt och hela tiden vara 

kvalitativ och individuellt anpassad. Den ska vidare vara tydligt fokuserad på den 

arbetssökandes egenförsörjning och etablering på arbetsmarknaden. För närvarande finns 
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en överhängande risk för bristande efterlevnad av den arbetssökandes rätt till 

etableringsplan. 

 

Arbetsförmedlingens bedriver myndighetsutövning med löpande månatlig prövning och 

beslutsfattande gällande den arbetssökandes rätt till etableringsersättning. Detta innebär 

betydande arbetsinsatser av arbetsförmedlarna inom etableringsuppdraget.  

Bland annat måste arbetssökandes eventuella frånvaro från aktiviteter och eventuell 

lots/anordnare redovisas månadsvis. Vidare ska beslut fattas om eventuella nedsättningar, 

ersättningar beräknas och dessa ska sedan aviseras till Försäkringskassan för utbetalning. 

Risken i nuvarande situation är att arbetsförmedlarna inom etableringsuppdraget inte har 

möjlighet att hantera det ökande antalet etableringsersättningsärenden per 

arbetsförmedlare varför fullföljandet av rättighetslagstiftningen gällande 

etableringsersättningen inte kan säkras och risken för felaktiga utbetalningar ökar.  

 

Arbetsförmedlingen är även skyldig att hjälpa arbetssökande i behov av bosättning och 

myndighetens stöd till individer i anläggningsboende ska från den 1 april 2014 fokusera på 

bosättning. Detta innebär att arbetsförmedlaren upprättar ett bosättningsunderlag för de 

som nyttjar rättigheten och anmäler behov av anvisad bosättning. Bosättningsunderlaget 

ska ligga till grund för arbetsmarknadsmatchningen som görs i bosättningsprocessen och 

för kommunernas praktiska mottagande. Underlaget behöver därför innehålla så mycket 

relevant information som möjligt för val av lämplig mottagningskommun, så som en 

sammanställning av yrkes- och utbildningsbakgrund för samtliga personer i hushållet, 

information om eventuella särskilda behov eller särskilda skäl som behöver beaktas vid 

bosättningen. Påbörjade bosättningsärenden ska uppdateras när ny relevant information 

tillkommer, som exempelvis att anhöriga har anlänt och personer tillkommit till ärendet, 

särskilda behov framkommit, yrkesinriktning förändrats eller om personen flyttat och inte 

längre är aktuell för anvisning. Ett kvalitativt och uppdaterat bosättningsunderlag är en 

förutsättning för snabb och träffsäker bosättning. Risken är stor att arbetsförmedlare inom 

etableringsuppdraget inte har den tid per arbetssökande som krävs för att upprätta 

och/eller uppdatera bosättningsunderlag av tillräcklig kvalitet för att rätten till bosättning 

skall anses vara tillgodosedd. Arbetsförmedlingens bosättningssektion har noterat och 

signalerat att kvaliteten i bosättningsunderlaget som kommer in har blivit sämre.  

 

Utöver det faktum att rättighetslagstiftningen inte kan följas på en rad områden påverkas 

även kvaliteten på etableringsinsatserna och tiden till etablering för de nyanlända 

arbetssökande kan därmed fördröjas.  

Arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget ska utöver traditionellt matchningsarbete 

och kontakt med arbetsgivare även ackvirera arbetsnära platser för insatser och program. 

De ska även löpande hantera; aktivitetsrapportering, ersättningsärenden, 

bosättningsfrågor, kontakter med etableringslots, utredningar om hälsa och rehabilitering, 

samverka med kommuner i planerandet av insatser samt vara stödjande och pådrivande 

gentemot andra delaktiga aktörer i etableringsprocessen. Med utgångspunkt i 
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lagstiftningen finns inga särskilda moment som helt kan prioriteras bort vilket innebär att 

konsekvensen snarare blir bristande kvalitet i det arbete som görs.  

 

I det ändrade regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen finns 

särskilt uppdrag gällande etableringsuppdraget avseende aktivitetsrapporten, i vilken 

omfattning nyanlända söker arbete och myndighetens arbete för att stödja och följa upp 

detta. Att främja och stödja aktivt arbetssökande inom etableringsuppdraget kommer 

troligtvis påverkas synnerligen negativt av det nu otillräckliga förvaltningsanslaget.   

 

Konsekvenser för arbetssökande 

Ytterst är det arbetssökande som drabbas av ett begränsat förvaltningsanslag i 

kombination med högt inflöde till etableringsuppdraget. Den inledande tiden i Sverige 

riskerar att präglas av väntan även efter beviljat uppehållstillstånd. Dels en längre väntan 

på bostad men också på arbetsmarknadsnära insatser och program. När arbetssökande får 

en etableringsplan kan den vara av bristande kvalitet samt låg individuell anpassning. I och 

med att risken för felaktiga utbetalningar ökar vilket leder till att fler arbetssökande blir 

återbetalningsskyldiga. 

 

Arbetssökande kan få byta arbetsförmedlare ett antal gånger beroende på geografisk 

rörlighet och på hög personalomsättning vilket gör att etableringsprocessen kan avstanna.  

En rutinmässig hantering av arbetssökande på grund av tidsbrist ger att de som är i behov 

av mer hjälp inte alltid får den och att de som i det närmaste är matchningsbara inte 

matchas. Den arbetssökande får mindre tid med sin arbetsförmedlare, färre 

arbetsplatsnära insatser och program och därmed sämre kontakt med arbetsgivare. 

Arbetssökandes etablering fördröjs och fler arbetssökande kan därmed komma att övergå 

till någon av garantierna efter tiden med etableringsplan. Fler arbetssökande riskerar också 

i och med det att bli beroende av kommunerna för att klara försörjningen. 

 

Konsekvenser i verksamheten 

Det ökande antalet nytillkommande ärenden per arbetsförmedlare också innebär att 

arbetsförmedlarna får mindre tid för varje sökande vilket medför ett antal 

verksamhetsmässiga konsekvenser inom etableringsuppdraget;  

 

• Ökade ledtider, som till exempel tiden mellan beviljat uppehållstillstånd och 

inskrivning på Arbetsförmedlingen, tiden till upprättandet av etableringsplan, 

samt tiden fram till etableringsinsatser.  

• Lägre mötesfrekvens mellan arbetsförmedlare och arbetssökande vilket medför 

sämre uppföljning och tidsfördröjning i etableringen.  

• Färre kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetsgivare vilket kan innebära 

svårigheter att anordna arbetsplatsnära insatser och program och försämrade 

arbetsgivarerelationer.    

• Mindre samverkan med externa aktörer lokalt. 
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• Lägre kvalitet i bosättningsunderlagen med konsekvensen att bosättningsarbetet 

drar ut på tiden och försämrar Arbetsförmedlingens relationer till kommunerna.   

• Sämre individuell anpassning och lägre kvalitet i etableringsplanerna.  

• Lägre andel av arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och 

arbetsnära insatser.  

• Högre risk för felaktiga beslut om etableringsersättning. 

• Individer riskerar att lämna etableringsuppdraget efter 24 månader utan att ha fått 

lämpliga insatser och står fortfarande långt från arbetsmarknaden.   

• Lägre måluppfyllelse för etableringsuppdraget på sikt. 

• Högre inflöde till jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar 

från etableringsuppdraget vilket långsiktigt innebär ett större behov av 

förvaltningsanslag och programmedel inom garantiprogrammen kommande år.  

 

Konsekvenser för personalen 

Arbetsförmedlingen ser också en rad personalmässiga konsekvenser. De allvarligaste 

konsekvenserna som har identifierats är; stress, risk för sjukdom hos handläggare och 

chefer, hög personalomsättning samt ytterligare ökad arbetsbelastning vid sjukskrivningar 

och vakanser. Det har rapporterats att det är svårt att rekrytera ny personal för att täcka 

dessa avgångar eftersom det inom organisationen finns en kännedom om att 

arbetssituationen för arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget är ansträngd. 

En person som rekryteras till etableringsuppdraget externt måste genomgå 

Arbetsförmedlingens introduktionsutbildning för arbetsförmedlare för att därefter 

genomgå behörighetsutbildningen för etableringsuppdraget. Utbildningstiden totalt för 

detta är ungefär 17-20 veckor vilket innebär att det tar relativt lång tid innan en nyanställd 

kan bidra till att minska arbetsbelastningen. I nuläget råder en hög och växande 

arbetsbelastning för arbetsförmedlarna inom etableringsuppdraget och skyddsombud har 

lämnat in begäran om åtgärder enligt kapitel 6, paragraf 6a i Arbetsmiljölagen. 

Personalomsättningen är högre bland arbetsförmedlarna inom etableringsuppdraget än 

bland arbetsförmedlare i allmänhet på myndigheten; ungefär 12 % inom 

etableringsuppdraget januari till maj 2014 jämfört med i övriga myndigheten där den var 

ungefär 3 %. Sjukfrånvaron bland anställda som jobbar inom etableringsuppdraget 

varierar mellan olika platser i landet och en del har sjukfrånvaro på 10 % och uppåt.  

Den bild som lyfts fram av de som arbetar inom etableringsuppdraget är återkommande 

interagerande faktorer; ansträngd arbetsmiljö, utmaningar gällande arbetsorganisation 

och bemanning, bristande kvalitet i nödvändiga kontroller och etableringsinsatser samt 

risk för felaktiga beslut, felaktiga utbetalningar och otillräcklig regelefterlevnad. 

 

Kundresurser 

Arbetsförmedlingen har nu tillfälligt under 2014 anställt ett antal kundresurser inom 

etableringsuppdraget för att minska arbetsbelastningen för arbetsförmedlarna. För att 

finansiera detta har Arbetsförmedlingen tagit del av anslagskrediten i anspråk. 

Kundresursen har inte en myndighetsutövande roll utan bör snarare ses som ett stöd 

tillgängligt för arbetssökande med etableringsplan. Kundresursen ska arbeta med att 
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förbereda nyanlända inför arbetsplatsförlagd aktivitet, skapa kontakt med arbetsgivare och 

ackvirera anställning eller arbetspraktik samt senare stödja arbetsgivare och den 

nyanlände på arbetsplatsen. Personen som arbetar som kundresurs ska ha samma språk- 

och kulturkompetens som den nyanlände och utgör ett komplement till arbetsförmedlaren.  

 

En tänkbar åtgärd för att motverka den problematiska situationen gällande 

etableringsuppdraget på grund av det för låga förvaltningsanslaget kan vara att utöka 

antalet kundresurser om finansiering via programanslaget möjliggörs. Detta skulle 

innebära avlastning för arbetsförmedlarna inom etableringsuppdraget delvis eftersom de 

arbetar överbryggande och aktivt direkt med arbetsgivare samt är närvarande på 

arbetsplatser.  

 

Kundresurser skulle kunna införas som en ny form av program och därmed belasta 

programanslaget – vilket på grund av det höga inflödet av arbetssökande till 

etableringsuppdraget riskerar att inte heller vara tillräckligt nästkommande år. Om ett för 

lågt förvaltningsanslag kompenseras genom att använda medel inom programanslaget kan 

det få effekten att inte heller programanslaget räcker till vad som avsetts. Att implementera 

ett nytt program kräver därför ett ökat programanslag.   
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Anslag 1:2 – Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning  

Anslag 1:2 
Miljoner kronor          

2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Tilldelning/förslag tilldelning  34 694 32 135 30 155 27 660 25 481 0   

Anslaget 1:2 ap1 16 760 15 063 13 702 12 715 11 867 0   

Anslaget 1:2 ap2 16 610 14 900 14 127 12 503 11 409 0   

Anslaget 1:2 ap3 1 324 2 172 2 326 2 442 2 205 0   

Beräknade utgifter 31 779 30 149 29 077 27 360 25 800 25 408   

Anslaget 1:2 ap1 15 852 14 303 13 699 13 001 12 313 12 104   

Anslaget 1:2 ap2 14 604 13 674 13 052 11 917 11 282 11 099   

Anslaget 1:2 ap3 1 324 2 172 2 326 2 442 2 205 2 205   

Beräknade sparande/underskott 2 914 1 986 1 078 300 -319 0   

Anslaget 1:2 ap1 908 760 3 -286 -446 0   

Anslaget 1:2 ap2 2 006 1 226 1 075 586 127 0   

Anslaget 1:2 ap3 0 0 0 0 0 0   

Föregående prognos 5 maj 2014 
Beräknat sparande/underskott 2 914 1 237 1 126 577 -55     

Anslaget 1:2 ap1 908 437 -4 -59 -230     

Anslaget 1:2 ap2 2 006 800 1 130 636 175 0   

Anslaget 1:2 ap3   0 0 0       

Ap1 – Aktivitetsstöd 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:2 ap1 till 14 303 miljoner kronor 

2014, vilket är 323 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 760 miljoner kronor.  

Orsaken till de lägre kostnaderna 2014 är beroende på att volymerna utanför garantierna 

minskat ytterligare än vad som bedömdes i föregående prognos.  

 

Kostnaden för jobb- och utvecklingsgarantin 2014 beräknas till 10 890 miljoner kronor, 

jämfört med 10 822 miljoner kronor i föregående prognos.  

För jobbgarantin för ungdomar beräknas kostnaden 2013 till 1 539 miljoner kronor, 

jämfört med 1 483 miljoner kronor i föregående prognos.  

Av de beräknade kostnaderna under anslaget svarar garantiprogrammen för drygt 85 % 

under hela prognosperioden.  

 

Kostnaderna för övriga program och insatser beräknas till 1 875 miljoner kronor 2014 

jämfört med 2 321 miljoner kronor i föregående prognos. Kostnader för utbildning 

beräknas till 442 miljoner kronor vilket är 114 miljoner kronor lägre än i föregående 

prognos.  
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Deltagare i program  

Antalet deltagare i program beräknas 2014 i genomsnitt uppgå till 179 000 personer per 

månad jämfört med 183 000 personer i föregående prognos. I denna volym ingår både 

deltagare som uppbär aktivitetsstöd/utvecklingsersättning och deltagare som inte uppbär 

aktivitetsstöd/utvecklingsersättning.  

Av totala antalet deltagarna under 2014 beräknas 58 % vara inskrivna i jobb- och 

utvecklingsgarantin och 19 % vara inskrivna i jobbgarantin för ungdomar.  

 

Regeringens reformer under åren 2014-2018 för att bryta långa perioder i öppen 

arbetslöshet genom en utökad satsning på bland annat särskilt anställningsstöd och 

utvecklingsanställningar vid Samhall antas resultera i att antalet deltagare i 

sysselsättningsfasen upphör att öka under 2014. 

 

Arbetsförmedlingen lämnade en ny arbetsmarknadsprognos i juni 2014. I dessa 

framskrivningar har hänsyn tagits till att bedömningarna som gjordes i föregående 

arbetsmarknadsprognos från december 2013 varit något för optimistisk. 

Framskrivningarna av antalet deltagare i garantierna har av den anledningen justerats upp 

något för år 2014 och för åren därefter. Den samlade bilden över konjunktur och 

arbetsmarknad står dock fast. Den successivt förstärkta konjunkturen kommer att leda till 

att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att förstärkas och att arbetslösheten minskar under 

hela prognosperioden. Detta medför att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 

samt i jobbgarantin för ungdomar minskar successivt. 

 

Prognos garantier gällande sökande som tidigare deltagit i 
etableringsuppdraget 
Årssnitt     

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Jobb- och utvecklingsgarantin fas 1&2 1 300 3 600 5 400 8 100 10 700 13 100 

Jobb- och utvecklingsgarantin sysselsättn.fas 0 0 300 700 1 400 2 200 

Jobbgaranti för ungdomar 200 300 500 800 1 000 1 200 

 

Antalet deltagare i garantiprogrammen som tidigare tillhört etableringsuppdraget bedöms 

öka under prognosperioden till 16 500 personer i genomsnitt under 2018. 
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Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

 

Antalet deltagare i programmets första och andra fas bedöms i genomsnitt bli 68 700 

personer under 2014, vilket är 500 personer fler än i föregående prognos. Följande år 

under prognosperioden bedöms antalet deltagare sjunka successivt till 57 400 personer i 

slutet av prognosperioden.  

 

En allt högre andel av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin utgörs av arbetssökande 

med en svag ställning på arbetsmarknaden samtidigt som antalet deltagare i programmet 

ökar. Det ställer stora krav på Arbetsförmedlingen både i form av personella resurser och 

adekvata insatser. Det innebär även fortsättningsvis en utmaning för Arbetsförmedlingen 

att upprätthålla en hög aktivitetsnivå och kvalitet i garantiprogrammen. Aktivitetsnivån i 

garantiprogrammen visar en marginell ökning jämfört med föregående år trots att 

Arbetsförmedlingen inte längre har kvar den tillfälliga satsningen på utökade 

handläggarresurser i garantiprogrammen. Det genomsnittliga antalet timmar i aktivitet 

har varit 18 timmar per vecka under våren 2014 i garantiprogrammen. Aktivitetsnivån har 

ökat något jämfört med föregående år då nivån var 17 timmar per vecka under våren 2013 

och 14 timmar under våren 2012. 

 

Arbetsförmedlingens ambition är att öka andelen deltagare i arbetsplatsförlagda 

aktiviteter. Resultatet visar att andelen deltagare som tar del av arbetsplatsförlagda 

aktiviteter har ökat i jobbgaranti för ungdomar och i jobb och utvecklingsgarantin fas 1 & 2. 

Det är viktigt att arbetet med arbetsgivarkontakter fortsätter för att öka utflödet till arbete 

och möjliggöra bättre arbetsplatsförlagda aktiviteter i syfte att möta arbetsmarknadens 

krav på kompetens. Många deltagare utan egna nätverk har ett stort behov av hjälp i form 

av mer praktiskt stöd i sina kontakter med arbetsgivare. Den allt större andelen deltagare 

som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga innebär att fler 

deltagare har behov av insatser under en anställning i form av till exempel SIUS-stöd.  
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Andel kvinnor och män i jobb- och utvecklingsgarantin  

(fas 1 & 2) månadsvis 2013 – 2014 

 

Andelen män inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 har ökat under senaste året och 

var 54 % i juni 2014. Under samma period har andelen kvinnor minskat och var 46 % i juni 

2014. Andelen utrikes födda som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin  

fas 1 & 2 har ökat under det senaste året och var 45 % i juni 2014 jämfört med 39 % i juni 

2013. Andelen med en funktionsnedsättning har i genomsnitt varit 27 % under det senaste 

året. 
 
 

Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (sysselsättningsfasen)  

2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

I genomsnitt kommer 34 400 personer delta i programmet 2014, vilket är samma nivå som 

i föregående prognos. Antalet deltagare bedöms att minska följande år under 

prognosperioden. 

 

Inflödet av nya deltagare från jobb och utvecklingsgarantin fas 1 och 2 har minskat jämfört 

med föregående år. Antalet deltagare som återkommer efter arbete med eller utan stöd, 

sjukskrivning, föräldraledighet eller studier har dock ökat. 
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Även andelen deltagare som har lämnat sysselsättningsfasen har ökat. Det beror delvis på 

att Arbetsförmedlingen har anpassat sitt arbetssätt till den regelförändring som infördes i 

november 2012 vilket möjliggör en snabbare utskrivning från programmet på grund av 

arbete, utbildning eller föräldrapenning på heltid. Fler deltagare har också fått anställning 

med förstärkt särskilt anställningsstöd. 

 

Andelen deltagare som generellt bedöms ha en svag ställning på arbetsmarknaden ökar i 

sysselsättningsfasen. Detta innebär en ökning av de yngre åldersgrupperna, deltagare med 

en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt utrikes födda deltagare. 

Deltagare mellan 18 och 24 år har ökat med 27 % tertial 1 2014 jämfört med tertial 1 2013 

och utgör som andel 1 % av deltagarna i sysselsättningsfasen. De yngre deltagarna visar 

dock på en minskning månadsvis från och med februari 2014 och uppgick till 423 personer 

den 30 april 2014. En bidragande orsak till minskningen av antalet deltagare 18 – 24 år 

från och med februari 2014 är att ungdomar har erbjudits utvecklingsanställning vid 

Samhall. 

 

Arbetsförmedlingen har en ambition om nolltolerans för ungdomar i sysselsättningsfasen. 

Myndigheten har identifierat ett antal åtgärder som kan bidra till att minska antalet 

ungdomar i sysselsättningsfasen. Exempel på åtgärder är att erbjuda stöd av specialister till 

de ungdomar som har behov av fördjupade förmedlingsinsatser. En annan åtgärd är att 

ungdomar med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning får tillgång till 

SIUS samt att insatser för dessa ungdomar prioriteras inom all samverkan med stat, 

kommun och landsting. Arbetsförmedlingen saknar idag möjlighet att bevilja särskilt 

anställningsstöd och förstärkt arbetsträning inom jobbgaranti för ungdomar. Detta skulle 

kunna vara ytterligare åtgärder för att minska inflödet av ungdomar i sysselsättningsfasen. 
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Andel kvinnor och män i jobb- och utvecklingsgarantin 

(sysselsättningsfasen) månadsvis 2012 - 2014 

 

 

Andelen män inom jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas ligger nu på 53 % 

andelen kvinnor på 47 %. Andelen utrikesfödda i sysselsättningsfasen har ökat något under 

senaste året och var 37 % av deltagarna i juni 2014. Andelen deltagare med en 

funktionsnedsättning är 39 %, jämfört med 37 % i juni 2013. 

 

 

Deltagare månadsvis i jobbgarantin för ungdomar 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar bedöms bli något högre än i föregående 

prognos. I genomsnitt kommer 33 500 personer delta i programmet 2014, vilket är 300 

personer fler än i föregående prognos. Antalet deltagare bedöms sedan successivt minska 

till i genomsnitt 24 400 i slutet av prognosperioden (2018). 

 

Ungdomskullarnas storlek kulminerade 2012, vilket innebär att det blir ett sjunkande antal 

ungdomar på arbetsmarknaden. Detta påverkar prognosen över antalet ungdomar som 

kommer att bli aktuella för jobbgarantin för ungdomar. Om konjunkturen följer det förlopp 
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som bedömts i föreliggande rapportering minskar antalet ungdomar som kan bli aktuella 

för jobbgarantin för ungdomar även på grund av den demografiska utvecklingen. 

 

Arbetssökande med oavslutad skolgång och ofullständiga betyg har betydligt högre 

arbetslöshet än andra och riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Därför har 

Arbetsförmedlingen en viktig uppgift i att vägleda och motivera dessa ungdomar till att 

återuppta eller påbörja studier. 

 

Andel kvinnor och män i jobbgarantin för ungdomar månadsvis 2012 – 2014 

 

Andelen män inom jobbgarantin för ungdomar är 60 % av deltagarna och andelen kvinnor 

är 40 %. Andelen män har ökat jämfört med 2013 och 2012. En orsak till detta är att fler 

män inte fullgör sin gymnasieutbildning och därför har svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden Andelen utrikesfödda i jobbgarantin för ungdomar har ökat till 21 % i 

juni 2014, jämfört med 19 % i juni 2013. Även andelen med en funktionsnedsättning har 

ökat under senaste året och var 15 % i juni 2014 jämfört med 11 % i juni 2013. 

Andelen deltagare med förgymnasial utbildning har ökat och utgör 20 % av deltagarna i 

programmet. 

 

Programbeslut utanför garantiprogrammen 

Arbetsförmedlingen bedömer att behovet av insatser utanför garantierna är fortsatt stort. 

En allt större del av de arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen tillhör 

grupper som erfarenhetsmässigt har svårare att få ett arbete. Det handlar framförallt om 

personer som endast har en förgymnasial utbildning, äldre (55-64 år), utomeuropeiskt 

födda samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Det betyder inte att samtliga individer som tillhör ovanstående grupper har svag ställning 

på arbetsmarknaden och är i behov tidiga insatser i form av förstärkta förmedlingsinsatser 

eller programinsatser. En individuell bedömning av den arbetssökandes situation och 

förutsättningar måste alltid göras. Det är också viktigt, att utifrån uppdrag och resurser, 

göra en bedömning av vilket stöd det är den enskilda individen behöver. 

Programbeslut utanför garantierna kan endast vara aktuellt för öppet arbetslösa som 

bedöms vara i behov av tidiga insatser och för arbetssökande som tillhör något av 
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myndighetens särskilda uppdrag (så som arbetslivsintroduktion, förstärkta samarbetet 

med Försäkringskassan och etableringsuppdraget).  

 

Under första tertialet 2014 var det totala antalet nyinskrivna öppet arbetslösa 104 700 

personer. Av dessa bedömdes 11 100 personer (11 %) ha behov av tidiga insatser under 

inskrivningsmånaden. Antalet nyinskrivna ungdomar under samma period uppgick till 

32 100, varav 3 600 ungdomar (11 %), bedömdes ha behov av tidiga insatser. Det totala 

antalet nyinskrivna arbetssökande är mindre än under motsvarande tertial 2013 men 

andelen med behov av tidiga insatser är ungefär densamma. 

 

Arbetsförmedlingens senaste uppföljning av tidiga insatser från maj 2014 visar att 65 % av 

arbetssökande med bedömt behov får ta del av insatser inom tre månader. Detta är en svag 

minskning i förhållande till de två senaste undersökningarna men högre än då 

uppföljningarna infördes under hösten 2013. Andelen arbetssökande som får insatser inom 

14 dagar har ökat kontinuerligt och ligger nu på 45 %.  

 

Fördelningen mellan förmedlingsinsatser och programinsatser har varierat marginellt 

mellan de tre första uppföljningarna. Andelen förmedlingsinsatser har dock genomgående 

varit högre för ungdomar. Vid den fjärde uppföljningen har andelen förmedlingsinsatser 

ökat markant, såväl för samtliga arbetssökande som för ungdomar med behov av tidiga 

insatser. Bedömningen är att dessa arbetssökande under en längre period är i behov av 

stöd i sitt arbetssökande. 

Ökningen av förmedlingsinsatser ligger i linje med regeringens intention att prioritera 

förmedlingsinsatser.  

 

Analysen av träffsäkerheten i bedömningen av vilka arbetssökande som löper störst risk för 

långvarig arbetslöshet har gjorts utifrån arbetsförmedlarens bedömning och 

bedömningsstödets rekommendation. I de fall där arbetsförmedlarens bedömning 

sammanfaller med bedömningsstödets resultat, antingen då båda identifierar en risk för 

långvarig arbetslöshet eller då varken arbetsförmedlarens bedömning eller 

bedömningsstödet visar på risk för långvarig arbetslöshet, är träffsäkerheten i 

bedömningarna störst. Där de avvek från varandra har bedömningsstödet i genomsnitt haft 

en större träffsäkerhet, i betydelsen att den arbetssökande sedan blev långvarigt arbetslös 

eller inte. Detta indikerar att bedömningsstödets rekommendationer inte alltid efterföljs. 

Att följa dessa rekommendationer i större utsträckning är en del i Arbetsförmedlingens 

utvecklingsarbete för att säkerställa arbetet med tidiga insatser. 

 

Huvuddelen av insatserna till arbetssökande med behov av tidig insats består som tidigare 

beskrivits av förstärkta förmedlingsinsatser. I nuläget utnyttjas inte fullt ut de 

programmedel som finns tillgängliga för målgruppen, vilket dels kan förklaras utifrån det 

fokus på förstärkta förmedlingsinsatser som betonats i regleringsbrev och i interna 

instruktioner men också att de minskade programmedel myndigheten förfogar över samt 

de ramar som sätts bidrar till att förstärka begränsningar i att nyttja programinsatser.  
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Signalerna från ledningen om minskande utrymmen för programbeslut utanför 

garantierna har medfört en försiktighet i användningen av program.  

 

I arbetet med tidiga insatser strävas efter att så tidigt som möjligt möta individens behov. 

För att göra detta behövs utöver en bedömning av individens förutsättningar, en 

kartläggning av individen. Den enskilt största insatsen som förmedlas av myndigheten är 

coachande samtal samt utredande samtal. I de fall då ett program inte är självskrivet, tar 

det viss tid att komma fram till vilka insatser som är effektiva för att möta den enskildes 

behov. Insatser i form av förstärkta förmedlingstjänster är personalitensiva och kan tynga 

en redan tungt belastad personalgrupp. Myndigheten har lättat upp kraven på frekvens i 

uppföljning av arbetsökande för att skapa utrymme för uppföljning av de arbetsökande 

som konstaterats vara i behov av intensivare kontakt. Den faktiska effekten av detta, 

utifrån frekvens av leverans av tidiga insatser, är inte klarlagd i nuläget. 

 

Figuren nedan visar utvecklingen från januari 2012 då det nya arbetssättet infördes fram 

till maj 2014, gällande programbeslut till målgruppen respektive utanför målgruppen och 

kan sägas illustrera införandet av ett nytt arbetssätt. Inledningsvis går de flesta beslut till 

individer utanför målgruppen. Det betyder långt ifrån att alla beslut inte var motiverade, 

utan det visar att arbetssättet med att bedöma och registrera behov av tidiga insatser då 

inte ännu fått genomslag. 
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Deltagare i program utanför garantierna 2013 – 2018 

 
Antalet deltagare i program utanför garantierna beräknas 2014 i genomsnitt vara 42 400 

personer jämfört med 47 100 personer i föregående prognos. I juni 2014 deltog  

40 500 personer i programmen vilket bedöms öka till 44 400 personer i december 2014. 

Av deltagarna 2014 beräknas i genomsnitt 21 100 personer tillhöra anslag 1:2 ap1 

Aktivitetsstöd, 15 300 personer tillhöra etableringsuppdraget och 6 000 personer tillhöra 

samarbetet med Försäkringskassan. Antalet deltagare i program utanför garantierna 

beräknas öka under 2015 till följd av att antalet deltagare från etableringsuppdraget 

kommer att öka. Ersättningen till deltagarna i etableringsuppdraget och eventuella 

programkostnader belastar utgiftsområde 13 (Integration och jämställdhet) och kostnaden 

för ersättning till deltagarna i samarbetet med Försäkringskassan samt eventuella 

programkostnader belastar utgiftsområde 10 (Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

handikapp). 

 

Från vilka sökandegrupper deltagare utanför garantierna beräknas tillhöra redovisas i 

avsnittet Tabeller. 

I statistiken avseende deltagare i program utanför garantierna fanns i juni 2014  

ca 1 200 personer som tillhör garantiprogrammen.  
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Deltagare månadsvis i Arbetslivsintroduktion 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Arbetslivsintroduktion beräknas under 2014 i genomsnitt ha 2 900 deltagare per månad, 

vilket är samma nivå som i föregående prognos. Kommande år under prognosperioden 

bedöms inflödet öka. Det förväntade inflödet av tidigare sjukskrivna i 

arbetslivsintroduktion bygger på prognos från Försäkringskassan om hur många som 

lämnar sjukförsäkringen (uppdaterad i juli 2014). Av det av Försäkringskassan 

prognostiserade inflödet till arbetslivsintroduktion är det under 2014 23 % som tidigare 

deltagit i programmet, återvänt till sjukförsäkringen och nu deltar för andra gången. 

 

Majoriteten av de som efter avslutad arbetslivsintroduktion är aktuella på 

Arbetsförmedlingen fortsätter i olika program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen har 

hittills valt att i första hand skriva in dessa deltagare i andra förberedande insatser, i syfte 

att förlänga tiden innan deltagarna skrivs in i garantiprogrammen. Detta då dessa 

arbetssökande har behov av ytterligare tid för kartläggning och rehabiliteringsinsatser än 

de tre månader som erbjuds inom arbetslivsintroduktion. Arbetssättet påverkar antalet 

deltagare i program utanför garantierna. De vanligaste programmen är arbetslivsinriktad 

rehabilitering, aktiviteter inom vägledning och platsförmedling samt fördjupad 

kartläggning och vägledning. I juni 2014 deltog 2 700 personer i något av dessa program. 

Av de personer som lämnat sjukförsäkringen var ca 4 400 personer inskrivna i något av 

garantiprogrammen i slutet av juni 2014.  

 
Status 90 dagar efter programmets slut för sökande som 
startat fr.o.m. juni 2013 

  

Återgått till Försäkringskassan 42,6%   

Förhindrade att ta ett arbete eller delta i aktiva insatser 20,9%   

Av kvarstående i program är ca:     

Jobb- och utvecklingsgarantin 2,7%   

Arbetslivsinriktad rehabilitering 11,5%   

Aktiviteter inom platsförmedling och vägledning 3,5%   
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Deltagare månadsvis i Arbetslivsinriktad rehabilitering 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering beräknas under 2014 i genomsnitt ha  

11 900 deltagare, vilket är 1 600 personer färre än i föregående prognos. En förklaring till 

de lägre volymerna i år är fördröjningen av den nya tjänsten Introduktion till arbete som 

nu är klar att avropa. Volymerna förväntas därför öka under hösten 2014.  

 

Deltagare månadsvis i Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling (AVP) beräknas under 2014 i genomsnitt 

ha 2 400 deltagare, vilket är 700 personer färre än i föregående prognos. Att antalet 

deltagare minskade under 2013 beror på att programmet har kombinerats med tjänsten 

REAB hos kompletterande aktörer som avslutades under 2013. Antalet deltagare i 

programmet bedöms åter öka nu när den nya tjänsten Introduktion till arbete har startat. 
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Deltagare månadsvis i Fördjupad kartläggning och vägledning 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Fördjupad kartläggning och vägledning (FKV) beräknas under 2014 i genomsnitt ha 600 

deltagare, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. Att antalet deltagare 

minskade under 2013 beror på att programmet har kombinerats med tjänsten REAB hos 

kompletterande aktörer som avslutades under 2013. 

 

Deltagare månadsvis i Förberedande utbildning 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Förberedande utbildning beräknas under 2014 i genomsnitt ha 14 000 deltagare, vilket är 

500 personer fler än i föregående prognos. Av deltagarna beräknas 11 100 tillhöra 

etableringsuppdraget och 200 tillhöra samarbetet med Försäkringskassan. Antalet 

deltagare inom förberedande utbildning som tillhör etableringsuppdraget bedöms öka 

under prognosperioden. Orsaken till att volymerna är högre än i föregående prognos är att 

antalet deltagare i etableringsuppdraget bedöms öka mer än vad som tidigare 

prognostiserats. Under 2018 bedöms i genomsnitt 26 200 personer delta i förberedande 

utbildning, varav 22 900 personer kommer från etableringsuppdraget. 
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Antal kvarstående i förberedande utbildning (inom och utanför garantierna)     

  2013             2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Totalt 18 340 16 846 17 102 21 355 22 914 22 439 18 187 18 834 19 747 20 513 20 871 20 427 20 656 

 Utanför garantierna 13 122 12 311 12 340 14 762 15 501 15 178 12 700 12 393 12 539 12 658 13 093 13 303 14 196 

 - varav nyanlända inom 
etableringsuppdraget 6 112 6 337 6 039 6 948 7 224 7 384 6 880 7 280 8 112 8 927 9 738 10 203 11 141 

- varav tidiga insatser 2 501 2 333 2 462 3 263 3 777 3 938 3 104 2 824 2 476 2 043 1 803 1 553 1 065 

 Inom garantierna 5 218 4 535 4 762 6 593 7 413 7 261 5 487 6 441 7 208 7 855 7 778 7 124 6 460 

 - varav JOB fas 1&2 3 387 2 970 3 189 4 002 4 414 4 482 3 567 4 160 4 640 5 066 5 137 4 799 4 478 

 - varav JOB 
sysselsättningsfas 298 244 298 372 433 277 137 145 145 113 112 97 76 

 - varav UGA 1 533 1 321 1 275 2 219 2 566 2 502 1 783 2 136 2 423 2 676 2 529 2 228 1 906 

Andel deltagare från 
etableringsuppdraget 33% 38% 35% 33% 32% 33% 38% 39% 41% 44% 47% 50% 54% 

Andel deltagare från 
garantiprogram och tidiga 
insatser 42% 41% 42% 46% 49% 50% 47% 49% 49% 48% 46% 42% 36% 

Källa: Arbetsförmedlingen, statistik avseende deltagare i utbildning 

 

Andel kvinnor och män i Förberedande insatser månadsvis 2012 – 2014 

 

Andelen män inom förberedande insatser har ökat det senaste året. I juni 2014 var 48 % av 

deltagarna män och 52 % kvinnor. Andelen utrikes födda som deltar i förberedande 

insatser har ökat och var 53 % av deltagarna i juni 2014 jämfört med 45 % i juni 2013. 

Förändringen av andelen utrikes födda beror på ett ökat antal deltagare som tillhör 

etableringsuppdraget. Andelen personer med funktionsnedsättning har minskat och var 

44 % av deltagarna i juni 2014 jämfört med 53 % i juni 2013. 

Till förberedande insatser räknas programmen aktiviteter inom vägledning och 

platsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetslivsintroduktion, förberedande 

utbildning och fördjupad kartläggning och vägledning. Då uppgifter om de enskilda 

programmen saknas avseende män och kvinnor, utrikes födda samt personer med 

funktionsnedsättning redovisas dessa uppgifter på en summeringsnivå. 
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Liksom föregående år har Arbetsförmedlingen i regleringsbrevet för 2014 fått 168 miljoner 

kronor som efter rekvisition från Folkbildningsrådet får lämnas till folkhögskolor för 

genomförande av studiemotiverande folkhögskolekurser. En överenskommelse kring 

genomförande av den förberedande insatsen har upprättats mellan Arbetsförmedlingen 

och Folkbildningsrådet. Arbetsförmedlingen identifierar, informerar och anvisar deltagare 

till kursen. Folkbildningsrådet har gjort en uppskattning av bidraget till att motsvara  

ca 8 000 deltagarplatser och de fördelar platserna över ca 140 folkhögskolor runt om i 

landet.  

 

Målgruppen är ungdomar mellan 16-24 år och från och med 2013 även deltagare inskrivna 

i jobb- och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år. Insatsen riktar sig till dem som saknar 

slutbetyg från grund- eller gymnasieskola och syftet är att underlätta för deltagaren att 

påbörja eller återgå till reguljär utbildning. I enlighet med förordning (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program riktar sig insatsen till de som varken har grundläggande 

högskolebehörighet eller har gymnasieexamen.  

 

Arbetsförmedlingen har ställt sig bakom Folkbildningsrådets förslag om att kravet på att 

delta i jobb- och utvecklingsgarantin, för dem som fyllt 25 år, ska tas bort. Bakgrunden till 

detta förslag utgår ifrån att Arbetsförmedlingens uppdrag redan är att erbjuda insatser för 

de som är i behov av tidiga insatser oavsett ålder. De som saknar slutbetyg från grundskola 

eller gymnasium utgör en stor del av de som är i behov av tidiga insatser och därför är 

syftet att denna målgrupp också ska kunna ta del av den studiemotiverande insatsen för att 

i ett tidigt skede bryta arbetslöshet och förhindra risken att hamna i långa tider utan 

arbete. 

 

Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen   

  2013             2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Totalt 420 254 415 1 551 1 743 1 635 866 791 1 120 1 571 1 532 1 170 676 

- Utanför garantier 106 54 146 607 665 583 309 283 349 393 435 317 175 

- JOB 113 64 104 311 365 330 157 131 210 362 349 292 170 

- UGA 201 136 165 633 713 722 400 377 561 816 748 561 331 

Andel deltagare från 
garantiprogram 75% 79% 65% 61% 62% 64% 64% 64% 69% 75% 72% 73% 74% 

 

Antalet deltagare har nästan fördubblats från år till år, från 1 948 deltagare 2010 till 

6 138 deltagare 2013. Ökningen kan bero på en ökning av medel och utvidgande av 

målgrupp under 2013, men det är viktigt att lyfta fram att samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna lokalt har förbättrats. 

 

Ökningen av deltagare till insatsen har dock avstannat under våren 2014. Tydligast är 

minskningen av anvisningar för deltagare utanför garantierna. Anledningen som lyfts fram 

är ramningen av medel för utbildning utanför garantierna. 
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Många arbetsförmedlingskontor har därför slutat anvisa deltagare till studiemotiverande 

kurs utanför garantierna. Inför arbetet under hösten har Arbetsförmedlingen och 

Folkbildningsrådet planerat att intensifiera information och marknadsföring kring 

studiemotiverande kurs på folkhögskola för att synliggöra möjligheterna internt. 

 

Av de deltagare som gick studiemotiverande kurs på folkhögskola 2012 var det 38 % som 

påbörjade eller återgick till reguljär utbildning ett år efter kursslut. 80 % av dem valde att 

fortsätta på folkhögskola och endast 20 % valde någon annan utbildningsform.  

Under den tid som insatsen funnits har i genomsnitt 20 % av deltagarna fått arbete bland 

annat som en effekt av ökat självförtroende genom deltagande i insatsen och med hjälp av 

folkhögskolornas lokala kontaktnät. Totalt har den grupp av deltagare, i huvudsak 

ungdomar, som genomfört denna insats haft en faktisk lösningsprocent på mellan 50-60 % 

sammantaget både genom fortsatta studier och genom att ha fått arbete. 

 

Den ökande andelen deltagare med särskilda behov leder till att villkoren för lärarnas 

arbete förändras. Folkhögskolans pedagogik innebär att se och tillgodose enskilda 

deltagares behov. Med delvis nya deltagargrupper kommer arbetet i allt större utsträckning 

att handla om att ge socialpedagogiskt och specialpedagogiskt stöd. Mer av arbetstiden 

ägnas åt att motivera och att fungera socialt stödjande. 

 

Antalet arbetsökande i målgruppen för denna insats är fortsättningsvis mycket hög bland 

de inskrivna på Arbetsförmedlingen både utanför och inom garantierna. Att ha avslutat 

grundskola och gymnasium ökar drastiskt individens möjlighet att få arbete på dagens 

arbetsmarknad, då många arbetsgivare idag tenderar att se en gymnasieexamen som ett 

kvitto på arbetsförmågan oavsett vilken linje man studerat på. Genom att folkhögskolorna 

kan ge individuellt anpassad motiverande insats, med inslag av vägledning, även för 

deltagare som har någon form av arbetshinder, är detta en mycket viktig insats för denna 

redan utsatta grupp arbetssökande. Folkbildningsrådets styrelse föreslår vid remissvar 

”SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och 

kommun” och i budgetunderlaget att verksamheten med de Studiemotiverande 

folkhögskolekurserna ska permanentas. Då skapas möjlighet till långsiktigt kvalitativt 

arbete med målgruppen som saknar slutbetyg och är arbetssökande. 

 

Från och med 2014 har i regleringsbrevet även anvisats 60 miljoner kronor under 

utgiftsområde 13 anslag 1:4 insatser för deltagare inom etableringsuppdraget. 

Utbildningarna ska vara under sex månader och innehålla orienterande- och 

arbetsförberedande insatser samt studier i svenska. 
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Arbetsförmedlingen tillhandahåller arbetsmarknadsutbildningar inom yrken där det finns 

risk för brist på utbildad arbetskraft. Syftet är att underlätta för arbetssökande att få eller 

behålla arbete och motverka arbetskraftsbrist. Utbildningarna ska leda till arbete och de 

ska vara yrkesinriktade samt tydligt inriktade mot efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadsutbildningar finns även inom omsättningsyrken, vilket ger möjlighet till 

ingångsjobb på arbetsmarknaden för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarkanden. 

 

Antal kvarstående i arbetsmarknadsutbildning (inom och utanför garantierna)   

  2013             2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Totalt 10 925 10 170 10 396 12 115 13 446 13 895 12 775 13 407 13 674 13 472 12 793 11 452 10 319 

 Utanför garantierna 4 965 4 565 4 604 5 345 5 775 5 876 5 342 5 321 4 976 4 597 4 273 3 836 3 560 

 - varav nyanlända 
inom 
etableringsuppdraget 805 875 861 946 1 025 1 061 1 018 1 076 1 076 1 079 1 092 987 1 048 

- varav tidiga insatser 1 067 1 032 1 098 1 449 1 792 2 053 2 044 2 109 2 053 1 903 1 738 1 471 1 088 

 Inom garantierna 5 960 5 605 5 792 6 770 7 671 8 019 7 433 8 086 8 698 8 875 8 520 7 616 6 759 

 - varav JOB fas 1&2 3 420 3 286 3 503 3 980 4 461 4 742 4 642 5 162 5 586 5 703 5 548 5 090 4 638 

 - varav JOB 
sysselsättningsfas 859 819 835 987 1 089 967 757 744 743 681 616 569 441 

 - varav UGA 1 681 1 500 1 454 1 803 2 121 2 310 2 034 2 180 2 369 2 491 2 356 1 957 1 680 

Andel deltagare från 
etableringsuppdraget 7% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 

Andel deltagare från 
garantiprogram och 
tidiga insatser 64% 65% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 79% 80% 80% 79% 76% 

Källa: Arbetsförmedlingen, statistik avseende deltagare i utbildning 

 

Vid en summering av antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning från garantierna, 

deltagare från etableringsuppdraget och de som bedömts för tidig insats har dessa grupper 

ökat markant under senaste året. Arbetsförmedlingens ambition är att ytterligare öka 

andelen från dessa grupper. 
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Deltagare månadsvis i arbetsmarknadsutbildning 

(utanför garantierna) 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 
 

Arbetsmarknadsutbildning utanför garantiprogrammen beräknas under 2014 i genomsnitt 

ha 4 600 deltagare per månad, jämfört med 5 100 deltagare i föregående prognos. Av dessa 

deltagare bedöms i genomsnitt 1 200 personer tillhöra etableringsuppdraget. 

Av deltagarna i programmet arbetsmarknadsutbildning har i genomsnitt 860 personer 

tillhört garantiprogrammen under 2013. Av deltagarna i juni 2014 tillhörde 644 personer 

garantiprogrammen.  

 

Andel kvinnor och män i arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) 

månadsvis 2012 – 2014 

 

Inom programmet arbetsmarknadsutbildning är andelen kvinnor lägre än andelen män. 

Andelen kvinnor var 35 % i juni 2014, vid samma tidpunkt var andelen män 65 %. Andelen 

utrikes födda har ökat under senaste året och var 61 % i juni 2014 jämfört med 56 % i juni 

2013. Även andelen med en funktionsnedsättning har ökat och var 27 % i juni 2014 jämfört 

med 25 % i juni 2013. 
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Deltagare månadsvis i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling  

(deltagare utanför garantierna) 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

Arbetsförmedlingen beräknar att i genomsnitt 3 500 personer utanför garantiprogrammen 

kommer att delta i praktik under 2014 jämfört med 5 200 personer i föregående prognos. 

Från etableringsuppdraget beräknas i genomsnitt 900 personer delta i praktik under 2014. 

 

Antal kvarstående i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling 

  2013             2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Totalt 11 895 9 451 8 958 12 337 15 391 16 167 11 336 13 657 15 202 16 788 17 271 15 239 9 223 

 Utanför garantierna 4 724 3 745 3 577 4 755 5 495 5 268 3 707 3 595 3 635 3 790 3 928 3 569 2 905 

 - varav nyanlända 
inom 
etableringsuppdraget 666 636 491 667 816 834 654 764 894 969 981 840 704 

 Inom garantierna 7 171 5 706 5 381 7 582 9 896 10 899 7 629 10 062 11 567 12 998 13 343 11 670 6 318 

 - varav JOB  4 047 3 454 3 422 4 308 5 184 5 473 4 008 5 181 6 035 6 677 6 958 6 364 4 204 

 - varav UGA 3 124 2 252 1 959 3 274 4 712 5 426 3 621 4 881 5 532 6 321 6 385 5 306 2 114 

Andel deltagare från 
garantiprogram 60% 60% 60% 61% 64% 67% 67% 74% 76% 77% 77% 77% 69% 

 

Andelen deltagare i praktik från garantiprogrammen har ökat under senaste året och var  

69 % av deltagarna i juni 2014. 
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Andel kvinnor och män i arbetspraktik och  

praktisk kompetensutveckling utanför garantierna månadsvis 2012 – 2014 

 

Fördelningen mellan kvinnor och män i arbetspraktik har under det senaste året varit 

jämn, men männens andel har ökat under somrarna. I juni 2014 var 43 % av deltagarna 

kvinnor och 57 % av deltagarna var män och 66 % var utrikes födda. Andelen med en 

funktionsnedsättning har ökat och var 27 % i juni 2014 jämfört med 23 % i juni 2013.  

 

Beräknade snittkostnader  

Snittkostnaderna för program med aktivitetsstöd är justerade för vissa program mot 

föregående prognos. Detta tros bero på sökandesammansättningen i de berörda 

programmen. Utvecklingen av snittkostnaden per deltagare och program redovisas i 

avsnittet Tabeller. 

 

Snittkostnaderna i garantiprogrammen kommande år förväntas sjunka på grund av 

inflödet av deltagare från etableringsuppdraget, då dessa deltagare bedöms ha lägre 

ersättning än genomsnittet. 
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Ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning 

Arbetsförmedlingen räknar med att utgifterna under anslagsposten kommer att uppgå till 

13 674 miljoner kronor under 2014, vilket är 426 miljoner kronor lägre än i föregående 

prognos och ger ett anslagssparande på 1 226 miljoner kronor. Orsaken till den lägre 

anslagsbelastningen är att antalet ersättningsberättigade har justerats ned något. 

 

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. Av 

utbetalningarna avser 96 % inkomstrelaterad ersättning och 4 % avser grundbeloppet.  

 

Vid bedömning av den framtida belastningen på anslaget är de avgörande frågorna hur 

många av de arbetslösa som kommer att vara berättigade till någon form av 

arbetslöshetsersättning och hur många av dessa som kommer att ha rätt till 

inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp.  

 

Arbetssökande vid arbetsförmedlingen 2013 – 2018 

fördelat på ersättningskategorier 

 
 

Andelen av de arbetssökande (öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) som 

har rätt till inkomstrelaterad ersättning varierar något över året. I juni 2014 hade  

36 % rätt till inkomstrelaterad ersättning jämfört med 35 % i juni 2013. Rätt till ersättning 

med grundbeloppet har varierat mellan 3 % och 4 % under de senaste åren. Andelen som 

inte har rätt till ersättning var 61 % i juni 2014. 
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Andel kvinnor och män som uppbär inkomstrelaterad ersättning 

månadsvis 2012 – 2014 

 

 

I juni 2014 var 49 % av sökande som uppbär inkomstrelaterad ersättning kvinnor och 

51 % män. 

 

 

Andel kvinnor och män som uppbär ersättning med grundbeloppet 

månadsvis 2012 – 2014 

 
 

I juni 2014 var 42 % av sökande som uppbär ersättning med grundbelopp kvinnor och 

58 % män. 
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Prognosmodell och antaganden 

Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsersättning beräknas med utgångspunkt från 

prognosen av antalet arbetslösa anmälda hos Arbetsförmedlingen. De sökande fördelas i 

prognosen på två grupper: Sökande med rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen 

och sökande utan sådan rätt. Sökande med rätt till ersättning fördelas vidare på sökande 

med rätt till inkomstrelaterad ersättning och sökande med rätt till ersättning enbart med 

grundbelopp. Utbetalningarna av bidrag beräknas därefter med ledning av antaganden om 

det genomsnittliga antalet ersättningsdagar per sökande och månad och genomsnittliga 

dagpenningar för sökande med rätt till ersättningar.  

Erfarenheten visar att de genomsnittliga dagpenningarna för sökande med rätt till 

inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp är stabila så länge 

ersättningsnivåerna är oförändrade. Arbetsförmedlingen har dock sett en stigande tendens 

av den genomsnittliga dagpenningen för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning. 

Ersättningen beräknas uppgå till 621 kronor 2014 – 2018, vilket är samma nivå som i 

föregående prognos. Den genomsnittliga dagpenningen till sökande med grundbelopp 

kommer att uppgå till 241 kronor, vilket är samma nivå som i föregående prognos. Antalet 

ersättningsdagar per månad som betalas ut per person som uppbär inkomstrelaterad 

ersättning beräknas till 18 dagar och till personer som uppbär grundbeloppet till 20 dagar, 

vilket är samma nivå som i föregående prognos. 
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Anslag 1:3 – Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 

Anslag 1:3 ap1    
Miljoner kronor      

2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Tilldelning/förslag t tilldelning  8 970 9 172 9 319 9 148 9 389 0   

Beräknade utgifter 8 820 8 825 9 602 9 316 9 405 9 504   

Beräknat sparande/underskott 150 347 -283 -168 -16 0   

Föregående prognos 5 maj 2014 
Beräknat sparande/underskott 150 244 -214 -63 92 0   

 

Arbetsförmedlingen räknar med att kostnaderna 2014 på anslag 1:3 ap1 kommer att uppgå 

till 8 825 miljoner kronor, jämfört med 8 928 miljoner kronor i föregående prognos och 

ger ett anslagssparande på 347 miljoner kronor. Kostnaderna för garantiprogrammen 

beräknas utgöra 73 % av anslagsbelastningen 2014. 
 

Kostnader 2013 - 2014 
Miljoner kronor   

  

          
  

Faktiska 
kostnader 

  Beräknade kostnader 2014 vid olika 
prognostillfällen   

  2013   16-jan 21-feb 05-maj 28-jul 27-okt   

Kostnader inom garantiprogrammen 

Jobb- & utvecklingsgarantin fas 1&2 1 397   1 582 1 591 1 666 1 728 0   

Jobb- & utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen 1 588   1 675 1 669 1 589 1 533 0   

Jobbgaranti för ungdomar 727   674 670 703 689 0   

Särsk. anställningsstöd (JOB) 932   1 216 1 202 1 145 1 164 0   

Förstärkt särskilt anställningsstöd 896   1 373 1 374 1 368 1 345 0   

Folkbildningsrådet (inom garantierna) * 97   101 101 134 134 0   

Kostnader utanför garantiprogrammen                 

Arbetsmarknadsutbildning 770   540 555 597 565 0   

Förberedande utbildning 486   264 262 307 242 0   

Instegsjobb 414   564 565 534 556 0   

KA utanför garantierna (LOVC) 342   10 10 7 8 0   

KA REAB 142   10 1 2 2 0   

KA RESA 273   150 147 141 108 0   

KA (introduktion till arbete) 0   90 90 28 44     

Folkbildningsrådet (utanför garantierna) * 65   67 67 34 34 0   

Övrigt 691   719 726 672 674 0   

Summa kostnader 8 820   9 036 9 030 8 928 8 825 0   

Tilldelning 8 970   9 172 9 172 9 172 9 172     

Beräknat sparande 150   136 142 244 347     

* Skattning baserat på antalet deltagare 
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Av kostnaderna för jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 avser 1 373 miljoner kronor 

utbildning, arbetsträning och resor, vilket är en ökning med 69 miljoner kronor jämfört 

med föregående prognos. Orsaken är framförallt höjda volymer inom programmet. 

Resterande 355 miljoner kronor avser kostnader för ersättning till kompletterande aktörer, 

vilket är en minskning med 7 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Orsaken är 

uppdaterat utfall. 

 

Av kostnaderna för jobbgarantin för ungdomar avser 414 miljoner kronor utbildning, resor 

och merkostnader, vilket är en ökning med 20 miljoner kronor jämfört med föregående 

prognos. Orsaken är höjda volymer inom programmet. Resterande 276 miljoner kronor 

avser kostnader för ersättning till kompletterande aktörer, vilket är en minskning med  

33 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 

 

Kostnaden för sysselsättningsfasen beräknas till 1 533 miljoner kronor, vilket är en 

minskning med 56 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Orsaken är 

framförallt sänkta snittkostnader inom programmet. Arbetsförmedlingen beräknar att 

kostnaderna för programinsatser inom sysselsättningsfasen uppgår till 146 miljoner kronor 

2014. Det innebär att utgiftsramen i myndighetens regleringsbrev för sådana insatser 

beräknas användas fullt ut.  

 

Kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning utanför garantierna beräknas till 565 miljoner 

kronor, vilket är en minskning med 32 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 

Orsak till detta är framförallt sänkta volymer inom programmet.  

 

Kostnaderna för förberedande utbildning utanför garantierna beräknas till 242 miljoner 

kronor, vilket är en minskning med 65 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 

Orsak till detta är framförallt sänkta volymer inom programmet.  

 

Kostnaderna för kompletterande aktörer utanför garantierna 2014 beräknas till  

161 miljoner kronor, vilket är en minskning med 17 miljoner kronor jämfört med 

föregående prognos. Orsak till detta framförallt sänkt kostnader för tjänsten RESA.  Av 

kostnaderna kompletterande aktörer utanför garantierna avser 44 miljoner kronor tjänsten 

Introduktion till arbete, 108 miljoner kronor RESA samt 10 miljoner kronor restutgifter för 

avslutade tjänster. 

 

Av de övriga kostnaderna på 674 miljoner kronor avser 169 miljoner kronor 

försäkringsskydd, 112 miljoner kronor avseende resor i samband med program, 

78 miljoner kronor flytt- och pendlingsstöd och 91 miljoner tolk- och utredningskostnader.  
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Verksamhetskostnader per deltagare 

i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 

Verksamhetskostnader (exkl. anordnarbidrag 

och ersättningar till kompletterande aktörer) per 

deltagare och månad 2013 – 2014. Kronor 

Verksamhetskostnader per deltagare  

i jobbgarantin för ungdomar 

verksamhetskostnader (exkl. ersättningar till 

kompletterande aktörer) per deltagare och 

månad 2013 – 2014. Kronor 

  

Kostnaden per deltagare1 och månad inom jobb- och utvecklingsgarantin beräknas till 

2 050 kronor 2014, varav 1 600 kronor för aktiviteter och 450 kronor för kompletterande 

aktörer.  

Inom jobbgarantin för ungdomar beräknas kostnaderna 2014 per deltagare1 och månad till 

1 700 kronor varav 1000 kronor för aktiviteter och 700 kronor för kompletterande aktörer. 

 

Kompletterande aktörer  

jobb- och utvecklingsgarantin 

Kostnader för kompletterande aktörer 

månadsvis 2013 – 2014. Tkr 

Kompletterande aktörer 

jobbgarantin för ungdomar 

Kostnader för kompletterande aktörer  

månadsvis 2013-2014. Tkr 

  

 

  

                                                             
1 Med deltagare avses samtliga deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) respektive jobbgarantin för 

ungdomar – inte bara de som är i aktiviteter eller hos kompletterande aktörer. 
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Deltagare månadsvis i instegsjobb 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Instegsjobb beräknas under 2014 i genomsnitt ha 3 500 deltagare per månad, jämfört med 

3 400 personer i föregående prognos. Antalet deltagare bedöms öka kommande år till följd 

av etableringsuppdraget, då fler deltagare blir aktuella för programmet. Instegsjobb bör bli 

det primära stödet vid anställning, då arbete och språkinlärning kan kombineras. Ett 

hinder för att öka antalet beslut om instegsjobb är att andra former av anställningsstöd är 

mer generösa avseende subventionsnivå och har enklare regelverk. Att deltagarna 

samtidigt ska delta i svenska för invandrare (SFI) kan vara hämmande för 

volymutvecklingen. Det ansträngda läget inom etableringsuppdragets förvaltningsanslag 

bedöms också vara en ytterligare begränsande faktor avseende volymutvecklingen. 

 

Kostnaderna för instegsjobb 2014 beräknas till 556 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner 

kronor högre än i föregående prognos. Orsaken till detta är en justering av volymerna och 

en något höjd snittkostnad.  

 

Andel kvinnor och män i instegsjobb månadsvis 2012 – 2014 

 

I juni var andelen kvinnor 31 % och andelen män 69 %. Andelen kvinnor har minskat 

under senaste året. 
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Deltagare månadsvis i särskilt anställningsstöd 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Särskilt anställningsstöd beräknas under 2014 i genomsnitt ha 5 800 deltagare per månad, 

jämfört med 5 700 personer i föregående prognos.  

Kostnaderna för särskilt anställningsstöd beräknas till 1 164 miljoner kronor 2014, jämfört 

med 1 145 miljoner kronor i föregående prognos.  

 

Antal kvarstående i särskilt anställningsstöd             

  2014                       

Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Totalt 4 750 4 851 5 066 5 342 5 719 6 112             

varav kvarstående 
över 12 månader *   11 53 125 225 316             

Andel kvarstående över 
12 månader 0,0% 0,2% 1,0% 2,3% 3,9% 5,2%             

* Om deltagaren varit kvarstående i programmet över 12 månader under den aktuella månaden 

   

Den 1 februari 2014 trädde en förordningsändring i kraft som möjliggör beslut om 

förlängning för särskilt och förstärkt särskilt anställningsstöd för personer som bedöms ha 

särskilda behov för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Beslutet får förlängas med 

12 månader till en maximal längd av två år. 

Satsningen syftar till att öka arbetsgivarnas vilja att anställa långtidsarbetslösa men även 

till att underlätta för Arbetsförmedlingen att arbeta långsiktigt. Tanken är att fler 

långtidsarbetslösa ska kunna lämna jobb- och utvecklingsgarantin och erbjudas en 

anställning.  

 

Hälften av deltagarna återgår till jobb- och utvecklingsgarantin efter avslutad anställning 

med anställningsstöd. Antalet som har fått arbete med stöd har minskat något och antalet 

som fått arbete utan stöd ökat något. Deltagare som fått arbete med stöd utgörs till största 

delen av personer som påbörjar ett nystartsjobb hos samma arbetsgivare där de tidigare 
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haft anställning med särskilt anställningsstöd. Detta kan tolkas som att långtidsarbetslösa 

behöver längre tid i subventionerad anställning för att få en bättre förankring på 

arbetsmarknaden i form av en tillsvidareanställning utan stöd. 

 

 

Andel kvinnor och män i särskilt anställningsstöd  

månadsvis 2012 – 2014 

 

I juni 2014 var 38 % av deltagarna med särskilt anställningsstöd kvinnor och 62 % män. Av 

deltagarna var 36 % utrikes födda. Andelen med funktionsnedsättning var 17 % i juni 2014. 
 
 

Deltagare månadsvis i förstärkt särskilt anställningsstöd 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

 

Förstärkt särskilt anställningsstöd beräknas under 2014 i genomsnitt ha  

5 800 deltagare per månad, jämfört med 5 900 personer i föregående prognos.  

Kostnaderna för förstärkt särskilt anställningsstöd 2014 beräknas till 1 345 miljoner 

kronor, jämfört med 1 368 miljoner kronor i föregående prognos.  
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Antal kvarstående i förstärkt särskilt anställningsstöd           

  2014                       

Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Totalt 4 770 4 844 5 002 5 198 5 226 5 346             

varav kvarstående 
över 12 månader *   19 70 159 259 347             

Andel kvarstående över 
12 månader 0,0% 0,4% 1,4% 3,1% 5,0% 6,5%             

* Om deltagaren varit kvarstående i programmet över 12 månader under den aktuella månaden 

   

Andelen förlängda beslut är större än för de med särskilt anställningsstöd vilket tros bero 

på att målgruppen har varit arbetslösa längre. 

 

Andel kvinnor och män i förstärkt särskilt anställningsstöd  

månadsvis 2012 – 2014 

 
 

I juni 2014 var 38 % av deltagarna med förstärkt särskilt anställningsstöd kvinnor och  

62 % män, 31 % av deltagarna var utrikes födda och 28 % hade en funktionsnedsättning. 

Andelen deltagare med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är relativt 

hög. För dessa deltagare finns en alternativ möjlighet till anställning med lönebidrag 

istället. Anställning med lönebidrag är en mer långsiktig lösning och kan dessutom vid 

behov kombineras med stöd till biträde, hjälpmedel m.m. 
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Anslag 1:4 – Lönebidrag 

Anslag 1:4     
Miljoner kronor      

2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Tilldelning/förslag t tilldelning  12 820 13 253 13 208 13 171 13 266 0   

Beräknade utgifter 12 607 13 097 13 208 13 171 13 266 13 303   

Beräknat sparande/underskott 213 156 0 0 0 0   

Föregående prognos 5 maj 2014 
Beräknat sparande/underskott 213 198 0 -43 13 0   

 

Kostnaderna under anslaget beräknas till 13 097 miljoner kronor 2014, vilket är 

42 miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på  

156 miljoner kronor.  

 

Arbetsförmedlingen ser det nödvändigt att inte längre öka antalet av subventionerade 

anställningar kommande år för att anpassa insatserna till föreslagna anslag. Det innebär 

minskade möjligheter till subventioner för framförallt trygghetsanställningar för personer 

med funktionsnedsättning med varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Även antalet deltagare i 

lönebidrag bedöms komma att behöva fortsätta att minska kommande år, vilket riskerar 

att leda till sämre möjligheter till övergång till reguljär arbetsmarknad för personer med 

funktionsnedsättning. Utvecklingen riskerar därmed att leda till ökad långtidsarbetslöshet 

för personer med funktionsnedsättning. Den föreslagna anslagsnivån kommande år får 

även en påverkan 2014, då Arbetsförmedlingen redan under innevarande år anpassar 

volymerna till kommande års anslag. 

 

En anledning till den ökning av antalet trygghetsanställningar som pågått i flera år är att 

fler arbetssökande bedöms ha behov av varaktigt stöd för att kunna få och behålla arbete. 

Detta bedöms i sin tur ha samband med den förändring av sammansättningen bland de 

arbetssökande som Arbetsförmedlingen kunnat notera på senare år. Detta, tillsammans det 

faktum att den genomsnittliga subventionsgraden för anställda med trygghetsanställning 

inte är mycket högre än den inom lönebidrag, indikerar att det till stor del är varaktigheten 

i behovet av stöd (snarare än exempelvis graden av nedsättning av arbetsförmågan) som 

bidrar till omfördelningen mellan de olika subventionerade anställningarna.  

 

Det förekommer också övergångar mellan stödformerna där trygghetsanställning påbörjas 

efter lönebidrag. Hur stor del av den sammanlagda volymutvecklingen som kan förklaras 

av direkta övergångar mellan stöden är något som Arbetsförmedlingen kommer att 

undersöka närmare under året.    

 

En förklaring till att antalet personer med utvecklingsanställning ökar bedöms vara att fler 

arbetsgivare informerats om stödformen och att Arbetsförmedlingen mer aktivt använder 
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utvecklingsanställning som en del i en plan. Dessutom arbetar Arbetsförmedlingen aktivt 

tillsammans med gymnasiesärskolan, där en utvecklingsanställning för många elever kan 

vara en bra ingång, för att sedan övergå till en trygghetsanställning. Myndigheten arbetar 

också tillsammans med sociala företag, arbetskooperativ och privata aktörer för att skapa 

utvecklingsanställningar som ett inledande alternativ för utveckling och återgång till 

arbetsmarknaden. 

 

Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att det inte finns någon anledning att anta att 

dessa trender kommer att brytas under den närmaste tiden. Myndigheten bedömer således 

att antalet personer i lönebidrag kommer att fortsätta minska något. Detta gäller givetvis 

utifrån antagandet att förutsättningarna för respektive stöd inte förändras på något 

betydande sätt. Även om det finns skillnader i regelverk och målgrupp stödformerna 

sinsemellan är det viktigt att notera att förändringen av det totala antalet personer med 

lönestöd inte är lika påtaglig som omfördelningen mellan stöden.  

 

Det har skett en kraftig volymökning av stöd till personligt biträde (SPB) beslut sedan 2011 

och detta har även inneburit en kostnadsökning. Ett av de skäl som gör att stödformen 

ökar är att Arbetsförmedlingen först ska undersöka möjligheterna att kompensera 

funktionsnedsättningen genom arbetstekniska hjälpmedel eller SPB och i nästa skede, om 

fortsatt stödbehov finns, bevilja ett lönestöd. Regelverket föreskriver att en arbetsgivare 

kan bli beviljad SPB så länge Arbetsförmedlingen bedömer att arbetstagaren har behov av 

stöd för att klara sina arbetsuppgifter. Det betyder att SPB, i princip, kan beviljas under 

hela yrkeskarriären. Det betyder även att om behov av stöd föreligger under lång tid 

kommer det att byggas upp en stock av SPB-beslut som löper över tid. Det är därför viktigt 

med noggranna arbetsanalyser och att dessa följs upp vid omprövning av SPB.  

 
Andra faktorer som bedöms bidra till att antalet beslut om SPB ökar över tid är att: 
 

• Genom det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan har vi fått en delvis ny 
kundgrupp att arbeta med och som har ett ökat behov av stöd under längre tid. 

 Genom Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag att samverka aktivt med skolan 
beviljas SPB, vid behov, när elever finns i praktik genom arbetsplatsförlagt 
lärande. Detta möjliggör för många elever en bra kontakt med arbetslivet och en 
ingång till arbetsmarknaden. 

 Det har under senare år skett en antalsmässig och andelsmässig ökning av andelen 
inskrivna arbetssökande med funktionsnedsättning. 

 Det finns en koppling mellan SPB och våra arbetsmarknadspolitiska program 
inklusive lönestöden och det är inte ovanligt att man har behov av stöd vid praktik 
eller i arbetssituationen när man beviljas lönestöd.  

 Arbetsuppgifterna blir hela tiden alltmer komplexa och behovet av handledning 

och annat stöd i arbetssituationen ökar i och med det. 
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 Möjligheten att kombinera SPB med utvecklingsanställning och 
trygghetsanställning som ett alternativ till anordnarbidrag infördes i februari 2013, 
vilket sannolikt medfört att antalet långa SPB beslut ökat. 

 

Under perioden januari 2013 tom februari 2014 togs det sammantaget 28 888 beslut om 

Stöd till personligt biträde (SPB) av dem var 15 789 på 5 000 kr/mån och 128 beslut var 

över 5 000 kr/mån. Det innebär att ca 55 % av samtliga SPB beslut under perioden togs på 

5 000 kr per månad. Det är viktigt att besluten är väl underbyggda genom en arbetsanalys 

och arbetsgivarens timkostnad för den som biträder arbetstagaren, vilket 

Arbetsförmedlingen kontinuerligt följer upp.  

 

 

Deltagare månadsvis i program för personer  

med funktionsnedsättning 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att antalet personer i subventionerade anställningar under 

anslag 1:4 för personer med funktionsnedsättning kommer att uppgå till 78 700 personer i 

slutet av 2014, vilket är 1 100 personer fler än i föregående prognos. Antalet personer med 

en subventionerad anställning bedöms öka med 3 500 personer under 2014. 
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Andel kvinnor och män i program för personer med funktionsnedsättning 

 månadsvis 2012 – 2014 

 

Under 2014 har ett arbete påbörjats för att djupare utreda anledningarna till den ojämna 

könsfördelningen inom lönestöden. Det kommer bland annat ta hänsyn till de olika yrken 

och branscher som lönestöden främst förekommer i. Fördelningen kommer också 

redovisas ur ett bredare perspektiv. Det innebär att den relateras till bland annat 

fördelningen bland inskrivna med funktionsnedsättning och till utvecklingen av vilka typer 

av funktionsnedsättning som över tid varit vanligast. Utifrån en mer fördjupad bild av 

sammansättningen bland personerna med lönestöd kan analysen utvecklas ytterligare. 

 

Den högsta bidragsgrundande lönekostnaden är 16 700 kronor för ett heltidsarbete vad 

gäller arbetsgivarstöden lönebidrag, trygghetsanställning, utvecklingsanställning samt 

skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA). Idag ligger lönen för nästan samtliga 

anställningar över denna gräns, vilket leder till att arbetsgivaren inte kompenseras fullt ut 

för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen har därför i 

budgetunderlaget 2015 – 2017 föreslagit att den bidragsgrundande lönekostnaden sätts till 

0,48 prisbasbelopp. Detta skulle innebära en tydlig förstärkning tillsammans med årlig 

uppräkning för att motverka att samma problem uppstår i framtiden. I andra hand föreslår 

Arbetsförmedlingen att nivån sätts till 21 312 kronor, vilket motsvarar 0,48 prisbasbelopp 

2014. En höjning skulle på ett mycket tydligt sätt stärka incitamenten för arbetsgivare att 

anställa personer med funktionsnedsättning, och medföra full kompensation av den 

anställdes nedsatta arbetsförmåga i ca 70 % av fallen. 

 

Det föreslagna anslaget för 2015 kommer, enligt våra bedömningar, att leda till att färre 

personer med funktionsnedsättning kommer ut i arbete än om resurser motsvarande 

behoven funnits tillgängliga. Detta leder till att fler personer med en utsatt ställning på 

arbetsmarknaden kommer att inträda i jobb- och utvecklingsgarantin, vilket i sin tur 

kommer att öka belastning på program- och förvaltningsanslag. 

 

Ett anslag som är mindre än behovet förväntas medföra att Arbetsförmedlingens 

möjligheter att aktivt bidra till att personer med funktionedsättning kommer ut i arbete 
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minskar. Subventionsvillkoren är, relativt många andra subventionerade anställningar, 

mindre förmånliga. Men för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga är subventionerade anställningar på anslaget mycket viktiga, då anpassning 

sker i förhållande till aktuell nedsättning. Med andra anställningsstöd finns inte detta krav 

på arbetsgivaren.  

 

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna utveckla sin arbetsförmåga inom 

ramen för en subventionerad anställning behövs ofta särskilda, individuellt anpassade 

insatser i kombination med själva arbetet. Lönestödens konstruktion innebär att 

subventionerade anställningar utan möjlighet till sådana insatser, exempelvis nystartsjobb, 

ofta är de mest ekonomiskt fördelaktiga för arbetsgivaren. Detta medför en risk att 

personer med funktionsnedsättning anställs med former av lönesubvention som inte ger 

tillräckliga förutsättningar att utveckla sin arbetsförmåga utifrån individuella behov. 

Därmed kan de inte heller närma sig osubventionerad anställning i den utsträckning som 

kunde varit möjlig med rätt stöd. Om full kompensation av den anställdes nedsatta 

arbetsförmåga gjordes praktiskt möjlig skulle också möjligheten att hitta fler potentiella 

arbetsgivare öka och felaktiga utbetalningar motverkas. 

 

Arbetsförmedlingens möjligheter att sortera om i kön, d.v.s. att genom aktivt arbete i 

kombination med relevanta subventioner medverka till att personer som står längre från 

arbetsmarknaden får möjligheter att få arbete, reduceras kommande år.  

 

 

Deltagare med utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet  
och tillfälliga anställningar hos Samhall 

  

  2013             2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Totalt 1 229 1 170 1 139 1 105 1 097 1 041 1 106 1 025 990 948 923 864 742 

- Kulturarvslyftet 242 248 257 265 269 266 270 221 227 230 236 233 230 

- Samhall 987 922 882 840 828 775 836 804 763 718 687 631 512 

 

Inom ramen för anslag 1:4 ingår även uppdraget avseende tillfälliga anställningar hos 

Samhall AB och inom Kulturarvslyftet. Dessa anställningar kommer att fasas ut under 

innevarande år. 

 

Satsningen 2014-2017 på utvecklingsanställningar vid Samhall AB från 

sysselsättningsfasen med prioritering på unga under 30 år med funktionsnedsättning har 

slagit väl ut. Redan i april månads utgång nådde vi årsmålet med 1 000 anställda. 

Effekterna avseende övergångar från utvecklingsanställningen har också kunnat noteras. 

18 ungdomar har gått vidare i annan anställning utanför Samhall AB och vi bedömer att 

den utvecklingen kommer att fortsätta och förstärkas. Satsningen på 

utvecklingsanställningar på Samhall har dessutom brutit utvecklingen av ett accelererande 

antal unga med funktionsnedsättning i sysselsättningsfasen. 
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Deltagare månadsvis i Lönebidrag 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 32 500 personer kommer ha beslut om 

lönebidrag under 2014, vilket är 200 personer fler än i föregående prognos. Vid utgången 

av juni 2014 hade 32 800 personer beslut om lönebidrag vilket är 200 personer fler än vad 

som bedömdes i föregående prognos.  

 

Andel kvinnor och män i lönebidrag månadsvis 2012 – 2014 

 

Av de personer som har haft en lönebidragsanställning under juni 2014 har 41 % varit 

kvinnor och 59 % varit män. Andelen utrikes födda med lönebidragsanställning är 17 %, 

vilket varit på samma nivå under senaste åren. 
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Deltagare månadsvis i Trygghetsanställning 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 33 200 personer kommer ha beslut om 

trygghetsanställning under 2014, vilket är 200 personer fler än i föregående prognos. Vid 

utgången av juni 2014 hade 33 400 personer beslut om trygghetsanställning vilket är 200 

personer högre än vad som bedömdes i föregående prognos. 
 

Andel kvinnor och män i trygghetsanställning månadsvis 2012 – 2014 

 
 

Andelen kvinnor i trygghetsanställning var 41 % i juni 2014 och andelen män har var  

59 %. Av personerna som har en trygghetsanställning är 15 % utrikes födda. 
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Deltagare månadsvis i Utvecklingsanställning 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 8 500 personer kommer ha beslut om 

utvecklingsanställning under 2014, vilket är 400 personer fler än i föregående prognos. Vid 

utgången av juni 2014 hade 9 100 personer beslut om utvecklingsanställning vilket är 700 

personer fler än vad som bedömdes i föregående prognos.  

 

Under 2012 – 2014 beräknas antalet deltagare att öka med anledning av Kulturarvslyftet 

och tidsbegränsade anställningar inom Samhall. Arbetsförmedlingens bedömning är, trots 

att Kulturarvslyftet och de tidigare tidsbegränsade anställningarna inom Samhall fasas ut 

2014, att antalet personer med utvecklingsanställning även 2015 – 2016 kommer att ligga 

på drygt 7 800 personer. I de beräknade volymerna för åren 2014 – 2017 ingår 1 000 

platser hos Samhall för personer som deltar i sysselsättningsfasen. 
 

 

Andel kvinnor och män i utvecklingsanställning månadsvis 2012 – 2014 

 
 

Andelen män med utvecklingsanställning har ökat under senaste året och var 61 % i juni 

2014 och andelen kvinnor var 39 %. Andelen utrikes födda var 18 %. 
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Deltagare månadsvis i Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 3 600 personer kommer ha beslut om 

offentligt skyddat arbete under 2014, vilket är samma nivå som i föregående prognos. 

Det har funnits, och finns, svårigheter att hitta OSA-platser. Vid utgången av juni 2014 

hade 3 600 personer offentligt skyddat arbete. 
 

 

Andel kvinnor och män i skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare  

månadsvis 2012 – 2014 

 
 

Av dem som under juni 2014 haft ett skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare har  

31 % varit kvinnor och 69 % varit män. Andelen utrikes födda med skyddat arbete hos 

offentlig arbetsgivare är 24 %. 
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Kompletterande aktörer 

Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag som samverkar med 

Arbetsförmedlingen och som erbjuder arbetssökande en kompletterande 

arbetsförmedlingstjänst. 

Kompletterande aktörer ska erbjuda individuellt anpassade tjänster som innefattar 

personlig handledning och stöd utifrån varje deltagares behov. De kompletterande 

aktörernas förmåga att pröva nya angreppssätt och lösningar utifrån individens behov ska 

öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. 

Antalet kvarstående deltagare hos en kompletterande aktör uppgick till  

38 800 personer under juni 2014.  

Användningen av kompletterande aktörer inom Arbetsförmedlingen befinner sig i en 

brytningstid mellan utfasande av flera tjänster och införandet av nya tjänster. Tjänster som 

har upphört eller är på väg att upphöra finns både inom och utom garantierna. Tjänsten 

som nu används inom garantierna fasas ut under hösten 2014 och kommer att ersättas av 

den nya tjänsten Kompletterande stöd och matchning till arbete.  

 

Tabellerna nedan visar kvarstående, inflödet respektive utflödet inom de tjänster som 

Arbetsförmedlingen har upphandlat från kompletterande aktörer.  
 

Kvarstående sökande hos kompletterande aktörer utanför garantiprogrammen   
  

2013             2014           

  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Jobbcoaching 
(LOVC) 

4 126 2 502 1 959 1 982 1 639 1 112 297 0 0 0 0 0 0 

REAB 3 730 3 620 3 135 3 086 2 812 2 243 0 0 0 0 0 0 0 

RESA 3 490 3 531 3 466 3 329 2 999 2 566 2 117 1 682 1 388 1 171 1 068 1 086 1 368 

Övriga tjänster 441 417 324 294 284 267 233 246 271 269 270 305 459 

Totalt 
11 

787 
10 

070 
8 884 8 691 7 734 6 188 2 647 1 933 1 665 1 443 1 342 1 394 1 830 

 
 

Inflöde av sökande till kompletterande aktörer utanför garantiprogrammen   
  

2013             2014           

  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Jobbcoaching 
(LOVC) 

843 772 516 973 325 1 0 0 0 0 0 0 0 

REAB 845 565 565 697 524 199 0 0 0 0 0 0 0 

RESA 716 587 580 666 517 346 226 201 169 263 259 300 514 

Övriga tjänster 30 15 11 30 19 18 21 17 13 37 17 17 17 

Totalt 2 434 1 939 1 672 2 366 1 385 564 247 218 182 300 276 317 531 
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Utflöde av sökande från kompletterande aktörer utanför garantiprogrammen   
  2013             2014           

  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Jobbcoaching 
(LOVC) 

3 240 2 321 1 086 870 589 460 761 234 0 0 0 0 0 

REAB 827 479 1 007 612 622 645 0 0 0 0 0 0 0 

RESA 508 433 632 671 684 634 494 375 364 347 264 228 219 

Övriga tjänster 2 641 1 550 1 896 1 574 1 398 1 394 1 226 2 345 2 253 1 682 1 968 2 305 2 964 

Totalt 7 216 4 783 4 621 3 727 3 293 3 133 2 481 2 954 2 619 2 029 2 232 2 534 3 184 

 

I tabellen ovan ingår även personer som tidigare tillhört garantiprogrammen men som vid 

avslut hos kompletterande aktören har lämnat garantiprogrammet. Dessa personer finns 

redovisade under övriga tjänster. 

 

Av tabellerna framgår det att antalet deltagare utanför garantierna minskade under 2013 

vilket främst beror på att de största tjänsterna (LOVC och REAB) fasades ut under året. 

Tjänsten upphörde under hösten 2013 och har ersatts av tjänsten Introduktion till arbete 

som nu startat. Rehabiliteringstjänsten RESA kommer att avslutas den 31 december 2014.  

 

Den arbetssökande som är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 eller 

jobbgarantin för ungdomar kan erbjudas plats hos en kompletterande aktör. 

Totalt sett i landet deltog 94 300 personer i aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin 

fas 1 & 2 och inom jobbgarantin för ungdomar vid slutet av juni 2014. Cirka 

16 600 personer av dessa var hos en kompletterande aktör. Av deltagarna som befinner sig 

hos en kompletterande aktör är 40 % kvinnor och 60 % män. Andelen kvinnor hos 

kompletterande aktörer är något lägre jämfört med andelen kvinnor inom 

garantiprogrammen. 
 

Kvarstående sökande hos kompletterande aktörer från garantiprogrammen   
  

2013             2014           

  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Tjänster för 
garantiprogrammen 

14 987 14 267 12 697 14 711 16 803 18 332 19 395 19 722 20 909 19 822 18 264 16 626 16 122 

Jobbcoaching 
(LOVC) 

886 785 658 768 560 401 106 0 0 0 0 0 0 

REAB 1 180 1 170 998 940 851 719 0 0 0 0 0 0 0 

RESA 939 980 955 966 927 843 789 762 775 775 754 748 781 

Totalt 17 992 17 202 15 308 17 385 19 141 20 295 20 291 20 489 21 686 20 600 19 020 17 376 16 904 
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Inflöde av sökande till kompletterande aktörer från garantiprogrammen   
  

2013             2014           

  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Tjänster för 
garantiprogrammen 

3 497 3 027 2 432 5 436 5 738 4 892 4 313 4 845 4 645 4 589 3 697 3 704 4 494 

Jobbcoaching 
(LOVC) 

282 261 177 319 80 1 0 0 0 0 0 0 0 

REAB 250 208 174 169 139 66 0 0 0 0 0 0 0 

RESA 157 161 157 185 163 120 113 130 133 179 141 158 201 

Totalt 4 186 3 657 2 940 6 109 6 120 5 079 4 426 4 975 4 778 4 768 3 838 3 862 4 695 

 
 

Utflöde av sökande från kompletterande aktörer tillhörande garantiprogrammen   
  2013             2014           

  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Tjänster för 
garantiprogrammen 

2 005 2 191 2 200 2 065 2 370 2 112 2 140 1 922 3 429 1 799 3 115 2 883 2 056 

Jobbcoaching 
(LOVC) 

472 349 265 295 253 194 322 80 0 0 0 0 0 

REAB 215 171 318 203 213 202 0 0 0 0 0 0 0 

RESA 98 119 149 167 186 222 188 162 205 141 144 152 123 

Totalt 2 790 2 830 2 932 2 730 3 022 2 730 2 649 2 164 3 634 1 942 3 259 3 035 2 179 

 
 

Tjänster hos kompletterande aktörer 

 

Rehabilitering, Sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning 

- RESA 

RESA är avsett för personer med psykiska funktionsnedsättningar som bedöms ha behov 

av en längre tids rehabilitering i form av sysselsättning i befintlig verksamhet. 

Upphandlingen enligt Lagen om valfrihet (LOV) löpte till utgången av 2013 och avtalen 

med leverantörer sträcker sig fram till 31 december 2014. Tjänsten har sedan 1 juli 2014 

anvisningsstopp och kommer att fasas ut under året. Av de kvarvarande deltagarna 

kommer en allt större andel från garantiprogrammen. 
  



 

Sida: 67 av 102 

Prognoser för utbetalningar 2014 – 2018 

 

 

 

RESA tjänst i kombination med programbeslut               
  

2013             2014           

  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Deltagare 
tillhörande 
garantiprogram 

939 980 955 966 927 843 789 762 775 775 754 748 781 

Deltagare med 
AVP/FKV 

628 643 611 550 484 405 291 211 169 146 129 129 169 

Deltagare med 
ARB 

2 559 2 598 2 522 2 484 2 264 1 941 1 644 1 322 1 086 900 811 819 1 026 

Deltagare med 
INTRO 

124 124 120 121 91 82 64 54 46 43 42 47 65 

Övriga 
program  

9 9 9 13 12 15 5 2 2 3 0 4 6 

Anställd med 
stöd 

27 23 22 19 20 25 19 14 13 14 11 12 14 

Saknar 
programbeslut 

143 134 182 142 128 98 94 79 72 65 75 75 88 

Totalt 4 429 4 511 4 421 4 295 3 926 3 409 2 906 2 444 2 163 1 946 1 822 1 834 2 149 

 

Introduktion till arbete 

Arbetsförmedlingen har upphandlat en ny tjänst, Introduktion till arbete (INAB). 

Tilldelningsbesluten för den nya tjänsten gick ut i slutet av januari 2014, men överprövning 

begärdes på samtliga orter varför starten dröjde, men nu är tjänsten möjlig att avropa.  

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att effektivisera och påskynda inträdet på 

arbetsmarknaden för arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa 

och/eller funktionsnedsättning. Dessa arbetssökande har tillgång till Arbetsförmedlingens 

samlade utbud av tjänster, metoder, arbetsmarknadspolitiska insatser och program där 

den övergripande målsättningen alltid är arbete eller studier. Här ingår även de personer 

som har störst behov av tidiga insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet. 

Målgruppen för tjänsten introduktion till arbete är arbetssökande, som arbetsförmedlaren 

efter att ha gjort en arbetsmarknadspolitisk bedömning, anser vara i behov av 

förberedande aktiviteter och insatser innan de kan tillgodogöra sig några av 

Arbetsförmedlingens övriga insatser och program. Detta kriterium ska alltid vara uppfyllt 

innan anvisning kan ske. Arbetssökande i jobb- och utvecklingsgarantin, och jobbgarantin 

för ungdomar med behov av förberedande aktiviteter och insatser samt deltagare från 

Etableringsuppdraget tillhör också målgruppen. Generellt för målgruppen är att de flesta 

har varit borta länge från arbetsmarknaden eller aldrig har etablerat sig på den svenska 

arbetsmarknaden. 

De aktiviteter och insatser som ingår i tjänsten Introduktion till arbete ska ha fokus på att 

stimulera arbetsförmågan och ha en tydlig koppling till arbete. Samarbetet mellan 

leverantör och Arbetsförmedlingen ska utformas så att avgränsningen gentemot 

Arbetsförmedlingens övriga program och insatser blir tydlig.  
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Syftet med tjänsten är att 
 

 stimulera den arbetssökandes eget ansvar och delaktighet på väg mot arbetslivet 

 stimulera och höja den arbetssökandes aktivitetsförmåga 

 ge grundläggande kunskap och insikt om arbetslivet, dvs. utveckla förmågan att 
klara av grundläggande krav i arbetslivet 

 bidra till ökad självkännedom och öka medvetenheten om de egna resurser som 
kan användas för att komma i arbete 

 öka medvetenheten om livsstilens betydelse för det fysiska och psykologiska 
välbefinnandet och dess samband med arbetsförmåga 

 bearbeta eventuella psykiska hinder i en arbetssökandes omställningssituation 
 

 

Tjänsten Introduktion till arbete består av olika arbetsförberedande aktiviteter och 

insatser. För att tjänsten ska bli ett funktionellt verktyg för den arbetssökande i 

hans/hennes förberedelse inför arbete, ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller en 

reguljär utbildning ska samtliga aktiviteter och insatser ha en tydlig koppling till arbete.  

Tjänsten är uppdelad i en arbetsförberedande del och en arbetsplatsförlagd del. 

Den övergripande målsättningen med de aktiviteter och insatser som ingår i tjänsten 

Introduktion till arbete är att de arbetssökande rustas för att närma sig arbetsmarknaden, 

som förberedelse för arbete, annat arbetsmarknadspolitiskt program eller reguljär 

utbildning. 
 

Ny kompetterande tjänst - Arbetsförmedlingens kundval – Stöd och 

matchning  

Från och med den 1 december 2014 startar en ny tjänst för kompletterande 

arbetsförmedlingstjänster, Arbetsförmedlingens kundval – Stöd och matchning.  

Vid årsskiftet löper de nuvarande avtalen för upphandlade kompletterande 

arbetsförmedlingstjänster inom jobbgaranti för ungdomar och jobb- och 

utvecklingsgarantin ut. Därefter ska Arbetsförmedlingen introducera en tjänst med 

skräddarsydda insatser utifrån de arbetssökandes individuella behov. Tjänsten blir 

heltäckande för Arbetsförmedlingens behov av kompletterande stöd till arbetssökande när 

det gäller matchning för att undvika olika avtal och upphandlingar för tjänster som har 

samma syfte. 

På sikt ska tjänsten även fungera för arbetssökande som behöver förstärkt stöd tidigt, 

innan de går in i garantierna. Under 2015 blir den aktuell främst för deltagare i jobbgaranti 

för ungdomar och deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. 

Den nya tjänsten kommer att ha fyra olika spår där innehållet och omfattningen är 

anpassat till hur mycket stöd den arbetssökande behöver. Spåren skiljer sig åt i typ av 

aktiviteter, ersättningsnivå och antal timmar med personligt stöd. Arbetsförmedlaren 

avgör genom sin professionella bedömning vilket av spåren som den arbetssökande ska 

följa. 
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Tjänsten upphandlas i ett valfrihetssystem. Det innebär att den arbetssökande själv väljer 

bland de upphandlade leverantörerna. Det kommer finnas icke-valsalternativ för den som 

inte vill göra ett eget val. Leverantören väljer insatser utifrån den arbetssökandes behov 

med fokus på resultat. Leverantören har en verktygslåda med aktiviteter för att sätta ihop 

de insatser som den arbetssökande behöver. Verktygslådan fungerar som en yttre ram för 

att förhindra olämpliga inslag och det finns minimikrav på insatsernas omfattning och 

innehåll. 

Arbetsförmedlingen kommer noga att följa upp leverantören på resultatet av insatserna 

samt på hur mycket aktivitet deltagaren har. 
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Anslag inom Utgiftsområde 13  
 

Arbetsförmedlingen disponerar inom Utgiftsområde 13 anslagen: 

 

 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 

 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända 

 

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare omfattar nyanlända i åldern 

20-64 år samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd 

som flyktingar eller skyddsbehövande samt deras anhöriga.  

 

Arbetsförmedlingens prognoser om inflöde till etableringsuppdraget bygger på 

Migrationsverkets prognoser om flyktingmottagande. Revideringar i Migrationsverkets 

prognoser får därmed en följdverkan på utgiftsprognosen från Arbetsförmedlingen 

gällande etableringsuppdraget. 

 

Migrationsverket huvudscenario är nu att 80 000 asylsökande kommer till Sverige under 

2014, vilket är 19 000 fler än i föregående prognos. Även prognosen över antalet 

asylsökande 2015 höjs kraftigt från 60 000 till 79 000 asylsökande. Den enskilt viktigaste 

förklaringen till detta är att antalet asylsökande eritreaner har ökat kraftigt under senaste 

månaderna. Även antalet asylsökande syrier fortsätter att öka. Som en följd av ökade 

konflikter i omvärlden har sammansättningen av de som söker asyl i Sverige kontinuerligt 

förändrats. En högre andel asylsökande beviljas skydd i Sverige idag jämfört med för några 

år sedan, vilket hänger samman med att de största grupperna som söker asyl har starka 

skyddsskäl. När fler asylsökande får uppehållstillstånd påverkar det även 

anhöriginvandringen som även den bedöms öka kraftigt kommande år.  

 

Med utgångspunkt från Migrationsverkets senaste uppskattningar prognosticerar 

Arbetsförmedlingen att antalet nya arbetssökande som kommer till etableringsuppdraget 

kommer fortsätta öka kraftigt kommande år.  

 
 

Migrationsverkets prognos avseende beviljade uppehållstillstånd för 
flyktingar och andra skyddsbehövande   

  2014 2015 2016 2017 2018   

Migrationsverkets prognos 
avseende av totalt antal 
mottagna 51 300 66 500 80 500 65 100 48 800   

Antal som beräknas omfattas av 
etableringsuppdraget  27 200 35 200 42 700 34 500 25 900   

Prognosen maj 2014 
Antal som beräknas omfattas av 
etableringsuppdraget  25 300 28 100 23 500 16 600 14 200   
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Till grund för beräkningarna 2014 avseende utgiftsområde 13 ligger Migrationsverkets 

bedömning att 51 300 personer kommer att beviljas uppehållstillstånd som flykting eller 

skyddsbehövande under 2014. Av denna grupp bedöms 53 % (27 200 personer) tillhöra 

Arbetsförmedlingens målgrupp, vilket är 1 900 personer fler än i föregående prognos. Av 

de som blivit kommunmottagna har andelen 20 – 64 år ökat markant. Hittills under 2014 

är 55 % av de kommunmottagna mellan 20 – 64 jämfört med 46 % under 2013. 

Arbetsförmedlingen har därför i denna prognos justerat upp antagandet från 48 % till 53 % 

om hur stor andel av de som får uppehållstillstånd som beräknas skrivas in i 

etableringsuppdraget. 

 

Det stora antalet personer som 2014 – 2018 bedöms beviljas uppehållstillstånd förklaras av 

fortsatt oro i länder och regioner av politisk och ekonomisk turbulens och i vissa fall 

väpnad konflikt, framförallt Syrien men också Somalia, Eritrea och Afghanistan, vilket 

medför ett stort antal asylsökande. Den nu rådande situationen innebär krav på både 

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen att hantera en kraftig ökning i antalet 

asylsökande i flera stora grupper samtidigt.  

Migrationsverket har gjort bedömningen att stor osäkerhet råder i Syrien och att personer 

därifrån överlag förväntas beviljas uppehållstillstånd. Osäkerheten i Migrationsverkets 

prognoser ger svårigheter att bedöma inflödet till etableringsuppdraget och medför därför 

även svårigheter i Arbetsförmedlingens planering kring arbetet med etableringsuppdraget. 

 

Sedan oktober 2013 är antalet nya arbetssökande i etableringsuppdraget närmare 2 000 

personer i månaden eller mer. Under årets första sex månader var antalet nya 

arbetssökande i genomsnitt per månad 1 974 personer vilket är en ökning över 40 % 

jämfört med motsvarande period 2013 (ökningen kommer fortsätta stiga eftersom 

uppgifterna på antalet nya arbetssökande inom etableringsuppdraget ökar retroaktivt). 

 

Deltagare månadsvis i etableringsuppdraget 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 
 

I slutet av juni 2014 var ungefär 36 800 personer aktuella på Arbetsförmedlingen inom 

etableringsuppdraget. Av dessa var 35 500 registrerade inom etableringsuppdraget i 
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Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem (AIS). Att det finns en differens mellan 

antalet aktuella och antalet registrerade i AIS beror på att Arbetsförmedlingen arbetar med 

personer som ännu inte har fått personnummer eller samordningsnummer och därför inte 

kunnat registreras elektroniskt i AIS. 

 
Det höga inflödet till etableringsuppdraget medför även att antalet kvarstående 

arbetssökande i etableringsuppdraget ökar successivt. Under årets första sex månader var 

antalet kvarstående arbetssökande per månad i genomsnitt 32 849 personer vilket är en 

ökning med 63 % jämfört med motsvarande period 2013.  

Liksom ökningen av antalet nya arbetssökande inom etableringsuppdraget kommer 

ökningen gällande antalet kvarstående stiga i och med att siffrornas justeras retroaktivt i 

tre månader.  

 

Det höga antalet nya arbetssökande till etableringsuppdraget innebär höga krav på 

samtliga delar i etableringsprocessen och en utmaning för både Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket, kommunerna och andra aktörer som har ansvar i etableringsarbetet. 

Antalet personer som beviljas uppehållstillstånd ökar utan att mottagningskapaciteten i 

landets kommuner ökar i motsvarande takt. Det får till följd att antalet personer som bor i 

anläggningsboende i väntan på kommunplacering blir allt fler. 

 

Vid beräkningen av kvarstående inom etableringsuppdraget har hänsyn tagits till att 

etableringsplanens start från och med april 2014 flyttas fram till kommunmottagandet för 

de sökande som bor på anläggningsboende när de får sitt uppehållstillstånd.  

Alla på anläggningsboende kallas till ett första etableringssamtal snarast möjligt efter 

erhållet uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingens stöd till individer i anläggningsboende ska 

fr.o.m. 1 april 2014 fokusera på bosättning vilket innebär att arbetsförmedlaren upprättar 

ett bosättningsunderlag för de som anmäler behov av anvisad bosättning.  

Men en del av de som bor på anläggningsboende och fått sitt uppehållstillstånd före den 

1 april 2014 berörs inte av de nya reglerna. Detta innebärande att arbetet med att upprätta 

etableringsplan inleds snarast medan de som fått uppehållstillstånd från och med 1 april 

2014 får etableringsplan upprättad i anslutning till kommunmottagandet.  

Att olika regler gäller för arbetssökande inom etableringsuppdraget under en 

övergångsperiod gör att handläggarna inom etablering under denna övergångsperiod 

måste tillämpa olika arbetssystem samtidigt.   

 

Att etableringsplanen flyttats fram till kommunmottagande kommer att påverka antalet 

personer som omfattas av etableringsuppdraget och medför en fördröjning i tid vad gäller 

etableringsplanens upprättande med rätt till etableringsinsatser och relaterade kostnader 

kopplat till det. Ledtiderna från inskrivning till insatser och program blir längre. Tiden 

innan den arbetssökande får etableringsinsatser kan dock maximalt bli 12 månader då plan 

skall upprättas även om sökande bor kvar på anläggning.  
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Kvarstående och flöden inom etableringsuppdraget av de som registrerats i AIS 
  

2013       
  

    2014           
  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Kvarstående 22 368  23 380  24 023  24 695  25 878  27 169  28 289  29 563  30 758  32 347  33 937  34 966  35 524  

Inflöde 1 544 1 483 1 242 1 329 1 818 1 927 1 853 2 061 1 929 2 343 2 311 1 847 1 358 

Utflöde 763 617 838 998 866 1 020 966 1 040 972 1 004 972 1 049 1 059 

 

 

Andel kvinnor och män inom etableringsuppdraget 

månadsvis 2012 – 2014 

 
Av de personer som finns registrerade i AIS juni 2014 är 44 % kvinnor och 55 % män.  

 

Av deltagarna i insatser inom etableringsuppdraget är andelen män högre än andelen 

kvinnor. Detta har varit ett genomgående mönster sedan etableringsuppdraget påbörjades. 
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Verksamhet inom etableringsuppdraget som inte belastar utgiftsområdet 

Antalet personer inom etableringsuppdraget med arbete har ökat kraftigt det senaste året.  

 
Statistik deltagare i program som inte belastar utgiftsområde 13       

  Andra kvartalet 2014 Andra kvartalet 2013   

  
Totalt 

Andel 
kvinnor Andel män Totalt 

Andel 
kvinnor Andel män   

Instegsjobb 1 772 21% 79% 960 22% 78%   

Nystartsjobb 937 18% 82% 472 17% 83%   

Lönebidrag 7 14% 86% 7 29% 71%   

Utvecklingsanställning 9 0% 100% 4 25% 75%   

Arbete utan stöd 410 36% 64% 344 31% 69%   

 

Totalt motsvarar detta cirka 8 % av deltagarna inom etableringsuppdraget 

(3 % av kvinnorna och 11 % av männen).  

 

Andelen arbetssökande med någon form av subventionerad anställning har ökat marginellt 

– från ungefär 10 % till cirka 11 % från juni 2013 till juni 2014. Arbetssökande män inom 

etableringsuppdraget står för i princip hela ökningen och vid båda tidpunkterna var det i 

huvudsak män inom etableringsuppdraget som hade någon form av anställningsstöd 

och/eller subventionerad anställning. 

 

Nuvarande förutsättningar med bland annat ökande antal arbetssökande per handläggare 

och därmed försämrade arbetsgivarekontakter kan inverka negativt på utvecklingen 

gällande andel arbetssökande inom etableringsuppdraget i någon form av anställning med 

anställningsstöd.  

Detta gäller framförallt instegsjobben. Det finns andra anställningsstöd som är mera 

generösa avseende subventionsnivå som dessutom är kringgärdade av mindre 

komplicerade regelverk, exempelvis inget krav på kombinerande svenskastudier. Därför är 

bedömningen att andelen arbetssökande inom etableringsuppdraget med instegsjobb 

eventuellt kan vara på nuvarande nivåer även framöver. 

Bosättning  

Bosättningen innebär i huvudsak en förvaltningskostnad för Arbetsförmedlingen.  

Antalet personer som anmäler behov av anvisad bosättning till Arbetsförmedlingen har 

ökat de senaste åren och väntas fortsätta öka. Under 2013 anmälde 15 410 personer behov 

av anvisad bosättning via Arbetsförmedlingen, vilket är i genomsnitt 1 284 personer per 

månad. Under perioden januari till och med juni 2014 har 10 749 personer anmält behov 

av anvisad bosättning, vilket är i genomsnitt 1 792 personer per månad.  

 

Även antalet personer som Arbetsförmedlingen anvisat plats för bosättning har ökat. 

Under perioden januari till och med juni 2014 anvisades 3 384 personer en plats för 
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bosättning, vilket är en ökning med 63 procent jämfört med samma period förra året.2 

Ökningen bedöms vara en samlad effekt av de åtgärder som har vidtagits av regeringen, 

berörda myndigheter samt kommuner för att bidra till att fler kan anvisas en plats för 

bosättning. Bland annat infördes vid årsskiftet en ny ersättningsmodell för kommuner som 

tar emot nyanlända. Det är svårt att bedöma till hur stor del som denna förändring har 

bidragit till det ökade antalet anvisningar samt hur den kommer påverka utvecklingen av 

antalet anvisningar framöver.  

Den nya ersättningsmodellen innebär bland annat att kommunen får extra ersättning för 

att via anvisning ta emot personer från anläggningsboenden. Detta har inneburit att det 

har blivit svårare för Arbetsförmedlingen att anvisa personer som bor i eget boende.  

 

Under tiden Arbetsförmedlingen arbetar med att hitta en kommun som är villig att ta emot 

den nyanlände kan denne ordna med sin bosättning på egen hand. I dessa fall avbryts 

bosättningsärendet. Under 2013 avbröt 5 408 personer sitt bosättningsärende, vilket är i 

genomsnitt 451 personer per månad. Under perioden januari till och med juni 2014 avbröt 

4 719 personer sitt bosättningsärende, vilket är i genomsnitt 787 personer per månad. Den 

främsta orsaken till att antalet avbrott stiger är att väntetider på bosättning ökar och att 

fler personer därmed ordnar sin bosättning på egen hand.3  

 

Den 1 april 2014 trädde en förändring ikraft i förordning (2010:409) om etableringssamtal 

och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förändringen innebär att för 

personer på anläggningsboende, som fått uppehållstillstånd efter utgången av mars 2014, 

så flyttas etableringsplanens start fram till dess att personen blivit kommunmottagen. De 

ändrade reglerna leder till att incitamenten för att flytta från anläggningsboende på egen 

hand ökar och därmed förväntas antalet avbrott öka framöver. Det är dock fortfarande för 

tidigt att se effekterna av regeländringarna fullt ut i statistiken. Arbetsförmedlingen får 

dock signaler om att personer i anläggningsboende snabbt ordnar en adress på egen hand 

och blir utskriven från Migrationsverket för att få komma igång med sin etableringsplan 

och etableringsersättning. Många gånger är dessa boenden inte långsiktiga, vilket i 

förlängningen kan påverka personens möjligheter till etablering. Först med 

boendesituationen ordnad kan personen fokusera på vägen till arbete och egen försörjning.  

 

Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens bosättningsarbete är de överenskommelser om 

mottagande av nyanlända som kommuner träffar med länsstyrelser. Överenskommelserna 

anger ett antal platser som är avsedda för mottagande av nyanlända som anvisas via 

Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.4 Tillgången på dessa så kallade anvisningsbara 

                                                             
2 Januari till och med juni 2013 anvisades 2 075 personer.  

3 Under februari och mars 2014 har Arbetsförmedlingen gjort en särskild satsning för att se över att behovet av bosättning 

kvarstår i ärenden som varit aktuella en längre tid. I de fall där det inte längre har funnits ett behov har ärendet avbrutits, 
vilket är en förklaring till att antalet avbrott ökade kraftigt under denna period. 
4 Vissa överenskommelser innehåller även ett planeringstal för hur många personer som bedöms bosätta sig i kommunen på 

egen hand. 
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platser är avgörande för hur många personer som Arbetsförmedlingen kan anvisa en plats 

för bosättning. De länstal som fastställts för 2014 anger ett behov av totalt 14 100 

anvisningsbara platser. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen finns i dagsläget drygt 8 000 

platser.5 Förhandlingar om fler platser pågår och i dagsläget visar länsstyrelsernas samlade 

bedömningar på att antalet anvisningsbara platser vid slutet av 2014 kommer att uppgå till 

cirka 8 700, vilket är långt ifrån de 14 100 platser som det finns behov av.6 Under 2013 

skedde en förhållandevis stor ökning av antal anvisningsbara platser. Enligt 

länsstyrelsernas nuvarande bedömningar ser det ut som att utrymmet för att ytterligare 

utöka antal anvisningsbara platser är begränsat i flera län. I likhet med det som tagits upp 

inför tidigare prognoser bedöms de främsta hindren för detta vara bristande tillgång på 

lediga bostäder samt ett ökat behov av kommunala insatser för andra grupper inom 

flyktingmottagandet så som personer som bosätter sig på egen hand i kommunen, 

ensamkommande barn och ungdomar samt asylsökande i anläggningsboende. 

De anvisningsbara platserna som finns motsvaras inte alltid av en reell kapacitet att ta 

emot nyanlända. Då överenskommelserna inte är bindande är antalet anvisningsbara 

platser som Arbetsförmedlingen i praktiken får tillgång till betydligt lägre än vad som finns 

angivet i överenskommelserna. När antalet anvisningsbara platser inte motsvarar behovet 

innebär det att antalet personer som väntar på bosättning kommer fortsätta att öka och att 

många nyanländas etablering därmed fördröjs.  

 

Flöden inom bosättning 
  2013             2014           

  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Väntar på bosättning 7 796  8 086  8 353  8 489  9 029  9 617  10 183  10 814  11 095  11 302  12 104  13 170  13 515  

Antal anmälda 
behov om hjälp med 
bosättning 1 254 1 224 1 108 1 065 1 530 1 590 1 437 2 019 1 766 1 729 1 860 2 005 1 370 

Antal anvisade 266 260 331 395 489 395 370 527 645 616 531 531 534 

Antal avbrott 427 544 589 569 538 662 470 786 952 1 187 568 576 650 

 

Trots att antal anvisningar samt antal personer som löser sin bosättning på egen hand har 

ökat, så har detta inte skett i tillräcklig omfattning. Därmed har antalet personer som 

väntar på anvisad bosättning blivit fler. Vid utgången av juni 2014 var det 13 515 personer 

som väntade på anvisad bosättning.  

 
  

                                                             
5 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/lanstal-och-overenskommelser-om-
mottagning-av-nyanlanda.aspx 

6 Länsstyrelserna har bistått Arbetsförmedlingen med ett underlag med deras bedömningar av hur många anvisningsbara 

platser som kommer kunna förhandlas fram under året. Uppgifter från länsstyrelserna (2014-06-10). 
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Anslag 1:3 – Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 

Anslag 1:3     
Miljoner kronor      

2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Tilldelning/förslag t tilldelning  1 916 2 342 2 784 3 103 2 974 0   

Beräknade utgifter 1 666 2 767 4 029 5 374 6 239 5 731   

Beräknat sparande/underskott 250 -425 -1 245 -2 271 -3 265 0   

Föregående prognos 5 maj 2014 
Beräknat sparande/underskott 250 -432 -889 -1 042 -878     

 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:3 avseende år 2014 till  

2 767 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagsöverskridande på 425 miljoner kronor. Det nuvarande anslaget inklusive den 

utökade anslagskrediten beräknas att ta slut i november 2014 enligt denna prognos. 

Arbetsförmedlingen har inga möjligheter att vidta utgiftsbegränsande åtgärder, då 

utgifterna utgörs av en rättighetslagstiftning. Arbetsförmedlingen har i juni månad lämnat 

in en hemställan om att anslaget skall utökas med 450 miljoner kronor.  

 

Anslaget 1:3 avser etableringsersättning som ska utbetalas till de nyanlända. Ersättningen 

är en rättighet varför anslagsbelastningen kommer att påverkas av antalet nyanlända som 

omfattas av lagstiftningen, samt etableringsplanens omfattning. Kostnaden för 

etableringsersättning 2014 beräknas till 2 389 miljoner kronor. Därutöver beräknas 

kostnaden för etableringstillägg och bostadsersättning till 378 miljoner kronor 2014. 

Kostnaden för tilläggen är svårbedömda då de påverkas av deltagarnas boendeform och 

familjebild.  

 

Arbetsförmedlingen beslutar om rätten till etableringsersättning. Det finns två typer av 

etableringsersättning: etableringsersättning för medverkan till upprättande av plan (EEM) 

på 231 kronor per dag och etableringsersättning för deltagande i aktiviteter (EEP) på 

maximalt 308 kronor per dag. Rätten till EEM har nyanlända som inte uppbär LMA 

(ersättning från Migrationsverket) och medverkar till att upprätta en etableringsplan. 

Rätten till EEP har nyanlända som ingår i etableringsuppdraget och som deltar i aktiviteter 

inom etableringsplan. Utöver de två formerna av etableringsersättning kan nyanlända ha 

rätt till tilläggsförmånerna bostadsersättning för personer med eget hyreskontrakt och 

etableringstillägg för personer med barn. Försäkringskassan prövar rätten till dessa 

ersättningar efter att ansökan gjorts. 

 

I denna prognos räknar Arbetsförmedlingen med att snittkostnaden för EEM kommer att 

vara 5 000 kronor per månad och att snittkostnaden för EEP kommer att vara 6 600 

kronor per månad. 

Vid beräkningen av kostnaden för etableringsersättning för medverkan till upprättande av 

plan (EEM) kommande år har hänsyn tagits till att upprättande av plan först kommer ske 

då deltagaren har tagits emot i en kommun. Bedömningen är därför att andelen med EEM 
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kommer att öka, då de som tidigare har fått sin etableringsplan under tiden de bott på 

anläggning erhållit LMA. 
 

De arbetssökande med etableringsplan som är föräldralediga (i huvudsak kvinnor) 

påverkar snittkostnaden för etableringsersättningen per person då de uppbär 

föräldrapenning i stället för etableringsersättning för den tid de är föräldralediga. De 

befinner sig således inom etableringsuppdraget men belastar inte utgiftsområdet 

motsvarande en arbetssökande som uppbär etableringsersättning. 
 

Genomsnittligt antal beslut om etableringsersättning 
  

2013       
  

    2014           
  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Etableringsersättning 
vid upprättande av 
etableringsplan 714  794  778  611  630  653  760  880  624  731  763  773  732  

Etableringsersättning 
vid deltagande i 
etableringsplan 19 803 20 658 21 463 22 400 23 280 24 341 25 397 26 327 27 788 29 013 30 478 31 841 32 788 

 
 

För att minimera marginaleffekterna av arbete för individerna inom etableringsuppdraget 

kan deltagarna ha ett arbete inom sin etableringsplan utan att det påverkar 

etableringsersättningen. Den arbetssökande kan då ha arbete och samtidigt få ersättning i 

upp till sex kalendermånader.  
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Anslag 1:4 – Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa 
nyanlända invandrare 

 

Anslag 1:4     
Miljoner kronor      

2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Tilldelning/förslag t tilldelning  1 783 1 891 2 349 2 613 2 591 0   

Beräknade utgifter 929 1 846 2 800 3 446 4 231 3 837   

Beräknat sparande/underskott 854 45 -451 -833 -1 640 0   

Föregående prognos 5 maj 2014 
Beräknat sparande/underskott 854 174 -159 -140 -35     

 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:4 avseende 2014 till 1 846 miljoner 

kronor, vilket är 59 miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 45 miljoner kronor. Skillnaden mot sparande i föregående prognos 

beror till största del på att anslaget via nytt regleringsbrev minskat med 70 miljoner kronor 

samt att ramen för Folkhögskolesatsningen höjts med 20 miljoner kronor. 

 

För kommande år ser Arbetsförmedlingen ett ökat anslagsbehov då antalet deltagare 

prognostiseras öka kraftigt.  

 

Anslag 1:4     
Miljoner kronor      2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Beräknade utgifter 929 1 846 2 800 3 446 4 231 3 837   

   - Varav ersättning till lotsar 370 611 886 910 1 324 1 201   

   - Varav kostnad för insatser 559 1 234 1 914 2 536 2 907 2 636   

 

Etableringslots (även kallad Lots) är en kompletterande arbetsförmedlingstjänst som 

erbjuds personer inom etableringsuppdraget. Lotsen ska genom kompetens, bransch- och 

omvärldskunskap samt nätverk påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv. 

 

Lots är en rättighet och kostnaderna för lots har beräknats till 611 miljoner kronor 2014, 

vilket är 13 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Kostnaderna för lots påverkas 

delvis av hur många som har lots, hur många byten av lots som sker och på lotsarnas 

resultatersättning. Resultatersättningen i sin tur påverkas utifrån antalet deltagare som får 

arbete respektive påbörjar studier.  

 

I slutet av juni 2014 hade 27 348 personer beslut om lots, vilket utgör nästan 80 % av alla 

inom etableringsuppdraget. Andelen med lots har under en längre period legat på en stabil 

nivå. Färre kvinnor än män väljer att ta stöd av en lots. 

 

Från och med augusti 2014 finns möjlighet till förlängning av etableringsplan om en 

person har varit föräldraledig på deltid. Förändringen innebär att aktiviteter inom 
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etableringsplanen kan pågå under totalt 32 månader, vilket medför att maxlängden för 

tjänsten etableringslots kommer utökas från 24 till 32 månader. Detta kommer även 

medföra ökade utgifter.  

 

Samtidigt kan det konstateras att nuvarande resultatstyrning inte har fått önskad effekt. 

Problematiken kring tjänstens styrningsmekanismer framfördes bland annat i 

Arbetsförmedlingens senaste återrapportering inom etableringsuppdraget, men påpekas 

även av Riksrevisionens i deras senaste granskning av tjänsten. 

Arbetsförmedlingen genomför nu en bredare översyn av lotstjänsten. Bland annat 

utvärderas ersättningsmodellen och lotsens uppdrag. Översynen planeras vara avslutad 

under hösten 2014 och kommer fungera som underlag inför beslut om en eventuell ny 

upphandling. En eventuell ny upphandling av lotstjänster kan komma att påverka 

fördelningen inom anslag 1:4. 

 

Kostnader för övriga insatser 2014 beräknas till 1 234 miljoner kronor, vilket är  

71 miljoner kronor högre än i föregående prognos. Orsaken till de ökade kostnaderna är 

högre kostnader för förberedande utbildning och Folkhögskolesatsningen.  

 

Arbetsförmedlingen ansvarar inom etableringsuppdraget för att tillhandahålla 

arbetsmarknadspolitiska program för att påskynda och underlätta individens etablering på 

arbetsmarknaden. För att tillvarata individens kompetens och erfarenhet krävs att 

planeringen är långsiktig och utgår från den nyanländes behov och arbetsmarknadens 

förutsättningar för att det ska bli en lämplig kedja av aktiviteter. Utöver 

arbetsmarknadspolitiska program får deltagare inom etableringsuppdraget även del av 

andra insatser exempelvis sfi, samhällsorientering, och kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande och gymnasial nivå. 

 

Det är viktigt att deltagarna får tillgång till rätt insatser tidigt men det höga antalet 

nytillkommande ärenden till etableringsuppdraget ger inte det utrymme som behövs för att 

tidigt möta deltagarna på bästa sätt. Arbetsförmedlarens tid för varje individ blir för 

begränsad vilket innebär att det blir svårare att arbeta med kvalitet. Sammantaget medför 

detta att individuella behov av program inte kan tillgodoses i önskad omfattning. 

Arbetsförmedlingen har trots det höga inflödet lyckats öka antalet deltagare i insatser och 

program inom etableringsuppdraget, detta framförallt genom förberedande utbildning. 

Antalet har ökat betydligt från cirka 8 200 i juni 2013 till ungefär 14 000 i juni 2014, en 

ökning med 5 770 personer eller cirka 70 %. Andelen kvinnor av alla programdeltagare 

inom etableringsuppdraget är lägre, 39 % jämfört med andelen män som är 61 %.  

Arbetsförmedlingen får med det ökande antalet arbetssökande per arbetsförmedlare sämre 

förutsättningar att anvisa arbetssökande till program inom etableringsuppdraget. 

Arbetsförmedlingen har hittills lyckats öka antalet deltagare i program men klarar inte att 

öka andelen i program i en omfattning som motsvarar antalet nya arbetssökande i 

etableringsuppdraget.  
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Hur regelförändringen avseende anläggningsboende, som medför att etableringsplanens 

start flyttas fram, påverkar antalet och andelen deltagare i program är i detta tidiga skede 

svårt att säga. Personer i anläggningsboende kommer inte längre få tillgång till 

programinsatser och detta kan medföra ökade personella resurser till att anvisa de 

kommunmottagna till program men det kan också medföra ännu mindre nyttjande av 

programmedlen. 
 

Deltagare i program från etableringsuppdraget 
  

2013       
  

    2014           
  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Totalt antal med 
programbeslut 8 159  8 454  7 996  9 306  9 941  10 249  9 488  10 045  11 193  12 152  13 001  13 218  14 069  

Arbetsmarknads- 
utbildning 805 875 861 946 1 025 1 061 1 018 1 076 1 076 1 079 1 092 987 1 048 

Förberedande  
utbildning 6 112 6 337 6 039 6 948 7 224 7 384 6 880 7 280 8 112 8 927 9 738 10 203 11 141 

Praktik 666 636 491 667 816 834 654 764 895 979 981 840 704 

Arbetsträning 300 300 350 400 450 500 500 500 650 700 767 800 800 

Praktiskt Basår 20 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 

Övriga program 256 276 225 295 376 420 386 375 410 417 373 348 336 

Källa: Arbetsförmedlingen, statistik om deltagare i program från olika deltagargrupper 
 

Förberedande utbildning är det vanligaste programmet inom etableringsuppdraget och 

förväntas så även vara fortsättningsvis. Utbildningarna riktar sig till personer som behöver 

förberedas för ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete. Exempel på förberedande 

utbildningar är yrkesorientering, yrkessvenska och validering. I juni 2014 deltog 11 141 

personer vilket är en ökning med 5 029 personer eller 82 % i jämförelse med motsvarande 

månad 2013. En av förklaringarna till ökningen är att deltagarna i Folkhögskolesatsningen 

har beslut om förberedande utbildning. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet deltagare 

kommer att hålla sig på en hög nivå under hela prognosperioden.  

 

Arbetsförmedlingen i regleringsbrevet för 2014 har fått möjlighet att lämna bidrag till 

Folkbildningsrådet för utbildningar vid folkhögskolor. Utbildningarna ska vara på sex 

månader och innehålla orienterande och arbetsförberedande insatser samt studier i 

svenska. Utbildningarna riktar sig främst till personer med kort utbildningsbakgrund. 

Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet har kommit överens om hur genomförandet av 

satsningen ska gå till och utbildningarna startade i mitten av februari 2014.  

Bidraget till Folkbildningsrådet avsåg ursprungligen knappt 800 utbildningsplatser för 

2014, vilka nästintill förbrukades under våren 2014. Den omfattande åtgången visade på en 

stor efterfrågan på utbildningen vilket medförde att det ursprungliga beloppet avsett för 

ändamålet på 40 miljoner kronor under 2014 i senaste regleringsbrevet utökats till  

60 miljoner kronor, vilket Arbetsförmedlingen räknar med kommer förbrukas. 
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Antal nyanlända inom etableringsuppdraget som deltar i arbetsmarknadsutbildning har 

ökat något under senaste året. Arbetsmarknadsutbildning ska vara tydligt inriktat mot 

aktuell efterfrågan på arbetsmarknaden och avse yrkesinriktad utbildning som syftar till att 

stärka den enskilde arbetssökandes möjligheter att få ett arbete samt underlätta för 

arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. I juni 2014 deltog 1 048 personer 

från etableringsuppdraget i arbetsmarknadsutbildning vilket är en ökning med 243 

personer eller 30 % i jämförelse med juni 2013.  

Andelen i arbetsmarknadsutbildning av samtliga i program har däremot minskat från 10 % 

i juni 2013 till 7 % i juni 2014. Arbetsförmedlingens har förhoppningen är att kunna 

behålla nuvarande nivå under 2014. 

I dagsläget deltar personer med högst förgymnasial utbildning kortare än nio år i mindre 

omfattning i arbetsmarknadsutbildning7. Förklaringen kan vara att det ibland krävs 

förkunskaper för dessa utbildningar. Arbetsförmedlingen arbetar för att fler med kort 

utbildningsbakgrund ska kunna delta i arbetsmarknadsutbildning - exempelvis genom 

språkstöd. 

 

Sedan februari 2013 är det möjligt för Arbetsförmedlingen att anvisa nyanlända till det 

arbetsmarknadspolitiska programmet arbetsträning för vissa nyanlända. Programmet 

består av två delar; arbetsträning med handledare och praktiskt basår.  

 

Praktiskt basår är till för de arbetssökande s0m har fyllt 30 år och har högst nio års 

utbildning. Med programmet avses att den nyanlände både arbetstränar på en arbetsplats 

och deltar i en teoretisk utbildning kopplad direkt till arbetsuppgifterna. Arbetsträningen 

kombineras vanligen med utbildning i svenska för invandrare (sfi).  

Antalet deltagare i arbetsträning med handledare var i juni 2014 ca 800 personer och i 

praktiskt basår deltog ca 40 personer. Antalet platser är inte i nivå med den önskvärda 

volymen.  

Inom ramen för praktiskt basår finns krav på upphandlad utbildning, anvisningstid i 

programmet, ålder och utbildningsnivå hos deltagarna vilket troligen verkat begränsande 

på volymen.  

 

Arbetsträning med handledare har uppnått högre volymer än praktiskt basår eftersom 

programmet upplevts som enklare att hantera av arbetsförmedlare och arbetsgivare. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet platser för arbetsträning med handledare 

forsätter att öka men endast en svag ökning av deltagarna i praktiskt basår. 

 

Deltagandet i andra former av praktikprogram har minskat något de senaste månaderna. 

En förklaring till detta kan vara att beslut om arbetsträning med handledararvode används 

i allt högre utsträckning. Huvudsyftet med praktik på en arbetsplats är att stärka 

individens möjlighet att få ett arbete. En form av arbetspraktik är prova-på-plats som 

                                                             
7 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013, Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget, inlämnad 

den 1 november 2013. 



 

Sida: 84 av 102 

Prognoser för utbetalningar 2014 – 2018 

 

 

syftar till att ge arbetssökande med ingen eller begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv en 

tidig kontakt med arbetslivet i Sverige. Den arbetssökande kan även få en 

yrkeskompetensbedömning inom ramen för arbetspraktiken. 

 

Introduktion till arbete är en ny tjänst som kommer vara aktuell som aktivitet för 

arbetssökande som har en etableringsplan. Arbetssökande som på grund av ohälsa eller 

funktionsnedsättning inte kan tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens övriga 

arbetsförberedande program kan anvisas för att utveckla sin arbetsförmåga. Tjänsten ska 

kunna kombineras med insatser från andra aktörer som till exempel sfi. I de fall 

leverantören inte kan erbjuda introduktion till arbete på den arbetssökandes språk och den 

arbetssökande är i behov av språkstöd ska Arbetsförmedlingen tillsammans med 

arbetssökande och leverantör komma överens om i vilken utsträckning myndigheten bokar 

tolk.  

 

Arbetsförmedlingen har uppmärksammat att arbetsförmedlarna inom 

etableringsuppdraget i begränsad utsträckning använder sig av arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Därför har Arbetsförmedlingen tagit fram särskilda 

kompetensutvecklingsinsatser för både arbetsförmedlare och specialister inom 

etableringsuppdraget. För att arbeta med introduktion till arbete kommer även 

leverantörer behöva utveckla och anpassa arbetssätt och metoder till att arbeta med tolk.  

Det kommer innebära ett utvecklingsarbete för både Arbetsförmedlingen och leverantörer, 

vilket troligen kommer påverka i vilken uträckning introduktion till arbete initialt kommer 

användas. En förutsättning för att tjänsten ska användas är att Arbetsförmedlingen 

informerar leverantörer om etableringen och att Arbetsförmedlingen lokalt ser över 

samarbetsformerna mot olika språkgrupper för att hitta samverkansvinster. På sikt är det 

dock troligt att tjänsten kommer användas i samma utsträckning för deltagare inom 

etableringsuppdraget som för övriga målgrupper. 

 

Antalet personer som är i behov av en kvalitativ tolktjänst förväntas öka, vilket kommer 

medföra utökade tolkkostnader. Arbetsförmedlingen kommer också fortsätta att arbeta för 

att öka användandet av tolk.  

Arbetsförmedlingen upphandlar sedan 2013 kontakttolk genom eget ramavtal. Tidigare 

upphandlades tolkar via Kammarkollegiets statliga avtal. Ersättningen till tolkarna via 

Arbetsförmedlingens nya ramavtal ligger på en högre nivå än det tidigare statliga avtalet. 

Den högre nivån på ersättningen syftar till att bättre säkra både tillgängligheten och 

kvaliteten på tolk.  
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Efter etableringsplanen 

 

Av dem som lämnat etableringsuppdraget är det 27 % som arbetar eller studerar 90 dagar 

efter att etableringsplanen avslutats. Nystartsjobb är den vanligaste anställningsformen 

efter att personen lämnat etableringsplanen. En högre andel män befinner sig i arbete, 

avseende både arbete med eller utan stöd samt nystartsjobb.  

Drygt 40 % av alla som avslutat etableringsuppdraget är i arbetsmarknadspolitiskt 

program 90 dagar efter, och det vanligast förekommande programmet är jobb- och 

utvecklingsgarantin. Bedömningen är att andelen som går över till jobb- och 

utvecklingsgarantin kommer fortsätta öka under 2014 i och med att nuvarande situation 

inom etableringsuppdraget innebär att tiden inom etableringsuppdraget inte kommer 

kunna tillvaratas på bästa sätt.  

Det är en större andel kvinnor än män som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program efter 

avslutad etableringsplan, vilket ligger i linje med att en lägre andel bland de arbetssökande 

kvinnorna inom etableringsuppdraget deltar i olika arbetsmarknadspolitiska insatser och 

program samt att en lägre andel kvinnor inom etableringsuppdraget har någon form av 

subventionerad anställning. 

 

Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan 
  

  
Kvinnor Män Totalt   

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel    

Totalt antal som avslutat etableringsplan 4 334    5 880    10 214      

Arbete studier 809  19% 1 866  32% 2 675  26%   

 - arbete med stöd 148 3% 292 5% 440 4%   

 - arbete utan stöd 150 3% 415 7% 565 6%   

 - nystartsjobb 180 4% 691 12% 871 9%   

 - avaktualiserade till studier 331 8% 468 8% 799 8%   

Arbetsmarknadspolitiska program 1 934 45% 2 554 43% 4 488 44%   

 - jobb- och utvecklingsgarantin 1 654 38% 2 087 35% 3 741 37%   

 - jobbgarantin för ungdomar 170 4% 281 5% 451 4%   

 - övriga program 110 3% 186 3% 296 3%   

Öppet arbetslösa 408 9% 610 10% 1 018 10%   

Förhindrade 447 10% 291 5% 738 7%   

Avaktualiserad av annan orsak 736 17% 559 10% 1 295 13%   
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Bemyndiganderedovisning 
 

Bemyndiganderamar 2014 - 2015 UO 13 1:4 ap1 
Ersättning till etableringslotsar och insatser för  
vissa nyanlända invandrare, tkr 

  2014 2015   

Budgetunderlaget 2 152 407 2 886 507   

Prognos juli 2014 2 434 583 3 465 846   

Förändring 282 176 579 339   

Bemyndigande enligt regleringsbrev 2 200 000     

 

Då antalet deltagare inom etableringsuppdraget har ökat och bedöms öka mer än vad som 

prognostiserades i samband med budgetunderlaget ökar även åtagandena under 

prognosperioden. Arbetsförmedlingen beräknar att bemyndiganderamen för 2014 

överskrids med 282 miljoner kronor. Även de prognostiserade åtagandena för 2015 har 

justerats upp på grund av ökat antal deltagare inom etableringsuppdraget. 

 

Bemyndiganderamar 2014 - 2015 UO 14 1:3 ap1 
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser, tkr 

  2014 2015   

Budgetunderlaget 3 752 771 3 908 527   

Prognos juli 2014 3 652 690 3 960 898   

Förändring -100 081 52 371   

Bemyndigande enligt regleringsbrev 4 997 000     

 

 

Bemyndiganderamar 2014 - 2015 UO 14 1:4 ap1 
Ersättning till etableringslotsar och insatser för  
vissa nyanlända invandrare, tkr 

  2014 2015   

Budgetunderlaget 11 459 797 11 684 866   

Prognos juli 2014 12 147 976 12 367 075   

Förändring 688 179 682 209   

Bemyndigande enligt regleringsbrev 13 000 000     
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Program som finansieras via skattekreditering 

Nystartsjobb 

 
 
Summa skattekrediteringar 
nystartsjobb 
Miljoner kronor             

  2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Beräknade skattekrediteringar 6 080 6 933 8 183 8 459 8 660 8 704   

Föregående prognos 5 maj 2014 6 080 6 691 7 283 7 715 8 210 8 611   

 
 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna för nystartsjobb till 6 933 miljoner kronor 2014, 

jämfört med 6 691 miljoner kronor i föregående prognos.  

 

Den genomsnittliga kostnaden för olika former av nystartsjobb beräknas för närvarande 

uppgå till följande belopp. 
 

Kostnad per deltagare i Nystartsjobb med olika nedsättning av 
skatteutgiften 

  

  Andel av samtliga 
deltagare (procent) 

Beräknad kostnad per 
deltagare/mån (kronor) 

Äldre än 26 år; (dubbel nedsättning) 87,2% 13 200   

Yngre än 26 år; (dubbel nedsättning) 5,7% 11 500   

Yngre än 26 år; (enkel nedsättning) 7,1% 5 800   

Yngre än 26 år; (enkel nedsättning plus 
nedsättning m faktisk avgift) 0,1% 7 000   

SUMMA 100,0%     
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Deltagare månadsvis i nystartsjobb 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

 

Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till 48 200 personer 2014, vilket är  

1 500 personer fler än i föregående prognos. Kommande år under prognosperioden 

bedöms antalet deltagare i nystartsjobb öka. År 2018 beräknas i genomsnitt 

60 400 personer ha nystartsjobb.  

 

Antalet personer i nystartsjobb beräknas med hjälp av en matematisk flödesmodell 

liknande den som används vid bedömningen av antalet personer i jobb- och 

utvecklingsgarantin. Modellen tar bland annat hänsyn till konjunkturutvecklingen. 

 
 

Inflöde i nystartsjobb       

  2013             2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Totalt 4 893 3 086 3 244 3 730 3 896 3 542 2 761 3 649 3 564 4 262 4 701 4 854 5 444 

varav från JOB 615 296 326 407 424 363 253 436 410 518 568 633 717 

varav funktionsnedsatta  654 422 420 485 527 455 368 467 464 513 648 676 789 

varav nyanlända 454 339 291 328 375 338 287 336 348 386 423 410 494 

 
 

Den 1 februari 2013 infördes en högre subventionsnivå för ungdomar utan arbete mer än 

12 månader. För åldersgruppen 20-26 som är målgrupp har det skett en ökning i såväl 

antal som i andel av totala gruppen kvarstående personer med nystartsjobb. I juni 2014 

fanns 7 993 kvarstående personer i åldern 20-26 med nystartsjobb, vilket utgjorde 16 % av 

totala antalet personer med nystartsjobb. Detta är en ökning jämfört med juni 2013 då det 

fanns 6 475 kvarstående vilket utgjorde 14 % av totala antalet personer med nystartsjobb. 

Andelen i åldern 20-26 år med nystartsjobb som är anställda med den högre 

subventionsnivån (2 x 31,42%) utgör idag ungefär hälften av deltagarna. 
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Det är svårt att isolera effekter av ändrade subventionsnivåer från andra faktorer. Men 

ungdomarnas andel av totala antalet personer med nystartsjobb var lika stor i februari 

2012 som i februari 2013, under denna period hade samtliga ungdomar samma 

subventionsnivå.  Sedan regeländringen som medförde ändrade subventionsnivåer 

infördes i februari 2013 har ungdomarnas andel av totala antalet personer med 

nystartsjobb ökat, vilket kan tolkas som att regeländringen fått viss effekt. 

 

En ytterligare effekt som kan påverka utvecklingen för nystartsjobb är återgången till 

längre kvalificeringstid för personer över 55 år. Förändringen började gälla 1 januari 2014. 

De första fyra månaderna med nya regler för kvalificeringstid har inte medfört någon 

nämnvärd förändring av antalet nya personer med nystartsjobb jämfört med året innan, 

trots att färre personer kan kvalificera till nystartsjobb. 

 

Sammanfattningsvis kan de ökade subventionsnivåerna för vissa ungdomar bidra till en 

ökning av antalet nystartsjobb totalt sett framöver. Effekten av regeländringarna kan också 

bli att det endast sker en omfördelning inom gruppen, det vill säga att andelen ungdomar 

med nystartsjobb ökar på bekostnad av de äldre, även om årets första fyra månader inte 

pekar på någon sådan effekt. 

 

ANDEL KVINNOR OCH MÄN I NYSTARTSJOBB MÅNADSVIS 2012 – 2014 

 
 

Andelen kvinnor i nystartsjobb är 38 % och andelen män är 62 % 2014. Av deltagarna i 

juni 2014 är 48 % utrikes födda jämfört med 45 % juni 2013. Andelen med en 

funktionsnedsättning har under året varit 18 %. 
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Yrkesintroduktionsanställningar 

Den 15 januari 2014 infördes yrkesintroduktionsanställningar. Målgruppen är ungdomar 

15-24 år. Anställningarna påminner till viss del om nystartsjobb till sin konstruktion.  

Yrkesintroduktionsanställningarna kan till viss del tänkas ersätta en del anställningar som 

annars skulle gjorts med stöd för nystartsjobb. Yrkesintroduktionsanställningar är även 

möjligt för personer som inte är arbetslösa. 

 

Summa skattekrediteringar yrkesintroduktionsanställning 
Miljoner kronor 

        

  2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Beräknade skattekrediteringar 0 8 130 325 633 887   

Föregående prognos 5 maj 2014 0 15 133 325 633 887   

 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna för yrkesintroduktionsanställning till 

8 miljoner kronor 2014, jämfört med 15 miljoner kronor i föregående prognos.  

Utöver dessa kostnader beräknas 4 miljoner kronor belasta UO14 anslag 1:3 ap1 för 

anordnarbidrag under 2014. 

 

Deltagare månadsvis i yrkesintroduktionsanställning 2013 – 2018 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2014 och juli 2014 

 

 

 

Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till 300 personer 2014, vilket är  

100 personer färre än i föregående prognos. Kommande år under prognosperioden bedöms 

antalet deltagare i yrkesintroduktionsanställning öka. 2018 beräknas i genomsnitt 16 500 

personer ha en yrkesintroduktionsanställning. För 2014 är det dock fråga om betydligt 

lägre volymer. I slutet av juni 2014 fanns 144 arbetssökande med 

yrkesintroduktionsanställning.  

Volymerna är beroende av hur många avtal som sluts av parterna. I juli 2014 fanns 

32 branschavtal inom sex fackförbund registrerade hos Arbetsförmedlingen. 
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Tabeller 
 
Tabeller om deltagare i program utan aktivitetsstöd (förutom etableringsersättning) har 
utgått med anledning av svårigheter att ta fram rättvisande statistik. Detta då 
Arbetsförmedlingen i dagsläget saknar tillräckligt underlag för att särskilja de som inte 
beviljas aktivitetsstöd eller har annan ersättning från Försäkringskassan. 
 

Deltagare i program utan aktivitetsstöd 2013 - 2014  
Tabellen visar deltagare i program som inte får aktivitetsstöd.  

  APR AFP ARB AUB FKV FUB INTRO PRJ SEB SUMMA 

2013 Deltagare med etableringsersättning 

januari 657 83 19 553 13 5 425   72 4 6 826 

februari 800 98 14 543 18 5 960   88 6 7 527 

mars 717 116 23 545 22 6 035   99 8 7 565 

april 896 136 39 561 22 6 316   85 6 8 061 

maj 928 128 33 549 20 6 432   104 7 8 201 

juni 691 99 29 516 24 6 450   100 8 7 917 

juli 658 145 24 560 14 6 716   96 7 8 220 

augusti 520 100 18 600 15 6 362   90 7 7 712 

september 730 132 39 714 18 7 206   113 6 8 958 

oktober 876 131 46 771 30 7 500   161 8 9 523 

november 882 136 53 787 37 7 663   186 8 9 752 

december 680 83 50 743 37 7 217   199 8 9 017 

2014                     

januari 785 108 45 786 30 7 676   200 8 9 638 

februari 944 133 29 816 29 8 499   218 8 10 676 

mars 1 049 131 22 862 33 9 289   227 7 11 620 

april 1 060 106 19 869 20 10 110   217 9 12 410 

maj 907 88 26 801 15 10 645   220 11 12 713 

juni 735 67 41 794 4 11 675   220 10 13 546 

APR: Arbetspraktik FUB: Förberedande utbildning 

AFP: Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling INTRO: Arbetslivsintroduktion 

ARB: Arbetslivsinriktad rehabilitering PRJ: Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 

AUB: Arbetsmarknadsutbildning SEB: Start av näringsverksamhet 

FKV: Fördjupad kartläggning och vägledning 
       

  



 

Sida: 92 av 102 

Prognoser för utbetalningar 2014 – 2018 

 

 

Snittkostnad per deltagare             

  
Prognos 

131025 
Prognos 

140116 
Prognos 

140221 
Prognos 

140505 
Prognos 

140728   

1:2 Aktivitetsstöd             

Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400   

Jobb- & utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas 11 600 11 600 11 600 11 700 11 600   

Jobbgarantin för ungdomar (UGA) 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400   

Arbetsmarknadsutbildning 8 800 8 800 8 800 8 600 8 500   

Start av näringsverksamhet 11 500 11 500 11 500 11 800 11 800   

Arbetslivsinriktad rehabilitering 8 200 8 200 8 200 8 300 8 300   

Arbetspraktik 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000   

Praktisk kompetensutveckling 7 100 7 000 7 000 7 000 6 900   

Förberedande utbildning 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000   

Arbetslivsintroduktion 8 900 9 200 9 200 9 000 8 900   

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 7 900 7 900 7 900 7 900 7 800   

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 11 000 10 800 10 800 10 000 9 200   

Fördjupad kartläggning och vägledning 8 700 8 600 8 600 8 600 8 600   

1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser             

Särskilt anställningsstöd (JOB) 17 500 17 600 17 600 17 600 17 600   

Instegsjobb 13 300 13 500 13 500 13 900 14 000   

Förstärkt särskilt anställningsstöd 20 300 20 500 20 500 20 600 20 400   

1:4 Lönebidrag och Samhall mm              

Lönebidrag 11 900 11 900 11 700 11 600 11 600   

OSA 14 800 14 800 14 800 14 700 14 700   

Utvecklingsanställning 16 900 16 900 16 400 16 200 16 100   

  - varav reguljär utvecklingsanställning     16 200 16 200 16 100   

  - varav Kulturarvslyftet     14 300 14 300 14 300   

  - varav Samhall     21 400 21 400 21 400   

  - varav Samhall sysselsättningsfasen     16 200 16 200 16 200   

Trygghetsanställning 13 500 13 500 13 500 13 500 13 300   

Nystartsjobb             

Nystartsjobb 12 400 12 400 12 400 12 600 12 700   

Yrkesintroduktionsanställning             

Yrkesintroduktionsanställning   4 700 4 700 4 700 4 700   
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Prognos avseende programvolymer utanför garantiprogrammen   

Sökande tillhör: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Etableringsuppdrag 8 600 14 400 22 100 29 500 34 300 31 600 

Samarbete med Fk 5 800 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Från intro (exkl. Sam. Fk) 7 900 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Funktionsnedsatta (exkl. Sam. Fk/Intro) 11 600 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

Nyanlända utanför etableringsuppdraget  
(inklusive efter etableringsuppdraget) 3 400 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Folkhögskolesatsning 200 100 100 100 100 100 

Starta eget 3 000 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

Bedömda med bedömningsstöd 4 400 2 000 7 000 7 000 6 800 6 900 

Övriga 7 900 1 200 500 300 300 300 

Totalt antal deltagare utanför 
garantiprogrammen 52 700 41 500 53 500 60 700 65 300 62 700 

 

Prognos avseende deltagare i Förberedande utbildning utanför garantierna   

Sökande tillhör: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Etableringsuppdrag 6 300 10 900 16 500 22 000 25 100 22 900 

Samarbete med Fk 120 200 200 200 200 200 

Från intro (exkl. Sam. Fk) 120 100 100 100 100 100 

Funktionsnedsatta (exkl. Sam. Fk/Intro) 1 030 800 800 800 800 800 

Nyanlända utanför etableringsuppdraget  
(inklusive efter etableringsuppdraget) 2 100 700 600 600 600 600 

Folkhögskolesatsning 230 100 100 100 100 100 

Bedömda med bedömningsstöd 1 500 500 1 400 1 300 1 400 1 400 

Övriga 2 000 500 200 200 100 100 

Totalt antal deltagare utanför 
garantiprogrammen 13 400 13 800 19 900 25 300 28 400 26 200 

 

Prognos avseende deltagare i Arbetsmarknadsutbildning utanför garantierna   

Sökande tillhör: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Etableringsuppdrag 900 1 200 1 600 2 200 2 700 2 600 

Samarbete med Fk 40 100 100 100 100 100 

Från intro (exkl. Sam. Fk) 160 200 200 200 200 200 

Funktionsnedsatta (exkl. Sam. Fk/Intro) 1 400 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Nyanlända utanför etableringsuppdraget  
(inklusive efter etableringsuppdraget) 400 200 200 200 200 200 

Bedömda med bedömningsstöd 900 1 000 1 500 1 300 1 100 1 100 

Övriga 2 300 1 000 200 100 100 100 

Totalt antal deltagare utanför 
garantiprogrammen 6 100 4 700 4 800 5 100 5 400 5 300 
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Flöden i jobb och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 

    

  
2013 

  
          2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Förändring -3 726  -778  -669  -809  -692  -145  1 833  -20  679  356  -657  -1 863  -4 057  

Inflöde 5 431 5 384 6 623 6 794 6 533 6 247 7 448 8 118 7 597 8 125 7 116 6 608 6 585 

Utflöde 9 157 6 162 7 292 7 603 7 225 6 392 5 615 8 138 6 918 7 769 7 773 8 471 10 642 

 

Flöden i jobb och utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen 

  

  2013             2014           
Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Förändring -1 119  -164  -162  -118  794  726  1 119  1 290  930  525  507  463  288  

Inflöde 1 405 1 384 1 673 1 971 3 108 2 772 2 719 3 569 3 175 3 242 3 006 3 113 3 026 

Utflöde 2 524 1 548 1 835 2 089 2 314 2 046 1 600 2 279 2 245 2 717 2 499 2 650 2 738 

 

Flöden i jobbgarantin för ungdomar 

    

  2013             2014           
Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Förändring -7 831  -3 572  -3 213  2 972  1 026  1 234  765  -2 127  -1 115  -2 406  -2 494  -3 887  -7 427  

Inflöde 3 009 2 799 3 896 9 181 6 327 6 429 6 427 6 207 5 146 4 632 4 452 3 656 2 952 

Utflöde 10 840 6 371 7 109 6 209 5 301 5 195 5 662 8 334 6 261 7 038 6 946 7 543 10 379 

 

Inskrivna arbetssökande som beräknas vara kassamedlemmar 2013 - 2018 

Tusentals sökande. 

  jan feb mar apr maj jun jul aug  sep okt nov dec 

2013 129,3 130,3 130,9 128,9 125,5 109,2 104,7 107,7 109,9 111,4 108,2 111,4 

2014 121,4 123,2 122,0 115,6 114,7 98,2 94,6 97,0 98,6 102,7 103,0 104,5 

2015 114,1 114,8 111,6 110,5 105,6 94,9 91,3 94,6 96,8 97,9 98,6 99,7 

2016 105,9 106,5 103,4 100,6 96,1 86,6 83,0 86,1 88,1 89,7 90,1 91,1 

2017 100,4 101,2 98,2 95,4 91,1 82,2 79,1 81,8 83,7 84,9 85,1 86,0 

2018 98,3 99,2 96,7 94,8 90,7 81,3 77,7 80,5 82,4 83,0 83,2 84,0 

 

Inskrivna arbetssökande (öppet arbetslösa, deltid och timanställda)  
som inte beräknas vara kassamedlemmar 2013-2018 
 Tusentals sökande. 

  jan feb mar apr maj jun jul aug  sep okt nov dec 

2013 177,2 168,8 158,5 158,5 137,9 171,3 186,4 192,4 178,1 169,5 170,2 175,4 

2014 165,9 156,1 146,3 137,9 129,1 152,8 166,9 168,3 159,3 151,6 155,7 151,0 

2015 133,8 123,1 115,3 105,5 127,0 148,7 158,8 138,3 136,4 131,9 138,3 132,8 

2016 119,4 106,1 101,6 94,4 118,4 140,4 153,2 139,5 130,5 123,2 129,9 130,1 

2017 116,4 102,7 97,4 90,9 116,5 139,3 148,8 135,9 125,7 116,4 121,4 119,5 

2018 104,7 99,9 99,3 95,1 110,5 135,0 146,9 134,3 125,0 116,6 121,2 120,4 
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Genomsnittlig bidragsandel i lönebidrag 
(procent) 

                

  2013             2014           

Kvarståendedatum juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Affärsdrivande verk 64,4 64,3 64,5 64,4 64,1 63,6 63,4 64,1 64,1 64,2 64,1 63,9 63,9 

Allmännyttiga org. 70,2 70,1 69,9 69,9 69,8 69,7 69,6 69,4 69,3 69,2 69,2 69,2 69,1 

Annan arbetsgivare 66,3 66,2 65,8 65,7 65,8 65,4 65,3 65,4 65,4 65,5 65,5 65,4 65,5 

Enskilda företag 63,5 63,4 63,2 63,2 63,0 63,1 63,1 63,0 63,0 63,0 63,1 63,1 63,2 

Institutioner 65,4 64,7 64,2 63,3 63,7 62,8 62,5 64,6 64,2 64,4 63,9 63,6 64,2 

Kommuner 62,0 61,8 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,5 61,5 61,5 61,5 61,6 61,8 

Landsting 57,3 57,0 57,2 57,3 57,2 55,6 55,7 57,5 57,6 57,9 58,2 58,3 58,1 

Statliga myndigheter 57,4 57,3 57,1 57,1 57,5 57,3 57,5 56,4 56,4 56,3 56,6 57,1 57,6 

Samtliga arbetsgivare 64,4 64,3 64,2 64,1 64,0 63,9 63,9 63,8 63,8 63,9 63,9 63,9 63,9 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).  

 

Genomsnittlig bidragsgrad för personer som startat respektive 
lämnat programmet Lönebidrag (angivet i procent) 

        

  2013             2014           

Program juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Nya beslut 64,6 65,0 66,1 65,3 64,9 65,1 64,5 64,6 65,6 65,2 65,4 64,8 65,2 

Avslutade beslut 65,9 68,0 66,1 65,8 65,6 65,1 65,0 65,2 65,2 64,9 65,1 64,4 65,0 

 
 

Genomsnittlig bidragsandel i Utvecklingsanställning (procent)       

  2013         

  

  2014           

Kvarståendedatum juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Affärsdrivande verk 80,0 79,9 79,8 76,6 76,6 79,2 78,9 76,2 76,2 75,6 75,7 75,8 75,5 

Allmännyttiga org. 78,6 78,6 78,3 78,5 78,5 78,6 78,6 78,4 78,4 78,3 78,0 77,7 78,2 

Annan arbetsgivare 77,7 77,5 76,7 76,6 77,1 77,2 77,2 77,1 77,1 76,9 76,8 76,8 76,5 

Enskilda företag 76,6 76,5 76,1 77,1 76,1 76,0 76,0 76,0 75,8 75,8 75,7 76,6 75,9 

Institutioner 80,2 80,2 78,3 78,8 80,3 78,8 78,9 80,0 79,1 78,6 78,5 78,2 76,6 

Kommuner 77,1 77,0 76,8 76,8 76,7 76,4 76,5 76,4 76,3 76,2 76,1 75,9 75,6 

Landsting 73,5 73,4 73,4 73,2 73,2 72,6 72,8 72,2 72,9 72,0 71,9 71,9 72,5 

Statliga myndigheter 73,9 74,0 73,8 73,6 73,3 78,1 78,9 76,0 75,3 74,9 74,5 74,9 74,1 

Samtliga arbetsgivare 77,3 77,2 77,0 77,0 77,0 76,9 76,9 76,8 76,7 76,7 76,5 76,5 76,2 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).  
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Genomsnittlig bidragsandel i Trygghetsanställning (procent)     

  2013         
  

  2014           

Kvarståendedatum juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Affärsdrivande verk 69,4 69,4 69,0 69,3 69,5 68,8 68,7 68,6 68,6 68,6 68,7 68,5 68,5 

Allmännyttiga org. 72,9 72,8 72,8 72,9 73,9 72,7 72,7 72,6 72,6 72,5 72,5 72,5 72,4 

Annan arbetsgivare 70,2 70,2 70,3 70,2 70,2 70,1 70,2 70,1 70,1 70,1 70,1 70,2 70,1 

Enskilda företag 67,6 67,6 67,6 67,7 67,7 67,7 67,6 67,5 67,6 67,5 67,6 67,6 67,6 

Institutioner 64,6 65,0 64,6 64,6 65,0 64,4 64,5 65,3 65,7 65,6 66,0 65,8 65,4 

Kommuner 67,6 67,5 67,5 67,5 67,5 67,4 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 

Landsting 60,5 61,0 61,3 61,1 61,3 61,0 61,0 61,8 61,7 61,9 61,9 61,9 62,0 

Statliga myndigheter 62,8 62,6 63,0 62,9 62,2 62,0 61,9 62,2 62,2 62,0 61,8 61,8 62,0 

Samtliga arbetsgivare 68,6 68,6 68,6 68,6 68,8 68,6 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).  

 

Genomsnittlig bidragsandel i OSA (procent)                 

  2013             2014           

Kvarståendedatum juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Affärsdrivande verk 76,3 76,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 77,0 75,3 75,6 75,6 0,0 

Allmännyttig 
organisation 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Annan arbetsgivare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 74,6 70,0 68,3 70,0 70,0 0,0 0,0 

Kommuner 74,8 74,8 74,8 74,9 74,8 74,8 74,8 74,7 74,7 74,6 74,6 74,6 74,6 

Landsting 70,0 70,0 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Statliga myndigheter 80,0 80,0 80,0 80,0 75,3 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0 80,0 

Samtliga arbetsgivare 74,8 74,8 74,9 74,9 74,8 74,8 74,8 74,7 74,7 74,6 74,6 74,6 74,6 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).  

 
 

Genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag per utbetald personmånad i Trygghets- och 
Utvecklingsanställning 2011-2013  
(exklusive Kulturarvslyftet och tillfälliga anställningar vid Samhall) 

Uppgifter om genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag vid Utvecklings- och trygghetsanställningar finns inte 
i ekonomisystemen, men har här beräknats med ledning av utbetalda anordnarbidrag och personmånader i 
respektive program. Belopp i kronor. 

  2011 2012 2013 2014     
        jan-mars     

Trygghetsanställning 981 1 051 1 064 1 025     

Utvecklingsanställning 2 021 2 182 2 364 2 006     
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Uppgifter om antal utbetalda personmånader i Lönebidrag månadsvis 2013 - 2014 

  jan feb mar apr maj jun jul aug  sep okt nov dec 

2013 38 907 38 494 38 224 37 699 37 428 37 140 36 444 36 257 35 478 34 516 33 619 33 055 

2014 31 694 31 365 31 306 31 308 29 788 16 507             

 
Det totala antalet utbetalda personmånader under 2013 uppgick i mitten av juli 2014 till 
437 261 personmånader. Ytterliggare personmånader avseende 2013 kommer att utbetalas 
under 2014. Det totala antalet utbetalde personmånader avseende 2013 beräknas därför till 
437 500 personmånader. 
 

Antal kvarstående med beslut om SIUS         

   2013             2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Kvarstående 8 603 8 606 8 803 9 255 9 615 10 045 10 215 10 495 10 901 11 359 11 667 11 822 11 825 

 
 

Beslut om stöd till personligt biträde         

  2013             2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Kvarstående 12 861 12 983 13 129 13 494 14 157 14 753 14 853 14 954 15 387 15 766 16 270 16 677 16 564 

Nya beslut 2 061 1 740 1 348 2 131 2 486 2 374 1 912 2 524 2 270 2 386 2 681 2 502 2 568 

 
 

Nya beslut om stöd till hjälpmedel         

  2013             2014           

Program jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Antal fattade beslut 905 546 456 661 826 861 781 632 765 837 756 746 819 

 
  



 

Sida: 98 av 102 

Prognoser för utbetalningar 2014 – 2018 

 

 

Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med 
funktionsnedsättning av de arbetssökande 

    2012 2013 2014   

Kvarstående sökande 
totalt Kvinnor 49% 48% 47%   

  Män 51% 52% 53%   

  Utrikesfödda 33% 35% 38%   

  Funktionsnedsättning 26% 27% 29%   

Öppet arbetslösa Kvinnor 45% 45% 44%   

  Män 55% 55% 56%   

  Utrikesfödda 41% 42% 45%   

  Funktionsnedsättning 11% 11% 12%   

Långtidsarbetslösa Kvinnor 45% 43% 44%   

  Män 55% 57% 56%   

  Utrikesfödda 48% 47% 51%   

  Funktionsnedsättning 14% 14% 14%   

Sökande som fått arbete Kvinnor 50% 48% 46%   

  Män 50% 52% 54%   

  Utrikesfödda 25% 26% 26%   

 
Funktionsnedsättning 12% 13% 15%   

Deltidsarbetslösa Kvinnor 73% 70% 68%   

  Män 27% 30% 32%   

  Utrikesfödda 30% 32% 34%   

  Funktionsnedsättning 6% 6% 6%   

Timanställda Kvinnor 65% 63% 62%   

  Män 35% 37% 38%   

  Utrikesfödda 29% 29% 31%   

  Funktionsnedsättning 6% 6% 6%   
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Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning av 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 

    2012 2013 2014   

Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 Kvinnor 47% 47% 45%   

  Män 53% 53% 55%   

  Utrikesfödda 32% 38% 42%   

  Funktionsnedsättning 26% 27% 27%   

Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 3 Kvinnor 47% 47% 47%   

  Män 53% 53% 53%   

  Utrikesfödda 32% 34% 36%   

  Funktionsnedsättning 36% 37% 38%   

Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Kvinnor 44% 41% 41%   

  Män 56% 59% 59%   

  Utrikesfödda 16% 17% 18%   

  Funktionsnedsättning 8% 10% 12%   

Arbetsmarknadsutbildning Kvinnor 41% 38% 38%   

  Män 59% 62% 62%   

  Utrikesfödda 48% 56% 58%   

  Funktionsnedsättning 22% 25% 28%   

Start av näringsverksamhet Kvinnor 48% 46% 47%   

  Män 52% 54% 53%   

  Utrikesfödda 25% 26% 27%   

  Funktionsnedsättning 14% 11% 18%   

Arbetspraktik och praktisk 
kompetensutv. Kvinnor 49% 49% 47%   

  Män 51% 51% 53%   

  Utrikesfödda 66% 67% 67%   

  Funktionsnedsättning 17% 21% 26%   

Förberedande insatser Kvinnor 59% 57% 54%   

  Män 41% 43% 46%   

  Utrikesfödda 40% 45% 50%   

  Funktionsnedsättning 52% 51% 48%   
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Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning av 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 

    2012 2013 2014   

Särskilt anställningsstöd (JOB) Kvinnor 39% 39% 39%   

  Män 61% 61% 61%   

  Utrikesfödda 32% 33% 36%   

  Funktionsnedsättning 19% 17% 16%   

Förstärkt särskilt anställningsstöd Kvinnor 39% 39% 37%   

  Män 61% 61% 63%   

  Utrikesfödda 21% 26% 30%   

  Funktionsnedsättning 29% 27% 28%   

Instegsjobb Kvinnor 42% 36% 32%   

  Män 58% 64% 68%   

  Funktionsnedsättning 1% 1% 1%   

Lönebidrag Kvinnor 41% 41% 41%   

  Män 59% 59% 59%   

  Utrikesfödda 17% 17% 17%   

OSA Kvinnor 30% 30% 31%   

  Män 70% 70% 69%   

  Utrikesfödda 23% 23% 24%   

Utvecklingsanställning Kvinnor 44% 43% 40%   

  Män 56% 57% 60%   

  Utrikesfödda 20% 19% 18%   

Trygghetsanställning Kvinnor 39% 40% 41%   

  Män 61% 60% 59%   

  Utrikesfödda 15% 15% 15%   

Nystartsjobb Kvinnor 38% 38% 38%   

  Män 62% 62% 62%   

  Utrikesfödda 43% 46% 48%   

  Funktionsnedsättning 19% 19% 18%   

 
  



 

Sida: 101 av 102 

Prognoser för utbetalningar 2014 – 2018 

 

 

  



 

Sida: 102 av 102 

Prognoser för utbetalningar 2014 – 2018 

 

 

 


