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Prognoser för utbetalningar 2015 - 2019 

 

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2015–2019 till regeringen den  

20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober 2015. 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 biträdande generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har 

föredragits av Rickard Wihlmér. I den slutliga handläggningen har tillförordnad 

ekonomichef Fredrik Modigh deltagit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas Olsson 

Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör 

 

 

 

 

 

 

Rickard Wihlmér 

Ekonom 

  

Dnr: Af-2015/355836 

Datum 2015-07-27 
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Sammanfattning 
Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala 

arbetslösheten att uppgå till 7,8 % 2015, jämfört med 8,0 % 2014. Arbetslösheten bedöms 

fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2016 till 7 ,55 %, 2017 till 7,3 %, 

2018 till 7,0 % och 2019 till 6,9 %. Beräkningen grundar sig på den 

arbetsmarknadsprognos som presenterades i juni 2015. 

 

Arbetsförmedlingen bedriver ett omfattande rekryteringsarbete under 2015 till följd av ett 

förstärkt förvaltningsanslag avseende både ap 1 och ap 2. I snitt anställs närmare 100 

medarbetare per månad. Förstärkningen syftar till att möjliggöra genomförandet av 

regeringens reformer som presenterades i vårpropositionen. Från och med den 3 augusti 

2015 blir möjligt att använda de nya insatserna utbildningskontrakt och traineejobb. 

Införandet av dessa insatser är första steget i arbetet med att införa en 90-dagarsgaranti 

där alla ungdomar ska erbjudas jobb, utbildning eller en insats som leder till jobb inom 90 

dagar. För att lyckas med detta uppdrag krävs en väl utvecklad samverkan med 

kommunerna, både som arbetsgivare och utbildningsanordnare. Förberedelser för att 

införa reformerna pågår och bl.a. har en aktiv samverkan med kommunerna initierats.  För 

att möjliggöra en successiv och över tid hållbar uppbyggnad av myndighetens kapacitet 

beräknar myndigheten att ta med sig ett sparande på förvaltingsanslaget ap 1  på 100 

miljoner kronor till 2016. 

 

På förvaltningsanslaget ap 2, nyanländas etablering, bedöms en fullt anslagsutnyttjande 

under året. Det extra tillskottet på anslagsposten 2015 har varit välkommet för att möta det 

stora inflödet till etableringsuppdraget. Positivt är också att andelen och antalet i 

etableringsuppdraget som går vidare till arbete eller utbildning ökar. Även antalet 

deltagare i instegsjobb och nystartsjobb ökar. Arbetssituationen är dock alltjämt 

problematisk. Även med given och föreslagna resursförstärkningar i år och kommande år, 

och även om Migrationsverkets prognoser över antalet uppehållstillstånd har reviderats 

ned något, kommer resurserna per deltagare inom uppdraget att fortsatt minska. Behov 

finns därför av ytterligare förstärkning kommande år av anslagen inom uppdraget. 

 

Det är en utmaning för myndigheten att parallellt rekrytera och introducera nya 

medarbetare, upprätthålla kvalitet och volym i arbetet inom nuvarande verksamhet, 

genomföra regeringens reformer samt genomföra den förnyelse av myndigheten som 

krävs. Under en övergångsperiod kan följden bli att vissa volymer sjunker, vilket är en 

utveckling som synts under våren för t.ex. programinsatser utanför garantierna.   

 

Arbetsförmedlingens bedömning i denna prognos är att det kommer att uppstå ett ökat 

anslagssparande både på 1:2 ap1 Aktivitetsstöd och på 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning 

under 2015. Orsaken till den lägre anslagsbelastningen är framförallt att arbetslösheten 

beräknas minska enligt den senaste arbetsmarknadsprognosen och därmed minskar 
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antalet personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och uppbär ersättning från 

arbetslöshetskassorna.  

 

Arbetsförmedlingen kan vidare konstatera att arbetet med att minska bidragsandelen för 

subventionerade anställningar under anslag 1 :4, ap1, Lönebidrag m.m. nu gett resultat. 

Snittkostnaderna har sjunkit, vilket skapar möjlighet för fler sökande att erbjudas en 

subventionerad anställning under kommande år. Kortsiktigt innebär utvecklingen dock ett 

ökande anslagssparande innevarande år. 
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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 

 1:3      

ap1 

1:4      

ap1 

  

Tilldelning & förslag till tilldelning                   
Tilldelning 2015 6 630 1 013 14 957 13 958 2 376 9 530 13 217   4 029 2 580   

Regleringsbrevet 6 438 1 008 14 957 13 958 2 376 9 530 13 217   4 029 2 580   

Överföring 192 5 0 0   0           

Kostnader                       
2014 6 218 701 14 450 13 446 2 172 8 621 13 029   2 685 1 743   

2015 6 530 1 013 14 123 12 656 2 376 9 269 12 863   3 784 2 422   

2016 6 608 1 196 13 434 14 972 2 709 11 716 13 210   5 176 3 056   

Sparande 2011-2013                       
2014 244 5 613 1 454 0 551 224   107 148   

2015 100 0 834 1 302 0 261 354   245 158   

2016 0 0 145 -738 0 103 0   198 0   

 

Utgiftsområde 14 

Anslaget 1:1 ap1 – Förvaltning 

Kostnaden under anslaget 2015 beräknas till 6 530 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner 

kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 100 miljoner kronor. 

Det beräknade anslagssparandet är resultatet av ett medvetet val från myndighetens sida 

för att möjliggöra en successiv och över tid hållbar uppbyggnad av kapaciteten. Överföring 

av  anslagssparande från 2014 har skett med 192 miljoner kronor.  

Anslaget 1:1 ap2 – Förvaltning nyanländas etablering 

Kostnaden under anslaget 2015 beräknas till 1 013 miljoner kronor, vilket är samma nivå 

som i föregående prognos och ger ett fullt anslagsutnyttjande. Överföring av 

anslagssparande från 2014 har skett med 5 miljoner kronor.  

Anslaget 1:2 ap1 – Aktivitetsstöd  

Utgifterna under anslaget 2015 beräknas till 14 123 miljoner kronor, vilket är 533 miljoner 

kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 834 miljoner kronor. 

Den främsta orsaken till de minskade kostnaderna är att prognosen över antalet deltagare i 

garantiprogrammen är sänkt. Utgiften för aktivitetsstöd beräknas öka i slutet av året till 

följd av att både grundbeloppet och taket i a-kassan höjs från och med september. 

Anslaget 1:2 ap2 – Arbetslöshetsersättning  

Kostnaderna under anslaget 2015 beräknas till 12 656 miljoner kronor, vilket är  

528 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på  
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1  302 miljoner kronor. Orsaken till de lägre prognostiserade kostnaderna är att prognosen 

över antalet som beräknas uppbära ersättning har skrivits ned i och med den lägre 

prognostiserade arbetslösheten. Kostnaderna för arbetslöshetsersättning beräknas öka i 

slutet av året till följd av att både grundbeloppet och taket i a-kassan höjs från och med 

september. 

Anslaget 1:3 ap1 – Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

Kostnaderna under anslaget 2015 beräknas till 9 269 miljoner kronor, vilket är 41 miljoner 

kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 261 miljoner kronor. 

Orsaken till de lägre kostnaderna är sänkta volymer för främst i förstärkt särskilt 

anställningsstöd och utbildning. 

Anslaget 1:4 – Lönebidrag 

Kostnaderna under anslaget 2015 beräknas till 12 863 miljoner kronor, vilket är  

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

354 miljoner kronor. Orsaken till de lägre kostnaderna är att snittkostnaden för de 

subventionerade anställningarna nu sjunker, vilket i sin tur beror på att bidragsandelen 

minskar. 

 

Utgiftsområde 13  

Anslaget 1:3 – Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare  

Kostnaderna under anslaget 2015 beräknas till 3 784 miljoner kronor, vilket är 141 

miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 245 miljoner 

kronor. De beräknade kostnaderna för etableringsersättning är 3 181 miljoner kronor och 

kostnaderna för tilläggen beräknas till 603 miljoner kronor.  

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

Kostnaderna under anslaget 2015 beräknas till 2  422 miljoner kronor, vilket är 134 

miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 158 miljoner 

kronor. Orsaken till de lägre prognostiserade kostnaderna är främst att tjänsten stöd och 

matchning inte kommit i gång som planerat. Kostnaden för Lots beräknas till 335 miljoner 

kronor och övriga programkostnader beräknas till 2 017 miljoner kronor.  
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Beräknade utbetalningar under anslag  

Inledning 

Arbetsförmedlingen ska enligt Regleringsbrev för budgetåret 2015 redovisa prognoser för 

hur mycket som beräknas utbetalas 2015 – 2019 per anslag och anslagsposter som 

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

Arbetsförmedlingen lämnar 2015. 

 

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 2015. Bedömda kostnader 

utgår från nu gällande styrning och föreslagna reformer. 

 

Tilldelade medel och bedömda kostnader 2012 – 2019 för anslagen samt nystartsjobb och 

y rkesintroduktionsanställningar redovisas nedan. Tilldelningen 2012 – 2015 under 

anslagen 1:1 (förvaltning) redovisas med ingående överföring från 2011 - 2014. Den 

prognostiserade förbrukningen av resurser kommande år utgår från nu känd information 

om regeringens reformer. 

 

Arbetsförmedlingens tilldelade resurser 2012-2015 samt prognostiserad förbrukning 

av resurser 2017-2019, inklusive skattekreditering för nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar  
Miljoner kronor 

  
Tilldelning enligt regleringsbrev  

Prognostiserad förbrukning av  
resurser   

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Total omsättning 70 416 73 429 73 043 75 024 79 546 81 991 81 795 78 315   

Förvaltning 7 363 7 166 7 169 7 643 7 805 7 718 7 690 7 247   

Ersättning ti l l arbetssökande och 
programkostnader (UO 14) 36 280 38 550 37 487 37 704 38 360 39 067 39 057 38 910   

Ersättning ti l l arbetssökande och 

programkostnader (UO 13) 1 897 3 699 4 684 6 609 8 231 10 681 10 417 8 080   

Arbetslöshetsersättning 16 248 16 610 14 900 13 958 14 972 14 221 13 629 12 653   

Statlig ålderspension 2 430 1 324 2 172 2 376 2 709 2 190 2 186 2 172   

Nystartsjobb - Skattekreditering 6 199 6 080 6 624 6 663 7 247 7 748 8 204 8 413   

Yrkesintroduktion - Skattekreditering     8 70 223 365 612 839   

 

Arbetsförmedlingen bedömer att konjunkturen förstärks under 2015, vilket leder till högre 

efterfrågan på arbetskraft och högre sysselsättning. Ungdomar är den grupp som i 

sy nnerhet gynnas av den förstärkta arbetsmarknaden. Trots detta riskerar 

strukturarbetslösheten fortsätta att öka. Utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken blir 

därför större under de kommande åren. Av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen 
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växer successivt andelen arbetssökande som har en markant lägre sannolikhet att hitta ett 

arbete. Detta ökar behovet av att arbetsförmedlarna har möjlighet att ge varje 

arbetssökande i den situationen mer tid. En y tterligare förbättrad integration är nyckeln 

till framgång, och den förbättring som har skett är inte tillräcklig. 

 

Kärnan i Arbetsförmedlingens uppdrag är att matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas 

behov. Under 2015 och 2016 kommer Arbetsförmedlingens arbete att påverkas av att 

efterfrågan på arbetskraft främst gynnar arbetssökande med gymnasial och eftergymnasial 

utbildning samtidigt som antalet arbetslösa med kortare utbildning ökar. Arbetslöshetens 

struktur år 2015 skiljer sig kraftigt åt jämfört med motsvarande konjunkturlägen tidigare. 

Det finns en stor tillgång på arbetslösa med kort utbildning eller yrkeskompetenser som 

endast efterfrågas i liten grad. Andelen arbetslösa som har svårare att finna ett arbete 

kommer således att öka under prognosperioden. Arbetsförmedlingens matchningsarbete 

kommer utifrån dessa förutsättningar att utsättas för ökade utmaningar. 
 
Prognostiserad arbetslöshet               

  2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Utgiftsprognos juli 2015 8,0% 7,8% 7,5% 7,3% 7,0% 6,7%   

Utgiftsprognos maj 2015 8,0% 7,9% 7,7% 7,4% 7,3% 7,2%   

 

Bedömningen av arbetslöshetens utveckling och deltagare i garantiprogrammen bygger på 

arbetsmarknadsprognosen som Arbetsförmedlingen lämnade i juni 2015, där 

arbetslösheten bedöms minska de kommande åren. Arbetslösheten i juni 2015 uppgick till 

7 ,5 % jämfört med 7,6 % i juni 2014. 

 

I slutet på juni 2015 var 354 000 personer, 16-64 år, inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa 

eller sökande i program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen. Detta kan jämföras 

med 361 000 personer 2014. Minskningen har framför allt skett bland personer som har 

varit arbetslösa mindre än sex månader samtidigt som de med längre arbetslöshetstider 

har ökat något. Arbetslösheten fortsätter också att minska bland inrikes födda medan den 

ökar bland utrikes födda. 
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Statistik arbetslöshet och deltagare i program        

  Andra kv artalet 2015 Andra kv artalet 2014   

  
Totalt 

Andel 
kv innor 

Andel 
män Totalt 

Andel 
kv innor 

Andel 
män   

Kv arstående Arbetssökande 655 100 46% 54% 665 900 47% 53%   

Öppet arbetslösa 181 700 44% 56% 191 500 45% 55%   

Deltagare i arbetsmarknads-
politiska program 176 600 45% 55% 175 600 46% 54%   

Inskriv na i jobb- och 

utv ecklingsgarantin 103 200 45% 55% 102 900 46% 54%   

Jobbgarantin för ungdomar 27 200 40% 60% 33 200 41% 59%   

 

Regeringen presenterade förslag på ett antal reformer i vårpropositionen. Regeringens 

ambition är att stärka arbetet för att både förhindra och bryta långtidsarbetslöshet. En 90-

dagarsgaranti för ungdomar ska stegvis införas och fler former av anställningsstöd införs. 

My ndighetens arbete med att implementera reformerna pågår. Det förberedande arbetet 

handlar bl.a. om att i dialog med Arbetsmarknadsdepartementet utforma detaljerna kring 

reformerna, framtagande av rutiner, systemanpassningar, informationsmaterial m.m. 

Insatserna förutsätter en utvecklad samverkan mellan bl.a. Arbetsförmedlingen och 

kommunerna. Lokala överenskommelser och samverkan är en viktig förutsättning för att 

de ny a insatserna traineejobb och utbildningskontrakt ska kunna införas på ett bra sätt. Ett 

samarbete med kommunerna har därför initierats. 

 

För att lyckas med utmaningar som genomförandet av reformerna innebär och samtidigt 

möta kommunernas växande rekryteringsbehov, lokal och regional utveckling samt att få 

fler personer i arbete har Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) tecknat en nationell överenskommelse om samverkan. Nästa steg blir att lokalt 

utforma överenskommelser på läns- och kommunnivå där det behövs, vilka ska utgå från 

de lokala förutsättningarna och fyllas med ett innehåll som är konkret och specifikt för 

området. Syftet med skriftliga överenskommelser är att skapa förutsägbarhet, tydlighet och 

en långsiktigt hållbar samverkan.  

 

De frågor som lyfts i överenskommelsen och som är av särskilt stort värde för samverkan 

mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är: 

 Kom petensförsörjning i kommuner, landsting och regioner. En väl 

organiserad samverkan är viktig för att möta det stora rekryteringsbehovet för 

välfärdens jobb och motverka arbetskraftsbrist. 

 Lokal och regional utveckling. Samordnade näringslivskontakter och 

regelbundna möten om utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden underlättar 

för matchning och ger goda förutsättningar för företagande.  

 Personer med särskilt behov av stöd för att komma i arbete. Ofta behövs 

gemensamma insatser från Arbetsförmedling, kommun och hälso- och sjukvården. 
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Arbetsförmedlingen har i samarbete med regeringens delegation för unga till arbete (Dua) 

bjudit in alla kommuner för en dialog om hur samverkan ska ske för att minska 

ungdomsarbetslösheten. Arbetsförmedlingen har under våren genomfört kommundialoger 

på 24 orter i landet. Nu finns 280 avsiktsförklaringar om att ingå lokala överenskommelser 

med kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten.  

 

Arbetsförmedlingen gör också lokala kartläggningar av målgruppen ungdomar 20-24 år 

och de gemensamma insatser som Arbetsförmedling och kommun har för att minska 

ungdomsarbetslösheten. 

 

Ett fortsatt utvecklings- och kommunikationsarbete kommer genomföras under hösten för 

att öka kunskapen om och skapa förståelse i organisationen för hur de nya insatserna ska 

användas. Det finns också ett behov av kompetensutvecklingsinsatser för både chefer och 

medarbetare.  

 

Arbetsförmedlingens prognos över antalet deltagare i traineejobb och extratjänster i denna 

prognos är densamma som presenterats i majprognosen. Prognosen av uppbyggnadstakten 

är något mer försiktig än vad anslagsnivåerna ge utrymme till. Tidigare erfarenheter visar 

att det ofta dröjer innan nya insatser blir når upp i volym. Detta beror bland annat på att 

det tar tid att bygga systemstöd, utbilda personal, informera arbetsgivare osv.   

 

Arbetsförmedlingen räknar med att kunna börja besluta om anställningsstöd i form av 

extratjänster under fjärde kvartalet 2015. Det är rimligt att antalet kvarstående i jobb- och 

utvecklingsgarantins sysselsättningsfas successivt minskar från och med 2016 i takt med 

att antalet extratjänster ökar.  

 

Införandet och genomförandet av reformerna är förenat med vissa risker. En risk för 

tidplanen är det faktum att kommunerna inom ramen för traineejobben ska anordna och 

starta relevanta yrkesutbildningar på halvtid som ska finnas på plats redan nu efter 

sommaren.  

 

Ett annat riskområde rör tillämpningen av statsstödsregler. Traineejobben och möjligen 

även delar av utbildningskontrakten påverkas av statsstödsreglerna där tillämpningen är 

komplicerad. Det behöver utformas särskilda handläggningsrutiner som är tillräckligt 

enkla för hantering av förväntade volymer och samtidigt uppfyller statsstödsreglernas krav.    

 

En tredje risk som behöver beaktas när antalet personer med subventionerade 

anställningar prognostiseras att öka är att olika subventionerade anställningsformer till 

v iss del kan komma att konkurrera med varandra.  
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Antal deltagare i program och utgifter  

I beloppsbilagan (bilaga 5) redovisas deltagare i program 2014 och 2015 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 månad.  

 

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 sy sselsättningsfasen utan rätt 

till aktivitetsstöd. 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 2014 – 2019. 

 

                        
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 2015 6 630 1 013 14 957 13 958 2 376 9 530 13 217   4 029 2 580   

Regleringsbrevet 6 438 1 008 14 957 13 958 2 376 9 530 13 217   4 029 2 580   

Överföring 192 5                   

Förslag ti l l ti l ldelning                       

2016 6 608 1 196 13 579 14 234 2 709 11 819 13 210   5 374 3 056   

2017 6 425 1 293 11 189 13 659 2 190 14 791 13 351   6 239 3 546   

2018 6 467 1 223 9 686 13 306 2 186 16 797 13 170   5 731 3 251   

2019 6 625 623 9 450 13 393 2 172 17 672 13 312   0 0   

Kostnader                       

2014 6 218 701 14 450 13 446 2 172 8 621 13 029   2 685 1 743   

2015 6 530 1 013 14 123 12 656 2 376 9 269 12 863   3 784 2 422   

Januari-December 3 339 440 7 161 6 392 1 188 4 542 6 347   1 737 1 092   

  3 191 573 6 962 6 264 1 188 4 727 6 516   2 047 1 331   

2016 6 608 1 196 13 434 14 972 2 709 11 716 13 210   5 176 3 056   

2017 6 425 1 293 11 181 14 221 2 190 14 536 13 351   6 524 4 157   

2018 6 467 1 223 9 574 13 629 2 186 16 313 13 170   6 189 4 228   

2019 6 625 623 8 946 12 653 2 172 16 653 13 312   4 731 3 349   

Sparande                        

2014 244 5 613 1 454 0 551 224   107 148   

2015 100 0 834 1 302 0 261 354   245 158   

2016 0 0 145 -738 0 103 0   198 0   

2017 0 0 8 -562 0 255 0,0000   -285 -611   

2018 0 0 112 -323 0 484 0   -458 -977   

2019 0 0 504 740 0 1 019 0         
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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 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Tilldelning/förslag t tilldelning (inkl. sparande) 7 169 7 643 7 805 7 718 7 690 7 247   

Anslaget 1:1 ap1 6 462 6 630 6 608 6 425 6 467 6 625   

Anslaget 1:1 ap2 707 1 013 1 196 1 293 1 223 623   

Beräknade utgifter 6 920 7 543 7 805 7 718 7 690 7 247   

Anslaget 1:1 ap1 6 218 6 530 6 608 6 425 6 467 6 625   

Anslaget 1:1 ap2 701 1 013 1 196 1 293 1 223 623   

Beräknat sparande/underskott 249 100 0 0 0 0   

Anslaget 1:1 ap1 244 100 0 0 0 0   

Anslaget 1:1 ap2 5 0 0 0 0 0   

Föregående prognos 5 maj 2015 

Beräknat sparande/underskott 249 60 0 0 0     

Anslaget 1:1 ap1 244 60 0 0 0     

Anslaget 1:1 ap2 5 0 0 0 0     

Anslag 1:1 ap1 – Förvaltning 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:1 ap1 2015 till 6  530 miljoner 

kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 100 miljoner kronor. I de tillgängliga resurserna ingår 

anslagssparandet på 192 miljoner kronor från 2014. I vårändringsbudgeten utökades 

anslaget med 160 miljoner kronor för innevarande år. Arbetsförmedlingens bedömning är 

att 60 miljoner kronor av dessa kommer att nyttjas i år. Det prognostiserade sparandet är 

resultatet av ett medvetet val för att öka det tillgängliga förvaltningsanslaget 2016. 

Arbetsförmedlingen räknar med fortsatta kostnader för införandet av reformerna även 

kommande år. Med det nu prognostiserade anslagssparandet ges bättre förutsättningar för 

att åstadkomma en successiv och över tid hållbar uppbyggnad. 
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Det utökade förvaltningsanslaget i vårändringsbudgeten innebär en möjlighet för 

Arbetsförmedlingen att utöka sin personal. En högre handläggartäthet ger bättre 

förutsättningar för Arbetsförmedlingen att uppnå målen, framförallt gällande 

personalintensiv verksamhet, som exempelvis genomförande av nya insatser och arbetssätt 

riktade gentemot ungdomar. Fler handläggare som arbetar med ungdomar ger bättre 

förutsättningar att uppnå målsättningen med tidiga och täta kontakter. Det i sin tur 

bedöms leda till att insatser för att bryta arbetslösheten kan sättas in tidigare. 

 

Rekrytering av personal pågår sedan i våras. Det är en utmaning för myndigheten att 

parallellt rekrytera och introducera nya medarbetare, upprätthålla kvalitet och volym i 

arbetet inom nuvarande verksamhet, genomföra regeringens reformer samt genomföra 

den förnyelse av myndigheten som krävs för att bland annat förbättra 

arbetsgivarrelationerna, öka digitaliseringen och säkra en god förvalting. Målsättningen är 

att med hjälp av tillskottet i anslaget öka antalet anställda under 2015, men inte till en nivå 

som innebär att myndigheten tvingas till stora personalminskningar under 2016. 

Uppbyggnaden måste ske på ett sätt som skapar stabilitet och kontinuitet. För att 

möjliggöra en sådan hållbar uppbyggnad över tid avser myndigheten att ta med sig e tt 

något större anslagssparande till 2016 än vad som tidigare prognostiserats.  
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Anslag 1:1 ap2 – Förvaltning nyanländas etablering 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslaget till 1 013 miljoner kronor, vilket 

medför ett fullt anslagsutnyttjande samt att anslagssparandet på 5 miljoner kronor från 

2014 kommer att nyttjas. I vårändringsbudgeten 2015 utökades anslaget med  

50 miljoner kronor, vilket kommer att nyttjas fullt ut.  

 

Med anledning av det förstärkta förvaltningsanslaget för 2015 pågår nu nyrekryteringar 

inom etableringsuppdraget. Att förvaltningsanslaget förstärkts är välkommet. Det är också 

v iktigt att anslaget för de kommande åren anpassas till prognostiserat antal deltagare i 

etableringsuppdraget. Antalet personer som omfattas av etableringsuppdraget kommer 

fortsätta öka även 2016 och 2017 för att sedan minska. Föreslagna förstärkningar av 

anslagsposten kommande år svarar inte mot prognosen över antalet deltagare inom 

etableringsuppdraget. Därför ser Arbetsförmedlingen behov av betydande 

anslagsförstärkningar under prognosperioden. 

 

 

Deltagare i etableringsuppdraget i förhållande till tilldelat respektive  

föreslaget anslag månadsvis 2012 - 2019 

 
 

Arbetsförmedlingen har tidigare framfört att det är viktigt att det finns en förutsägbarhet i 

hur förvaltningsanslaget förhåller sig till storleken på målgruppen, så att myndigheten i 

god tid ges förutsättningar att rekrytera utifrån behov. En sådan förutsägbarhet är viktig 

inte minst eftersom det tar tid att utöka personalstyrkan och förse den med rätt kompetens 

utifrån uppdraget. 
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Att anslaget inte följt ökningen av antalet deltagare har medfört stora problem i 

verksamheten, både för de arbetssökande och för myndighetens personal. Under 2011 

motsvarade Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag1 56 000 kronor per deltagare. Under 

2015 beräknas motsvarande bli 21 000 kronor.  

 

Utveckling av förvaltningsanslag i förhållande till antalet 
deltagare inom etableringsuppdraget 

          

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Anslag mkr. 245 454 701 697 1 008 1 196 1 293 1 223 623   

Genomsnittligt antal 
deltagare 4 350 12 220 22 870 36 550 48 500 65 820 79 950 73 440 56 060   

Anslag per deltagare och 

år, tkr 56 37 31 19 21 18 16 17 11   

 

Ett lägre förvaltningsanslag per individ medför svårigheter att ge anpassade 

etableringsinsatser till individen och risken ökar för att deltagarnas kompetenser och 

erfarenheter inte tillvaratas. I slutändan innebär detta att deras etablering på 

arbetsmarknaden fördröjs och att matchningen på arbetsmarknaden försämras. Tidiga och 

aktiva etableringsinsatser är nödvändiga för att de arbetssökande som nyligen anlänt till  

Sverige inte ska fastna i långtidsarbetslöshet. 

 

Ett lägre förvaltningsanslag per deltagare medför: 

 

 Ökade ledtider till upprättande av etableringsplan samt till etableringsinsatser. 

Även ledtiderna inom bosättningen förlängs och arbetet genomförs med lägre 

kvalitet. 

 Färre arbetsgivarkontakter.  

 Försämrad samverkan med andra aktörer lokalt.  

 Mindre tid för uppföljning v ilket medför högre risk för felaktiga beslut om 

ersättning.  

 Mindre individuellt anpassade etableringsinsatser, v ilket kan leda till att allt fler 
går över till garantierna efter att etableringsplanen löpt ut.  

 

Arbetsförmedlingens bedömning är att anslaget, med befintligt regelverk, bör öka succesivt 

de närmaste åren för att antalet ärenden per arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget 

åter ska minska till en rimlig nivå. Arbetsförmedlingens uppfattning är att ökade resurser 

och därmed fler arbetsförmedlare stärker deltagarnas möjligheter till arbete. 

Förstärkningen 2015 och föreslagna förstärkningar kommande år är därför positiva. Dock 

svarar inte förstärkningarna upp mot den ökning som förutspås av antalet deltagare.  

                                                             
1
 Förvaltningsanslaget ska täcka samtliga kostnader för att bedriva verksamhet som personalkostnader men även 

lokalkostnader, IT, telefoni, varor, utbildningar och resor.  
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Även kortsiktiga åtgärder behövs för att snabbt förstärka stödet till de arbetssökande. 

Arbetsförmedlingen har i budgetunderlaget 2015 därför föreslagit att den stora ökningen 

av  antalet deltagare kan mötas med tillfälligt anställd personal, så kallade 

etableringsresurser, som skulle finansieras på anslag 1 :4 (UO 13). Etableringsresursen ska 

efter behovsprövning stötta de arbetssökande extra i matchningen mot arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen kan på detta sätt snabbt utöka sin personalstyrka inom 

etableringsuppdraget, eftersom etableringsresurser bedöms gå fortare att både rekrytera 

och introducera än arbetsförmedlare. Denna insats ska inte förväxlas med den personal 

som har anställts tillfälligt 2015 för att ge stöd till deltagarna till följd av att samtliga 

lotsavtal har sagt upp. 
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Anslag 1:2 – Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning  

Anslag 1:2 
Miljoner kronor          

2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Tilldelning/förslag tilldelning  32 135 31 291 30 522 27 038 25 178 25 015   

Anslaget 1:2 ap1 15 063 14 957 13 579 11 189 9 686 9 450   

Anslaget 1:2 ap2 14 900 13 958 14 234 13 659 13 306 13 393   

Anslaget 1:2 ap3 2 172 2 376 2 709 2 190 2 186 2 172   

Beräknade utgifter 30 067 29 155 31 114 27 592 25 388 23 770   

Anslaget 1:2 ap1 14 450 14 123 13 434 11 181 9 574 8 946   

Anslaget 1:2 ap2 13 446 12 656 14 972 14 221 13 629 12 653   

Anslaget 1:2 ap3 2 172 2 376 2 709 2 190 2 186 2 172   

Beräknade sparande/underskott 2 067 2 136 -593 -554 -211 1 244   

Anslaget 1:2 ap1 613 834 145 8 112 504   

Anslaget 1:2 ap2 1 454 1 302 -738 -562 -323 740   

Anslaget 1:2 ap3 0 0 0 0 0 0   

Föregående prognos 5 maj 2015 
Beräknat sparande/underskott 2 067 1 075 -881 -806 -470     

Anslaget 1:2 ap1 613 301 -143 -244 -147     

Anslaget 1:2 ap2 1 454 774 -738 -562 -323 0   

Anslaget 1:2 ap3   0 0 0       

Anslag 1:2 ap1 – Aktivitetsstöd 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:2 ap1 till 14 123 miljoner kronor 

2015, vilket är 533 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 834 miljoner kronor.  

 

Det ökande sparandet förklaras till största delen av att kostnaden för garantiprogrammen 

beräknas bli 363 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Orsaken till de lägre 

kostnaderna är att arbetslösheten beräknas minska enligt den nya arbetslöshetsprognosen 

och volymerna i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1&2 har skrivits ned. 

 

Kostnaden för jobb- och utvecklingsgarantin 2015 beräknas till 10 835 miljoner kronor, 

jämfört med 11 214 miljoner kronor i föregående prognos.  

För jobbgarantin för ungdomar beräknas kostnaden 2015 till 1  279 miljoner kronor, 

jämfört med 1  263 miljoner kronor i föregående prognos.  

Kostnaderna för övriga program och insatser beräknas till 2 009 miljoner kronor 2015 

jämfört med 2 179 miljoner kronor i föregående prognos.  
  



 

Sida: 22 av 82 

Prognoser för utbetalningar 2015 – 2019 

 

 

Deltagare i program  

Antalet deltagare i program beräknas 2015 i genomsnitt uppgå till 178 000 personer per 

månad jämfört med 181 500 personer i föregående prognos. I denna volym ingår både 

deltagare som uppbär aktivitetsstöd/utvecklingsersättning och deltagare som inte uppbär 

aktivitetsstöd/utvecklingsersättning. Av det totala antalet deltagare under 2015 beräknas 

58 % vara inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och 15 % vara inskrivna i jobbgarantin 

för ungdomar.  

 

 

Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 
Antalet deltagare i programmets första och andra fas bedöms i genomsnitt bli 67 700 

personer under 2015, vilket är 1 800 personer färre än i föregående prognos. 

 

I den nuvarande prognosen antas en successivt förstärkt konjunktur leda till att efterfrågan 

på arbetskraft fortsätter att öka och att arbetslösheten minskar. Detta medför att antalet 

deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin minskar under perioden fram till år 2019. Dock 

finns en osäkerhet kring framskrivningen av volymerna kopplat till avvecklingen av 

sy sselsättningsfasen och att det finns risk för ett återinflöde i fas 2 efter avslutat 

anställningsstöd. 
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Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (sysselsättningsfasen) 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

I genomsnitt beräknas 35 500 personer delta i programmet 2015, vilket är 200 personer 

fler än i föregående prognos. Orsaken till detta är att utflödet bl.a. till subventionerat 

arbete (förstärkt särskilt anställningsstöd) inte varit lika högt som tidigare beräknats. 

Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningsfasen successivt ska avvecklas under 

prognosperioden med start hösten 2015. Deltagarna väntas i första hand erbjudas 

extratjänster och reguljär utbildning med bibehållet aktivitetsstöd under ett år. 

 

Deltagare månadsvis i jobbgarantin för ungdomar 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar bedöms bli något högre 2015 än vad som 

bedömdes i föregående prognos. I genomsnitt kommer 26 200 personer att delta i 

programmet 2015, vilket är 200 personer fler än i föregående prognos. Antalet deltagare 

bedöms sedan successivt minska till i genomsnitt 11 400 i slutet av prognosperioden 

(2019). Den kraftiga minskningen av volymerna ska åstadkommas genom att 

utbildningskontrakt och traineeplatser införs successivt. Den prognostiserade 

volymutvecklingen förutsätter att de nya reformerna ökar i den takt som prognostiseras.  
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Deltagare i program utanför garantierna 2014 – 2019 

 
Antalet deltagare i program utanför garantierna beräknas 2015 i genomsnitt vara 48 400 

personer, v ilket är 2 200 personer färre än vad som bedömdes i föregående prognos. I juni 

2015 deltog 44 600 personer i programmen, vilket bedöms öka till 55 800 personer i 

december 2015. Av deltagarna 2015 beräknas i genomsnitt 25 200 personer tillhöra anslag 

1 :2 ap1 Aktivitetsstöd, 16 500 personer tillhöra etableringsuppdraget och 6 700 personer 

tillhöra samarbetet med Försäkringskassan. 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). 

 

En bidragande orsak till att antalet deltagare i program utanför garantierna inte ökat i 

beräknad omfattning är att Arbetsförmedlingen under våren lagt mycket tid på att 

rekrytera och introducera nya medarbetare. Det omfattande rekryteringsarbetet har tagit 

kraft och tid från både arbetsförmedlare och chefer. Därtill fanns under våren också en 

osäkerhet i organisationen om hur mycket resurser som garantiprogrammen kommer att 

kräva, vilket i vissa fall kan föranlett en försiktighet i att anvisa till programinsatser utanför 

garantierna. Insatser kommer att vidtas för att åstadkomma en tydliggjord ledning och 

sty rning i dessa delar, med den förväntade effekten att volymen kommer att öka under 

hösten.  

 

Den förbättrade arbetsmarknaden, som i första hand har gynnat dem med korta 

arbetslöshetstider, kan också vara en förklaring till att programbesluten utanför 

garantiprogrammen har gått ner. 

 

Arbetsförmedlingen har inlett ett långsiktigt arbete med att stärka matchningen. Ett ökat 

fokus kommer att sättas på arbetsgivares behov av arbetskraft och samverkan med 

arbetsgivarna kommer att utvecklas. Det kan också komma att leda till att programinsatser 

utanför garantierna behöver ges inte bara till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, 

utan också till de som står närmare. 
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Deltagare månadsvis i Arbetslivsintroduktion 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

Arbetslivsintroduktion beräknas under 2015 i genomsnitt ha 3 500 deltagare per månad, 

v ilket är 100 personer fler än 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 2015). Prognosen om utflödet har höjts jämfört 

med föregående prognos då antalet som beräknas lämna sjukförsäkringen var något 

underskattat tidigare, framförallt för personer som lämnar sjukförsäkringen för andra 

gången. 

 

I denna beräkning har inte hänsyn tagits till hur utvecklingen av antalet deltagare kommer 

påverkas av att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen föreslås avskaffas.  

 

Deltagare månadsvis i Arbetslivsinriktad rehabilitering 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering beräknas under 2015 i genomsnitt ha 11 800 deltagare, 

v ilket är 100 personer färre än i föregående prognos. 
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Deltagare månadsvis i Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling (AVP) beräknas under 2015 i genomsnitt 

ha 4 000 deltagare, v ilket är 100 personer fler än i föregående prognos. Att antalet 

deltagare i programmet bedöms öka under prognosperioden beror på att detta program 

kombineras med tjänster från kompletterande aktörer. 
 

Deltagare månadsvis i Fördjupad kartläggning och vägledning 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

Fördjupad kartläggning och vägledning (FKV) beräknas under 2015 i genomsnitt ha 600 

deltagare, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos.  
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Deltagare månadsvis i Förberedande utbildning 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

Förberedande utbildning beräknas under 2015 i genomsnitt ha 15 200 deltagare, vilket är 

1  000 personer färre än i föregående prognos. Minskningen förklaras främst av att antalet 

deltagare i förberedande utbildning inom etableringsuppdraget förväntas bli färre än vad 

som tidigare har prognostiserats. Det beror på att en ny upphandling under hösten 2014 av 

y rkessvenska har blivit överklagad och avtal därmed inte har kunnat tecknas förrän i juni 

2015. Antalet beräknas åter öka under andra halvåret 2015. Av deltagarna i år beräknas 

12 000 tillhöra etableringsuppdraget och 100 tillhöra samarbetet med Försäkringskassan. 

Volymutvecklingen kommande år påverkas till största del av det förändrade antalet 

deltagare som beräknas tillhöra etableringsuppdraget jämfört med föregående prognos.  

 

 

Antal kvarstående i förberedande utbildning (inom och utanför garantierna)     
  2014             2015           

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

Totalt 20 656 18 029 17 430 20 556 22 654 22 652 21 412 20 056 20 155 20 672 17 805 17 470 17 716 

 Utanf ör garantierna 14 196 12 734 12 272 13 419 14 310 14 368 14 173 13 591 13 972 14 754 13 217 13 552 14 396 

 - varav nyanlända inom 
etableringsuppdraget 11 191 10 399 9 696 9 811 10 021 10 203 10 445 10 018 10 349 11 091 10 242 10 796 12 108 

 Inom garantierna 6 460 5 295 5 158 7 137 8 344 8 284 7 239 6 465 6 183 5 918 4 588 3 918 3 320 

 - v arav JOB fas 1&2 4 475 3 778 3 845 4 858 5 550 5 517 5 054 4 594 4 317 4 186 3 103 2 789 2 455 

 - v arav JOB 
sy sselsättningsfas 76 57 52 82 97 87 75 76 78 102 111 94 94 

 - v arav UGA 1 906 1 460 1 254 2 181 2 654 2 628 2 086 1 795 1 788 1 630 1 374 1 035 771 

Andel deltagare f rån 
etableringsuppdraget 54% 58% 56% 48% 44% 45% 49% 50% 51% 54% 58% 62% 68% 

Käl la: Arbetsförmedlingen, statistik avseende deltagare i utbildning  

 

Antal kvarstående deltagare i förberedande utbildning uppgick i juni 2015 till 17 700 

personer, v ilket är 3 000 personer färre än för ett år sedan. Minskningen förklaras främst 
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av  att antalet deltagare från garantiprogrammen nästan har halverats. En annan förklaring 

är att Arbetsförmedlingen nu även kan erbjuda tjänster hos kompletterande aktörer i 

större omfattning än för ett år sedan. Samtidigt har antalet deltagare från 

etableringsuppdraget ökat. 

 

Arbetsförmedlingen har enligt regleringsbrevet möjlighet att efter rekvisition från 

Folkbildningsrådet lämna bidrag till folkhögskoleutbildningar för ungdomar och för 

deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år.  

 

Arbetsförmedlingen anser att den studiemotiverande kursen är en viktig del och ett 

värdefullt instrument för att stödja fler arbetssökande att börja studera. Sy ftet är att få 

grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen, som på många sätt är en 

förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Baserat på antalet nyttjade platser under de senaste två åren (2013 gjordes 5 472 

anvisningar och 2014 gjordes 4 972 anvisningar) har Arbetsförmedlingen beslutat avsätta 

medel motsvarande 6 000 deltagarplatser under 2015. Kostnaden beräknas till 23 000 

kronor/deltagarplats. Till detta kommer Folkbildningsrådets administrativa kostnader på 

2,5 miljoner kronor. Sammantaget har 140,5 miljoner kronor reserverats under UO 14, 

anslaget 1:3. 

 

Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen   

  2014             2015           

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

Totalt 676 412 429 1 256 1 413 1 380 1 037 659 903 1 174 1 153 873 518 

- Utanf ör garantier 175 115 161 438 498 468 361 216 313 439 409 324 212 

- JOB 170 98 95 266 311 308 211 134 155 221 231 164 85 

- UGA 331 199 173 552 604 604 465 309 435 514 513 385 221 

Andel deltagare f rån 
garantiprogram 74% 72% 62% 65% 65% 66% 65% 67% 65% 63% 65% 63% 59% 

 

Från och med 2014 kan Arbetsförmedlingen även avtala om platser för deltagare inom 

etableringsuppdraget vilket belastar utgiftsområde 13 anslag 1:4. Dessa utbildningar får 

pågå i maximalt sex månader och innehålla orienterande- och arbetsförberedande insatser 

samt studier i svenska. 
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Deltagare månadsvis i utbildningskontrakt i kombination  

med arbete eller praktik 2015 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

Utbildningskontraktet är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, kommun och 

individ som syftar till att individen som omfattas av kontraktet påbörjar eller återgår till 

studier med målsättningen att fullfölja sin gymnasieutbildning. Målgruppen för 

utbildningskontrakt är arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år.  Inom ramen för 

utbildningskontrakt ska det vara möjligt att studera heltid på Komvux eller folkhögskola, 

men det ska också var möjligt att kombinera deltidsstudier med arbete eller praktik hos 

kommunen utifrån individuella förutsättningar. Möjligheten till ett utbildningskontrakt 

kommer att finnas från och med den 3 augusti 2015. 

 

I denna prognos är bedömningen att närmare 1 000 personer kommer att påbörja ett 

utbildningskontrakt under 2015. Antalet deltagare bedöms sedan öka successivt. 

Bedömningen är densamma som lämnades i majprognosen. 
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Deltagare månadsvis i arbetsmarknadsutbildning 

(utanför garantierna) 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 
 

Arbetsmarknadsutbildning utanför garantiprogrammen beräknas under 2015 i genomsnitt 

ha 5 200 deltagare per månad, vilket är 400 personer färre än i föregående prognos. Av 

dessa deltagare bedöms i genomsnitt 1  400 personer tillhöra etableringsuppdraget. 

Av  deltagarna i programmet arbetsmarknadsutbildning har i genomsnitt 576 personer 

tillhört garantiprogrammen under 2015. Av deltagarna i juni 2015 tillhörde 463 personer 

garantiprogrammen.  

 

Sedan augusti 2014 begränsas inte längre programbeslut till att gälla endast vissa 

målgrupper. Även om de som står längst från arbetsmarknaden ska prioriteras, så ska även 

i v issa fall personer som står närmare arbetsmarknaden kunna få en 

arbetsmarknadsutbildning i sy fte att minska arbetsgivares rekryteringsproblem. 
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Antal kvarstående i arbetsmarknadsutbildning (inom och utanför garantierna)   
  2014             2015           

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

Totalt 10 304 9 151 9 229 10 471 11 308 11 805 11 891 11 870 12 208 12 347 11 906 11 093 9 869 

 Utanf ör garantierna 3 551 3 138 3 180 3 583 3 932 4 081 4 142 4 161 4 378 4 669 4 581 4 444 4 139 

 - varav nyanlända 

inom 
etableringsuppdraget 1 055 956 904 992 1 118 1 195 1 238 1 111 1 085 1 162 1 279 1 237 1 242 

 Inom garantierna 6 753 6 013 6 049 6 888 7 376 7 724 7 749 7 709 7 830 7 678 7 325 6 649 5 730 

 - v arav JOB fas 1&2 4 633 4 235 4 363 4 911 5 162 5 345 5 391 5 378 5 395 5 279 5 091 4 714 4 149 

 - v arav JOB 
sy sselsättningsfas 441 375 345 341 339 337 336 343 346 362 362 386 355 

 - v arav UGA 1 679 1 403 1 341 1 636 1 875 2 042 2 022 1 988 2 089 2 037 1 872 1 549 1 226 

Andel deltagare f rån 
etableringsuppdraget 10% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 11% 11% 13% 

Käl la: Arbetsförmedlingen, statistik avseende deltagare i utbildning  

 

Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning är relativt sett oförändrat under det senaste 

året. Antalet deltagare som tillhör garantiprogrammen minskar samtidigt som antalet 

deltagare utanför garantierna har ökat. 
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Deltagare månadsvis i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling  

(deltagare utanför garantierna) 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

Arbetsförmedlingen beräknar att i genomsnitt 5 200 personer utanför garantiprogrammen 

kommer att delta i praktik under 2015, vilket är 600 personer färre än i föregående 

prognos. Av deltagarna i praktikprogrammen beräknas i genomsnitt 1  200 personer 

tillhöra etableringsuppdraget under 2015. 

 
 

 

Antal kvarstående i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling 

  2014             2015           

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

Totalt 9 223 7 525 8 642 11 231 14 363 13 968 10 666 11 801 13 282 13 988 14 644 12 059 7 166 

 Utanf ör garantierna 2 905 2 456 2 443 4 047 5 048 5 294 4 056 4 294 4 858 5 520 5 728 4 849 3 499 

 - varav nyanlända 
inom 
etableringsuppdraget 710 641 521 920 1 083 1 077 763 812 1 023 1 210 1 340 1 203 917 

 Inom garantierna 6 318 5 069 6 199 7 184 9 315 8 674 6 610 7 507 8 424 8 468 8 916 7 210 3 667 

 - v arav JOB  4 204 3 404 3 983 4 308 5 142 4 776 4 051 4 342 4 696 4 752 5 173 4 400 2 552 

 - v arav UGA 2 114 1 665 2 216 2 876 4 173 3 898 2 559 3 165 3 728 3 716 3 743 2 810 1 115 

Andel deltagare f rån 
garantiprogram 69% 67% 72% 64% 65% 62% 62% 64% 63% 61% 61% 60% 51% 

 

Antalet deltagare i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling har minskat det 

senaste året. Det är främst antalet deltagare från garantiprogrammen som minskar.  
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Anslag 1:2 ap2 – Bidrag till arbetslöshetsersättning 

Arbetsförmedlingen räknar med att utgifterna under anslagsposten kommer att uppgå till 

12 656 miljoner kronor under 2015, vilket är 528 miljoner kronor lägre än i föregående 

prognos och ger ett anslagssparande på 1 292 miljoner kronor. Orsaken till den lägre 

anslagsbelastningen är att arbetslösheten beräknas minska enligt den senaste 

arbetsmarknadsprognosen samt att det genomsnittliga antalet ersättningsdagar är sänkt. 

 

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 2014 – 2019 

fördelat på ersättningskategorier 

 
 

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

har rätt till inkomstrelaterad ersättning varierar något över året. I juni 2015 hade  

34 % rätt till inkomstrelaterad ersättning jämfört med 36 % i juni 2014. Rätt till ersättning 

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

inte har rätt till ersättning var 63 % i juni 2015 jämfört med 61 % i juni 2014. 
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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.  

 

I vårpropositionen 2015 föreslår regeringen att taket i a-kassan ska höjas den 7 september 

2015. De första 100 dagarna i ersättningsperioden höjs den maximala dagersättningen till 

910 kronor för att därefter avtrappas till 760 kronor. Arbetsförmedlingen har i denna 

prognos beräknat att den genomsnittliga dagpenningen för inkomstrelaterade ersättningen 

kommer att öka från 624 kronor till 800 kronor per dag. Även grundbeloppet föreslås öka 

till 365 kronor från och med den 7 september 2015. Arbetsförmedlingen har i denna 

prognos räknat med att den genomsnittliga dagpenningen för grundbeloppet kommer att 

öka från 243 kronor till 275 kronor per dag. 

 

Antalet ersättningsdagar per månad som betalas ut per person som uppbär 

inkomstrelaterad ersättning beräknas till 17,6 dagar jämfört med 18,0 dagar i föregående 

prognos och till personer som uppbär grundbeloppet till 19,5 dagar jämfört med 20 dagar i 

föregående prognos. 
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Anslag 1:3 – Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 

Anslag 1:3 ap1    
Miljoner kronor      

2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Tilldelning/förslag till tilldelning  9 172 9 530 11 819 14 791 16 797 17 672   

Beräknade utgifter 8 621 9 269 11 716 14 536 16 313 16 653   

Beräknat sparande/underskott 551 261 103 255 484 1 019   

Föregående prognos 5 maj 2015 
Beräknat sparande/underskott 551 220 451 888 1 275 1 860   

 

 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:3 ap1 till 9 269 miljoner kronor 

2015, vilket är 41 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 261 miljoner kronor. Kostnaderna för garantiprogrammen beräknas 

utgöra 71 % av anslagsbelastningen 2015. 

 

Den främsta orsaken till det ökande sparandet är att kostnaden för förstärkt särskilt 

anställningsstöd och utbildningskostnader beräknas bli lägre än i föregående prognos. 

Detta med anledning av att volymerna är sänkta till följd av utvecklingen under andra 

kvartalet. 

 

Kostnaderna under anslaget beräknas öka kraftigt kommande år under prognosperioden 

till följd av införandet av utbildningskontrakt, traineejobb och extratjänster.  
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Kostnader 2014 - 2015 
Miljoner kronor   

  

          
  Faktiska 

kostnader 

  Beräknade kostnader 2015 vid olika 

prognostillfällen   
  2014   20-jan 20-feb 05-maj 27-jul 26-okt   

Kostnader inom garantiprogrammen 

Jobb- & utvecklingsgarantin fas 1&2 1 739   1 787 1 767 1 904 1 978     

Jobb- & utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen 1 556   1 563 1 558 1 544 1 513     

Jobbgaranti för ungdomar 699   565 552 614 626     

Särsk. anställningsstöd (JOB) 1 153   1 343 1 361 1 235 1 239     

Förstärkt särskilt anställningsstöd 1 278   1 415 1 412 1 291 1 218     

Folkbildningsrådet (inom garantierna) * 83   91 91 91 91     

Extratjänster för långtidsarbetslösa         13 15     

Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin         14 24     

Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin       24 14     

Kostnader utanför garantiprogrammen                 

Arbetsmarknadsutbildning 585   526 565 659 619     

Förberedande utbildning 265   307 307 300 274     

Instegsjobb 564   674 683 676 691     

Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar 5   0 48 39 36     

KA (Introduktion ti l l arbete) 21   212 214 219 229     

KA (Stöd och matchning) 0   24 22 20 33     

KA (RESA) 93   15 12 4 4     

KA (avslutade tjänster) 10   1 1 1 1     

Folkbildningsrådet (utanför garantierna) * 37   49 49 49 49     

Övrigt 533   679 609 613 615     

Summa kostnader 8 621   9 251 9 251 9 310 9 269     

Tilldelning 9 172   9 251 9 251 9 530 9 530     

Beräknat sparande 551   0 0 220 261     

* Skattning baserat på antalet deltagare 

         

Av  kostnaderna för jobb- och utvecklingsgarantin fas 1  & 2 avser 1 509 miljoner kronor 

utbildning, arbetsträning och resor, v ilket är en minskning med 76 miljoner kronor jämfört 

med föregående prognos. Orsaken till den lägre kostnaden är lägre beräknade volymer 

under resten av året jämfört med vad som tidigare prognostiserats. Resterande 469 

miljoner kronor avser kostnader för ersättning till kompletterande aktörer, v ilket är en 

ökning med 150 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Orsaken till ökningen är 

framförallt att snittkostnaden per deltagare har ökat de senaste månaderna, som en följd 

av  att tjänsten Stöd och matchning nu kommit igång. 

 

Av  kostnaderna för jobbgarantin för ungdomar avser 428 miljoner kronor utbildning, resor 

och merkostnader, v ilket är en minskning med 12 miljoner kronor jämfört med föregående 

prognos. Snittkostnaden per individ bedöms öka framöver då möjligheten till arbetsträning 

och förstärkt arbetsträning nu även finns inom jobbgarantin för ungdomar. Resterande 198 
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miljoner kronor avser kostnader för ersättning till kompletterande aktörer, v ilket är en 

ökning med 24 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.  

 

Kostnaden för sysselsättningsfasen beräknas till 1  513 miljoner kronor, vilket är en 

minskning med 31 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Orsaken till 

minskningen är något lägre snittkostnader kopplat till att antalet deltagare med 

sy sselsättningsplats minskar. 

 

Kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning utanför garantierna beräknas till 619 miljoner 

kronor, vilket är en minskning med 40 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 

Minskade kostnader följer av ett minskat antal deltagare.  

 

Kostnaderna för förberedande utbildning utanför garantierna beräknas till 274 miljoner 

kronor, vilket är 26 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Minskade kostnader 

följer även här av ett minskat antal deltagare.  

 

Kostnaderna för kompletterande aktörer utanför garantierna 2015 beräknas till  

266 miljoner kronor, vilket är en ökning med 22 miljoner kronor jämfört med föregående 

prognos.  

 

Av  de övriga kostnaderna på 615 miljoner kronor avser 164 miljoner kronor 

försäkringsskydd, 117 miljoner kronor avseende resor i samband med program, 

58 miljoner kronor flytt- och pendlingsstöd, 166 miljoner kronor projektkostnader och  

92 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 2014 – 2015. Kronor 

Verksamhetskostnader per deltagare  

i jobbgarantin för ungdomar 

verksamhetskostnader (exkl. ersättningar till 

kompletterande aktörer) per deltagare och 

månad 2014 – 2015. Kronor 

  

Kostnaden per deltagare2 och månad inom jobb- och utvecklingsgarantin beräknas till 

2 400 kronor 2015, varav 1  900 kronor för aktiviteter och 500 kronor för kompletterande 

aktörer. 

 

Inom jobbgarantin för ungdomar beräknas kostnaderna 2015 per deltagare1 och månad till 

2 000 kronor varav 1 400 kronor för aktiviteter och 600 kronor för kompletterande 

aktörer. 

 

Kompletterande aktörer  

jobb- och utvecklingsgarantin 

Kostnader för kompletterande aktörer 

månadsvis 2014 – 2015. Tkr 

Kompletterande aktörer 

jobbgarantin för ungdomar 

Kostnader för kompletterande aktörer  

månadsvis 2014-2015. Tkr 

  

 

  

                                                             
2
 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 anställningsstöd totalt 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i februari 2015 och maj 2015 

 

 

Antalet deltagare med anställningsstöd prognostiseras öka kraftigt de kommande åren 

under prognosperioden till följd av att extratjänster och traineejobb införs. Att öka antalet 

anställningsstöd i denna omfattning ställer stora krav på verksamheten samt förutsätter att 

det finns arbetsgivare som har möjlighet att anställa. Det finns också en risk för 

konkurrens mellan de olika formerna av subventionerade anställningar som 

Arbetsförmedlingen kan erbjuda, vilket kan inverka negativt på utvecklingen. 

 

Deltagare månadsvis i instegsjobb 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i februari 2015 och maj 2015 

 

 

Instegsjobb beräknas under 2015 i genomsnitt ha 4 100 deltagare per månad, vilket är 200 

personer högre än i föregående prognos. 

Kostnaderna för instegsjobb 2015 beräknas till 691 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner 

kronor lägre än i föregående prognos.   
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Antalet deltagare bedöms öka kommande år till följd av dels ökande volymer av nyanlända 

arbetssökande men även en högre utbildningsnivå hos nyanlända och en god 

arbetsmarknadsutveckling. 

 

Deltagare månadsvis i särskilt anställningsstöd 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i februari 2015 och maj 2015 

 

 

Särskilt anställningsstöd beräknas under 2015 i genomsnitt ha 5 900 deltagare per månad, 

v ilket är samma nivå som i föregående prognos. Kostnaderna för särskilt anställningsstöd 

beräknas till 1  239 miljoner kronor 2015, jämfört med 1  235 miljoner kronor i föregående 

prognos.  

 

Antal kvarstående i särskilt anställningsstöd               

  2014             2015           

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

Totalt 6 112 6 233 6 148 6 147 6 136 6 135 6 064 5 875 5 887 5 845 5 871 5 855 5 960 

v arav kvarstående 
öv er 12 månader * 316 418 470 511 573 664 723 728 780 802 781 787 793 

Andel kv arstående över 
12 månader 5,2% 6,7% 7,6% 8,3% 9,3% 10,8% 11,9% 12,4% 13,2% 13,7% 13,3% 13,4% 13,3% 

* Om deltagaren v arit kvarstående i programmet över 12 månader under den aktuella månaden 
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Deltagare månadsvis i förstärkt särskilt anställningsstöd 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i februari 2015 och maj 2015 

 

 

 

Förstärkt särskilt anställningsstöd beräknas under 2015 i genomsnitt ha  

5 100 deltagare per månad, v ilket är 300 personer färre än i föregående prognos.  

Kostnaderna för förstärkt särskilt anställningsstöd 2015 beräknas till 1 218 miljoner 

kronor, jämfört med 1 291 miljoner kronor i föregående prognos.  

 

Den främsta orsaken till att volymerna inom förstärkt särskilt anställningsstöd har minskat 

är att projektet med Skogsstyrelsen för deltagare i sysselsättningsfasen nu avslutas och att 

my ndigheten inte lyckats hitta andra arbetsgivare i motsvarande omfattning. Ett arbete 

pågår med att identifiera insatser som kan bidra till att få upp volymen.  
 
Antal kvarstående i förstärkt särskilt anställningsstöd             

  2014             2015           

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

Totalt 5 693 5 800 5 870 5 874 5 716 5 725 5 698 5 600 5 559 5 391 5 181 4 795 4 837 

v arav kvarstående 
öv er 12 månader * 347 435 489 545 612 720 820 867 919 959 996 1 026 1 027 

Andel kv arstående över 
12 månader 6,1% 7,5% 8,3% 9,3% 10,7% 12,6% 14,4% 15,5% 16,5% 17,8% 19,2% 21,4% 21,2% 

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

    

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

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

särskilda behov för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Ett beslut får förlängas 

med 12 månader till en maximal längd av två år. 

 

Satsningen syftar till att öka arbetsgivarnas v ilja att anställa långtidsarbetslösa men även 

till att underlätta för Arbetsförmedlingen att arbeta långsiktigt. Målet är att fler 
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långtidsarbetslösa ska kunna lämna jobb- och utvecklingsgarantin och erbjudas en 

anställning.  

 

Andelen förlängda beslut är större för de med förstärkt särskilt anställningsstöd än för de 

med särskilt anställningsstöd, vilket tros bero på att målgruppen har varit arbetslösa längre 

tid. Andelen beslut som förlängs totalt sett är dock lägre än vad som beräknades bli aktuellt 

v id förändringen av förordningen. En förklaring till detta tros vara att förordningen 

hänvisar till krav på att sökande som bedöms ha särskilda behov av längre tid i anställning 

med anställningsstöd kan förlängas. Möjligtvis har detta haft dämpande volymeffekt då det 

tolkas för restriktivt. Arbetsförmedlingen föreslår att lydelsen ändras till att sökande som 

har behov av längre tid i anställning med anställningsstöd får förlängas. 

 

Efter avslutad anställning med anställningsstöd återgår hälften av deltagarna till jobb- och 

utvecklingsgarantin. 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 

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.  

 

Deltagare månadsvis i extratjänster 2015 – 2019 

 

 
 

Extratjänster är en ny form av anställningsstöd som riktar sig till de personer som är 

inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. Arbetsförmedlingen räknar 

med att införandet av extratjänster kan påbörjas under fjärde kvartalet 2015. Det är rimligt 

att antalet kvarstående i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas successivt 

minskar från och med 2016 i takt med att antalet extratjänster ökar och i takt med att de 

utökade studiemöjligheterna för deltagare i sysselsättningsfasen får spridning. 

Bedömningen av volymutvecklingen för extratjänster är densamma som angavs i 

majprognosen.  
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Deltagare månadsvis i traineejobb 2015 – 2019 

 

 

 

Traineejobben innebär en anställning på 50 % i kombination med en y rkesutbildning på  

50 %. Traineejobb ska vara möjliga inom välfärdssektorn men även inom andra sektorer 

där det finns bristyrken. Lönesubventionen uppgår till cirka 85 % för traineejobb inom 

välfärdssektorn och ungefär 50 % för traineejobb inom andra bristyrken. För traineejobben 

inom välfärdssektorn ges även ett handledarstöd till anordnaren på maximalt 2 200 kronor 

i månaden. Möjligheten att få ett traineejobb kommer finnas på plats från 3 augusti 2015. 

Bedömningen av volymutvecklingen av traineejobb är densamma som angavs i 

majprognosen.  

 

Kom pletterande aktörer 

Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag som samverkar med 

Arbetsförmedlingen och som erbjuder arbetssökande en kompletterande 

arbetsförmedlingstjänst. De tjänster som nu erbjuds hos kompletterande aktörer är 

Introduktion till arbete samt Stöd och matchning. 

 

Antalet personer som har haft beslut om deltagande hos en kompletterande aktör 

redovisas i avsnittet Tabeller. 
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Anslag 1:4 – Lönebidrag  

Anslag 1:4     
Miljoner kronor      

2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Tilldelning/förslag till tilldelning  13 253 13 217 13 210 13 351 13 170 13 312   

Beräknade utgifter 13 029 12 863 13 210 13 351 13 170 13 312   

Beräknat sparande/underskott 223 354 0 
 

0 0   

Föregående prognos 5 maj 2015 
Beräknat sparande/underskott 224 150 0 0 0 0   

 

Kostnaderna under anslaget beräknas till 12 863 miljoner kronor 2015, vilket är 

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

354 miljoner kronor. Orsaken till det ökade prognostiserade anslagssparandet är att 

snittkostnaden för de subventionerade anställningarna har justerats ner. Att 

snittkostnaden nu sjunker är bland annat ett resultat av arbetet med att minska 

bidragsandelarna. Den justerade beräkningen av snittkostnaderna innebär att det finns 

utrymme att även kommande år öka antalet subventionerade anställningar under anslaget. 

Det prognostiserade antalet deltagare i subventionerade anställningar har därför justerats 

upp samtliga år under prognosperioden. Den sedan flera år kraftiga ökningen av 

try gghetsanställningar, som innebär långa beslut, vilket i sin tur medför att en stor del av 

anslaget intecknas, har bromsats upp. Istället ökar nu lönebidrag igen.  

 

Antalet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som är 

arbetslösa eller deltar i program är lägre än för ett år sedan. Antalet minskade från 

närmare 84 000 i januari 2014 till drygt 73 000 under sensommaren. Därefter ökade 

antalet något under hösten 2014. Under våren 2015 har antalet personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som är arbetslösa eller deltar i 

program med aktivitetsstöd minskat igen och är nu strax över 72 000.  

 

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.  

 

Det har under flera år skett en omfördelning mellan stödformerna inom anslaget. Den 

mest markanta förskjutningen har varit att trygghetsanställningar ökat kraftigt medan 

antalet personer i lönebidrag sjunkit. En anledning till ökningen av antalet 

try gghetsanställningar är att fler arbetssökande bedöms ha behov av varaktigt stöd för att 
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kunna få och behålla ett arbete. Under de senaste månaderna har omfördelningen mellan 

stödformerna avstannat. Ökningen av trygghetsanställningar har mattats av samtidigt som 

antalet lönebidrag ökar. 

 

Det har skett en kraftig ökning av antalet beslut om stöd till personligt biträde (SPB) sedan 

2011, något som också inneburit en kostnadsökning. Sedan något år har utvecklingen 

stabiliserats. Ett av de skäl som gjort att stödformen ökat är att Arbetsförmedlingen först 

ska undersöka möjligheterna att kompensera funktionsnedsättningen genom 

arbetstekniska hjälpmedel eller SPB och först 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. Möjligheten att kombinera SPB med utvecklingsanställning och 

try gghetsanställning som ett alternativ till anordnarbidrag infördes i februari 2013, vilket 

sannolikt medfört att antalet långa beslut om SPB ökat.  

 

Deltagare månadsvis i program för personer med funktionsnedsättning 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att antalet personer i subventionerade anställningar under 

anslag 1 :4 för personer med funktionsnedsättning kommer att uppgå till 79 000 personer i 

slutet av 2015, v ilket är 300 personer fler än i föregående prognos. Antalet personer med 

en subventionerad anställning bedöms öka med 2 300 personer under 2015. 
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Deltagare månadsvis i Lönebidrag 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 31 300 personer kommer ha beslut om 

lönebidrag under 2015, v ilket är 300 personer fler än i föregående prognos. Vid utgången 

av  juni 2015 hade 31 600 personer beslut om lönebidrag vilket är 200 personer fler än vad 

som bedömdes i föregående prognos.  

 

 

Deltagare månadsvis i Trygghetsanställning 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 34 900 personer kommer ha beslut om 

try gghetsanställning under 2015, vilket är 200 personer färre än i föregående prognos. Vid 

utgången av juni 2015 hade 34 900 personer beslut om trygghetsanställning vilket är 400 

personer färre än vad som bedömdes i föregående prognos. 
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Deltagare månadsvis i Utvecklingsanställning 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 8 000 personer kommer ha beslut om 

utvecklingsanställning under 2015, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. 

Vid utgången av juni 2015 hade 7  900 personer beslut om utvecklingsanställning, vilket är 

200 personer färre än vad som bedömdes i föregående prognos.  

I de beräknade volymerna för åren 2014 – 2017 ingår 1 000 platser hos Samhall för 

personer som deltar i sysselsättningsfasen. Den höjda prognosen kommande år har 

möjliggjorts tack vare att snittkostnaderna sjunker och därmed finns ett ökat 

beslutsutrymme. 

 

Deltagare månadsvis i Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 3 200 personer kommer ha beslut om 

offentligt skyddat arbete under 2015, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. 

Vid utgången av juni 2015 hade 3 300 personer offentligt skyddat arbete vilket är 100 

personer färre än vad som bedömdes i föregående prognos.  
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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. 

 

Migrationsverkets bedömning är att antalet asylsökande under kommande år fortsätter att 

öka, om än inte riktigt i den takt som tidigare har prognostiserats. Migrationsverket 

huvudscenario är nu att 74 000 asylsökande kommer till Sverige under 2015, vilket är 

6 000 färre än i föregående prognos. Antalet ligger dock alltjämt på en mycket hög nivå. 

 

Av  den asylrelaterade migrationen uppskattas 57 900 personer under 2015 beviljas 

uppehållstillstånd3, jämfört med 55 500 personer i föregående prognos. 

Arbetsförmedlingen beräknar att 53 % av  de som får ett uppehållstillstånd kommer att 

skrivas in i etableringsuppdraget vilket är en minskning sedan föregående prognos då 55 % 

beräknades omfattas av etableringsuppdraget. Under 2016 och 2017 beräknas antalet 

asy lrelaterade migranter öka ytterligare, för att därefter minska i antal.  

 

Sammantaget innebär detta att antalet personer som omfattas av etableringsuppdraget 

kommer att fortsätta öka under kommande år.  
  

                                                             
3
 Migrationsverkets prognos – juli 2015 (P3 15), tabell 8. Avser följande: Nya asylti llstånd från Migrationsverkets 

mottagningssystem (39 400), vidarebosättning (1900) samt inresta anhöriga ti ll f.d. asylsökande (14 200). 
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Migrationsverkets prognos avseende beviljade uppehållstillstånd för 
flyktingar och andra skyddsbehövande   

  2015 2016 2017 2018 2019   

Migrationsv erkets prognos 

av seende av totalt antal 
mottagna 57 900 81 800 69 200 46 400 38 600   

Antal som beräknas omfattas av  
etableringsuppdraget  30 500 45 600 42 200 31 300 23 200   

Prognosen maj 2015 
Antal som beräknas omfattas av 

etableringsuppdraget  30 400 47 400 49 000 31 600 19 700   

 

Under juni 2015 fick etableringsuppdraget 2 391 nya deltagare och i genomsnitt under det 

första halvåret 2015 har det tillkommit 2 100 personer per månad. Inflödet till 

etableringsuppdraget påverkas av Migrationsverkets handläggningstider som nu är 

ovanligt långa. Antalet personer som tillkommer är fler än antalet personer som lämnar. I 

juni 2015 lämnade 1  773 personer etableringsuppdraget. Antalet kvarstående inom 

etableringsuppdraget fortsätter att öka och är nu uppe i 47  702 personer4. 

 

Allt fler lämnar etableringsuppdraget och går till arbete eller utbildning. Även antalet 

deltagare i instegsjobb och nystartsjobb ökar. En förklaring kan vara att deltagarnas 

genomsnittliga utbildningsnivå har ökat, v ilket gäller både kvinnor och män. Tillgången på 

exempelvis kompletterande utbildning vid högskola men även kommunal vuxenutbildning 

blir därmed allt viktigare. Arbetsförmedlingen har nyligen lämnat in en hemställan5 för att 

kunna utöka möjligheter att anskaffa kompletterande utbildningar för nyanlända 

akademiker.   
  

                                                             
4 Från och med den första juni har statistiken i analysera etablering börjat att låsas vid varje månadsuppdatering, på samma 
sätt som för alla andra statistik uppgifter. Som det varit tidigare har statistiken rörande etableringsuppdraget låsts först efter 

tre månader. Ändringen gäller från den första januari 2015 viket innebär att data för perioden januari och framåt kommer att 
ändras enligt den nya principen.  
 

5 Hemställan till regeringen om ändring av 11§ i Förordningen om arbetsmarknadspolitiska program (200:634) samt ändring 
av 12§ i samma förordning. Af-2015/262198 
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Deltagare månadsvis i etableringsuppdraget 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015

 
 

Utöver det antal deltagare som redovisas i statistiken är det ytterligare 500 – 1  000 

personer som tillhör etableringsuppdraget men ännu inte har fått ett personnummer eller 

samordningsnummer och därför inte kunnat registreras i ärendehanteringssystemet. Det 

höga antalet nya arbetssökande till etableringsuppdraget ställer höga krav på samtliga 

delar i etableringsprocessen och utgör en stor utmaning för både Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket, kommunerna och andra aktörer som har ansvar i etableringsuppdraget. 

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.  

 

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.  

 

Att etableringsplanen flyttats fram till kommunmottagande har påverkat 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 

eftersom plan då skall upprättas även om sökande bor kvar på anläggning.  
 

Kvarstående och flöden inom etableringsuppdraget av de som registrerats i AIS 
  

2014             2015           

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

Kv arstående 36 169  37 345  38 476  39 729  41 032  41 988  43 033  42 897  43 894  45 000  45 834  46 661  47 702  

Inf löde 1 882 1 727 1 957 2 211 2 270 2 170 2 044 1 433 2 016 2 411 2 206 2 144 2 391 

Utf löde 1 041 801 1 103 1 333 1 313 1 485 1 430 1 728 1 731 1 809 1 805 1 841 1 773 
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Verksamhet inom etableringsuppdraget som inte belastar utgiftsområdet 

Arbete parallellt med deltagande i etableringsinsatser ökar möjligheterna till en snabb och 

effektiv etablering. Nästan alla deltagare inom etableringsuppdraget är kvalificerade till 

instegsjobb och nystartsjobb. Antalet deltagare i instegsjobb och nystartsjobb har ökat 

kraftigt det senaste året vilket bland annat hör ihop med det ökade antalet deltagare i 

etableringsuppdraget. I juni 2015 hade sammantaget 4 465 personer instegsjobb, 

ny startsjobb eller ett arbete utan stöd, vilket utgör drygt 9 % av  alla med pågående 

etableringsplan. En förklaring till ökningen kan vara att deltagarna inom 

etableringsuppdraget har en allt högre utbildningsnivå samt den goda utvecklingen på 

arbetsmarknaden. Kvinnor har instegsjobb och nystartsjobb i betydligt lägre utsträckning 

än män. En bidragande orsak till detta är att nystartsjobb inte kan användas vid alla typer 

av  anställningar, exempelvis timanställningar. Det är vanligare att kvinnor har 

timanställningar än män.  

 
Statistik deltagare i program som inte belastar utgiftsområde 13       

  Juni 2015 Juni 2014   

  
Totalt 

Andel 

kv innor 

Andel 

män Totalt 

Andel 

kv innor 

Andel 

män   

Instegsjobb 2 360 18% 82% 1 772 21% 79%   

Nystartsjobb 1 537 19% 81% 938 18% 82%   

Lönebidrag 12 8% 92% 7 14% 86%   

Utvecklingsanställning 8 25% 75% 9 0% 100%   

Arbete utan stöd 548 33% 67% 410 36% 64%   
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Bosättning  

Uppdraget att bosätta v issa nyanlända innebär i huvudsak en förvaltningskostnad för 

Arbetsförmedlingen. Antalet personer som anmäler behov av anvisad bosättning ökar, 

v ilket främst beror på ökat antal nya deltagare i etableringsuppdraget. 

 

Antal personer som anmält behov av anvisad bosättning 

  2012 2013 2014 2015 
jan - juni 

Totalt antal personer 7 957 15 571 19 206 7 096 

- v arav  från ABO 5 242 9 703 13 775 6 861 

- v arav  från EBO 2 715 5 868 5 431 235 

 

Antalet personer i anläggningsboende som anmäler behov av anvisad bosättning ökar, 

v ilket främst beror på ökat antal nya deltagare i etableringsuppdraget. Antalet personer i 

eget boende som anmäler behov av bosättning har minskat sedan hösten 2014. Detta beror 

främst på att Arbetsförmedlingen den 1 oktober 2014 förändrade riktlinjerna för att 

bedöma behov av bosättning, v ilket berör personer som bor i eget boende.6 Enligt 

Migrationsverkets prognos kommer antalet personer som har behov av hjälp med 

bosättning vara fortsatt högt under kommande år.7  

 

Antalet personer med ett pågående bosättningsärende har minskat under de senaste sex 

månaderna, v ilket framförallt beror på att fler bosättningsärenden har avbrutits. Antalet 

avbrott har ökat både för personer som har anmält behov av bosättning i 

anläggningsboende och i eget boende.  

Vid utgången av juni månad väntade 7 936 personer på att få en anvisning om bosättning, 

varav 5 275 personer var boende på anläggningsboende och 2 661 personer boende i eget 

boende. 

 

Antalet personer som anvisas en plats för bosättning har ökat successivt sedan 

Arbetsförmedlingen övertog bosättningsuppdraget. Ökningen bedöms vara en samlad 

effekt av ett förbättrat arbetssätt hos Arbetsförmedlingen och av de åtgärder som vidtagits 

av  regeringen, berörda myndigheter samt kommuner för att bidra till att fler kan anvisas 

en plats för bosättning. 

 

 

                                                             
6
 Arbetsförmedlingen (2012) AFII 14/2012 Intern instruktion för bedömning av behov av anvisad bosättning. 

Enligt riktlinjerna ska behov av att  anvisas plats för bosättning anses föreligga endast om de vuxna personerna i 

ett  hushåll, utifrån deras yrkes- och utbildningsbakgrund, har betydligt bättre förutsättningar för att få 

anställning eller påbörja reguljär utbildning på annan ort. Om personer på anläggningsboende begär hjälp med 

bosättning anses det alltid föreligga behov. 

7
 Migrationsverkets Verksamhets- och kostnadsprognos, juli 2015. 
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Flöden inom bosättning 
  

2014             2015           

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

Väntar på bosättning 13 515  14 026  14 236  14 520  13 755  12 796  11 991  10 875  8 768  8 064  7 811  7 821  7 936  

Antal anmälda 
behov  om hjälp med 
bosättning 1 536 1 162 1 328 1 775 1 485 1 215 1 007 1 086 1 028 1 337 1 116 1 222 1 307 

Antal anv isade 526 237 391 575 456 310 387 414 447 597 532 583 509 

Antal av brott 662 511 839 942 1 868 1 955 1 459 1 795 2 717 1 352 873 642 905 

 

Under tiden Arbetsförmedlingen arbetar för att hitta en kommun som kan ta emot ett 

hushåll ordnar många sin bosättning på egen hand. Om behov av bosättning inte längre 

kvarstår avbryts bosättningsärendet. Under slutet av 2014 och inledningen av 2015 har 

antalet avbrott ökat både för personer som har anmält behov av bosättning i 

anläggningsboende och i eget boende. Denna tendens har dock avtagit något de senaste 

månaderna. För personer i eget boende beror det sammantaget ökade antalet avbrott 

främst på Arbetsförmedlingens förändrade riktlinjer för att bedöma behov av bosättning, 

eftersom också ärenden som upprättades innan Arbetsförmedlingen genomförde 

förändringen ska prövas enligt de nya riktlinjerna. För personer i anläggningsboende beror 

det sammantaget ökade antalet avbrott framförallt på regeländringen som trädde ikraft 

den 1  april 2014, som medför ökade incitament för personer att flytta från 

anläggningsboende på egen hand och därmed avbryta sitt bosättningsärende. 8 

 

Antal personer som har anvisats plats för bosättning 

  2012 2013 2014 2015 

jan - juni 

Totalt antal personer 3 704 4 308 5 743 3 082 

- v arav  från ABO 3 083 3 488 5 559 3 072 

- v arav  från EBO 621 820 184 10 

 

Lä nstalens och  överenskommelsernas styrande effekt  

Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag utgår från överenskommelser om 

anvisningsbara platser. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att årligen efter samråd med 

länsstyrelserna och Migrationsverket fastställa en fördelning av mottagningsbehovet i varje 

län, så kallat länstal. Länstalet består av ett antal anvisningsbara platser som behöver göras 

tillgängliga för nyanlända som inte på egen hand kan ordna sin bosättning. Länsstyrelserna 

ska sedan utifrån länstalen träffa överenskommelser med kommuner inom länet om 

mottagande av nyanlända.  

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



 

Sida: 54 av 82 

Prognoser för utbetalningar 2015 – 2019 

 

 

I augusti 2014 fastställde Arbetsförmedlingen länstalen för år 2015, v ilka anger ett  

sammanlagt behov av 23 100 platser.9 Enligt länsstyrelsernas bedömning kommer antalet 

anvisningsbara platser att uppgå till 11 500 i slutet av 2015.10  

Länstalet omsattes under 2014 i alltför liten utsträckning i överenskomna anvisningsbara 

platser mellan länsstyrelser och kommuner. Samtidigt kan det konstateras att 

anvisningsbara platser i träffade överenskommelser inte alltid motsvaras av en reell 

kapacitet att ta emot nyanlända. Under 2014 omsattes 75 % av  de anvisningsbara platserna 

i ett faktiskt mottagande. Arbetsförmedlingen kan således konstatera att länstalens och 

överenskommelsernas styrande effekt under 2014 generellt var låg. Det fanns dock stora 

skillnader mellan olika län.11 

 

I sy fte att stärka Arbetsförmedlingens regionala närvaro i bosättningsarbetet har 

my ndigheten beslutat att se över den interna organisationen och regionalisera 

bosättningsuppdraget. Arbetsförmedlingens bosättningshandläggare kommer med 

planerad start under hösten 2015 att arbeta operativt med uppdraget från tre orter; 

Malmö, Luleå och Stockholm. Det kommer bland annat att medföra utökade 

kontaktmöjligheter med kommuner, länsstyrelser och andra regionala aktörer. Det  

kommer även ske en förstärkning av personalstyrkan som arbetar med uppdraget. En 

grundförutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa fler personer till 

bosättning är dock även fortsättningsvis att kommunerna ökar sin mottagningskapacitet.  
  

                                                             
9
 Af-2014/320098. 

10 Uppgifter från Länsstyrelserna 2015-06-15.  

11 A f-2015/200480. Etablering av v issa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget, 2015-05-

04 .  



 

Sida: 55 av 82 

Prognoser för utbetalningar 2015 – 2019 

 

 

 

Anslag 1:3 – Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 

Anslag 1:3     
Miljoner kronor      

2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Tilldelning/förslag t tilldelning  2 342 4 029 5 374 6 239 5 731 0   

Beräknade utgifter 2 685 3 782 5 170 6 520 6 189 4 731   

Beräknat sparande/underskott -343 247 204 -281 -458 0   

Föregående prognos 5 maj 2015 

Beräknat sparande/underskott 107 104 22 -990 -1 942     

 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:3 avseende år 2015 till  

3 7 82 miljoner kronor, vilket är 143 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger 

ett anslagssparande på 247 miljoner kronor. De lägre prognostiserade kostnaderna beror 

på ett lägre prognostiserat antal deltagare samt att utfallet varit något lägre än vad som 

prognostiserats. 

 

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 2015 beräknas till 3 180 miljoner kronor. Därutöver beräknas 

kostnaden för etableringstillägg och bostadsersättning till 602 miljoner kronor 2015. 

Kostnaden för tilläggen är svårbedömda då de påverkas av deltagarnas boendeform och 

familjebild.  

 

De stigande kostnaderna följande år under anslaget beror på att antalet deltagare inom 

etableringsuppdraget bedöms öka kraftigt 2015 – 2017. Förutsatt det prognostiserade 

inflödet behöver y tterligare medel tillföras anslaget från och med 2017 och framåt.  
 

Genomsnittligt antal beslut om etableringsersättning 
  

2014             2015           
  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun 

Etableringsersättning 
v id upprättande av 
etableringsplan 836  1 055  1 324  1 191  1 235  1 362  1 536  1 806  1 716  1 798  1 790  1 835  1 625  

Etableringsersättning 
v id deltagande i 
etableringsplan 32 899 33 618 34 280 35 309 36 367 37 301 38 082 38 404 39 285 40 145 40 959 41 759 42 569 

 

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 

upp till sex kalendermånader.  
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Enligt regeländring 1 augusti 2014 finns nu i v issa fall möjlighet att avsluta en 

etableringsplan om den sökande tackar nej till erbjudet arbete. Detta kommer troligtvis 

inte att ske i den utsträckningen att det påverkar utgifterna. Från och med samma tidpunkt 

finns nu också möjlighet att förlänga en etableringsplan utöver 24 månader på grund av att 

den nyanlände har vårdat barn på deltid med föräldrapenning. Detta innebär att personen 

kan få etableringsersättning under längre tid än tidigare. Kostnaden för detta beräknades i 

budgetpropositionen 2014 till att öka utgifterna med 2 miljoner kronor 2014, 3 miljoner 

kronor 2015, 3 miljoner kronor 2016 och 2 miljoner kronor 2017. 
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Anslag 1:4 – Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa 
nyanlända invandrare 

 

Anslag 1:4     
Miljoner kronor      

2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Tilldelning/förslag t tilldelning  1 891 2 580 3 056 3 546 3 251 0   

Beräknade utgifter 1 743 2 422 3 056 4 157 4 228 3 349   

Beräknat sparande/underskott 148 158 0 -611 -977 0   

Föregående prognos 5 maj 2015 

Beräknat sparande/underskott 148 37 0 -626 -1 425     

 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:4 avseende 2015 till 2 422 miljoner 

kronor, vilket är 121 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Det ger ett 

anslagssparande på 158 miljoner kronor.  

 

Arbetsförmedlingen beslutade den 20 februari 2015 att avsluta tjänsten etableringslots. 

Beslutet innebar att samtliga kontrakterade leverantörers avtal sades upp. 

Uppsägningstiden löpte på under tre månader och sista datum för att leverera tjänsten var 

den 20 maj 2015.  Anledningen till avslutandet av tjänsten var en påtaglig ökning av 

klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av oseriös och brottslig 

verksamhet.  

 

Arbetsförmedlingen kommer under resterande del av 2015 att ersätta etableringslotsarna 

med egen personal, så kallade etableringsresurser. Dessa kommer i huvudsak att ge 

arbetsnära stöd i form av matchning och ackvirering av praktik- och arbetsplatser men 

även att tillhandahålla visst socialt stöd. Runt 300 etableringsresurser beräknas att påbörja 

sin anställning under 2015. Antalet platser inom folkhögskolesatsningen inom 

etableringsuppdraget ska också fördubblas. Under 2016 kommer Arbetsförmedlingen att 

öka användandet av sitt befintliga tjänsteutbud och planerar för att öppna upp den 

kompletterande arbetsförmedlingstjänsten Stöd och matchning för arbetssökande inom 

etableringsuppdraget.  
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Anslag 1:4     
Miljoner kronor      2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Beräknade utgifter 1 743 2 422 3 056 4 157 4 228 3 349   

   - Varav  ersättning till lotsar 608 335 2         

   - Varav  kostnad för insatser 1 135 2 087 3 054 4 157 4 228 3 349   

 

Kostnaderna för lots har beräknats till 335 miljoner kronor 2015, vilket är 3 miljoner 

kronor lägre än i föregående prognos.  

 

Kostnader för övriga insatser 2015 beräknas till 2 087 miljoner kronor, vilket är  

131 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Orsaken till de lägre kostnaderna är 

främst att Arbetsförmedlingen då räknade med att tjänsten Stöd och matchning skulle 

kunna öppnas upp för deltagare inom etableringsuppdraget redan under sommaren 2015.  

 

Arbetsförmedlingen ansvarar inom etableringsuppdraget för att tillhandahålla 

arbetsmarknadspolitiska program för att förbättra deltagarnas förutsättningar att få ett 

arbete. För att tillvarata individens kompetens och erfarenhet krävs att planeringen är 

individuellt anpassad.  

 

Deltagare inom etableringsuppdraget har även insatser som inte ingår i 

Arbetsförmedlingens program exempelvis sfi, samhällsorientering, grundläggande och 

gy mnasial vuxenutbildning. Tidiga och aktiva etableringsinsatser är nödvändiga för att 

deltagarna som nyligen kommit till Sverige inte ska fastna i långtidsarbetslöshet. 

 

Deltagare i program från etableringsuppdraget 
  

2014             2015           

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

Totalt antal med 
programbeslut 14 183  13 097  12 129  12 906  13 575  13 882  13 627  13 122  13 761  14 943  14 471  14 919  15 853  

   Arbetsmarknads- 

   utbildning 1 055 956 904 992 1 118 1 195 1 238 1 111 1 085 1 162 1 279 1 237 1 242 

Förberedande  
   utbildning 11 191 10 399 9 696 9 811 10 021 10 203 10 445 10 018 10 349 11 091 10 242 10 796 12 108 

Praktik 710 641 521 920 1 083 1 077 763 812 1 023 1 210 1 340 1 203 917 

Arbetsträning 843 751 645 746 896 918 752 801 895 1 026 1 125 1 164 1 051 

Praktiskt Basår 43 40 38 35 35 40 42 44 44 43 45 45 54 

Öv riga program 341 310 325 402 422 449 387 336 365 411 440 474 481 

Käl la: Arbetsförmedlingen, statistik om deltagare i  program från ol ika deltagargrupper 
 

Antalet deltagare i program har ökat, främst genom fler anvisningar till förberedande 

utbildning. Antalet deltagare i program ökade från 14 200 i juni 2014 till 15 900 i juni 
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2015. Andelen i program har dock minskat på grund av det stora antalet nya deltagare 

samt att det under våren har saknats avtal för den förberedande utbildningen 

y rkessvenska. Andelen programdeltagare var 33 % i juni 2015, vilket är en minskning med 

sex  procentenheter jämfört med juni 2014. Andelen kvinnor är lägre med 29 % jämfört 

andelen män 36 %. Att säkerställa att både kvinnor och män får tillgång de 

arbetsmarknadspolitiska programmen på samma villkor är en stor utmaning för 

Arbetsförmedlingen. 
 

Förberedande utbildning riktar sig till personer som behöver förbereda sig för ett 

arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete. Utbildningarna omfattar bland annat 

aktiviteter för att kartlägga yrkesbakgrunden eller hitta lämpligt yrkesområde, lära sig 

y rkesinriktad svenska eller förbereda sig för studier. Folkhögskoleutbildningar inom 

etableringsuppdraget ingår här. Förberedande utbildning har sedan starten av 

etableringsuppdraget haft högst andel deltagare och i juni 2015 deltog 77 % av deltagarna i 

program i en förberedande utbildning. Förklaringar till det höga deltagandet är bland 

annat att kortare förberedande utbildningar är lämpliga för denna målgrupp som är nya på 

den svenska arbetsmarknaden, att det finns en god geografiskt spridning och kapacitet på 

utbildningarna samt att de är tillgängliga för personer med olika kompetenser och 

y rkesbakgrunder. Andelsmässigt av samtliga kvarstående är det en minskning från 2014 

med sex procentenheter. 

 

Arbetsförmedlingen upphandlar fr.o.m. våren 2015 en ny förberedande utbildning inom 

y rkessvenska. Detta innebär att y rkessvenska del A fortsätter att erbjudas som tidigare, 

medan yrkessvenska del B kommer erbjudas som en ny tjänst. Målsättningen med 

y rkessvenska är att förbereda och stödja arbetssökande i y rkesspecifik svenska. 

Utbildningen ska ses som en sammanhållen insats som består av en utbildningsdel (del A) i 

grupp vilken förbereder arbetssökande inför arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik. 

Därefter erhåller arbetssökande individuellt stöd i y rkessvenska (del B) på 4, 6 eller 8 

timmar/vecka inom sitt yrkesområde parallellt med att den arbetssökande deltar i en 

arbetsmarknadsutbildning eller praktik. Innehållet i y rkessvenska är nödvändig och 

relevant språkkunskap för det aktuella yrket/ yrkesområdet, kunskap och träning i 

y rkespecifik vokabulär och facktermer, kunskap om arbetsmiljö och miljölagstiftning 

generellt och för det aktuella yrkesområdet. 

 

Då upphandlingen av yrkessvenska överklagades av några leverantörer som ansökt om att 

få erbjuda tjänsten men blivit nekade, kommer tjänsten att börja erbjudas med olika 

startdatum på olika orter. I slutet av 2015 maj godkändes att tjänsten skulle börja erbjudas 

på 17  orter i landet. I början av juni 2015 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att 

Arbetsförmedlingen tillåts teckna avtal för yrkessvenska i hela landet varför antal avtal kan 

öka under andra halvåret 2015.  
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Inriktning på de Förberedande utbildningarna 
  

2014             2015           

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

Totalt antal deltagare i 
FUB 11 927  10 422  9 691  9 921  10 210  10 433  10 834  10 304  10 510  11 137  10 010  10 505  11 863  

Grundläggande moduler 2 498 2 875 2 856 3 157 3 348 3 488 3 769 3 934 4 087 4 546 4 683 5 014 5 552 

Allmänf örberedande 
utbildning 2 118 2 264 2 053 2 052 2 055 2 142 2 301 2 284 2 434 2 747 2 948 3 107 3 656 

Meritportf ölj 1 046 938 730 908 1 031 1 068 1 022 997 1 064 1 302 1 332 1 322 1 612 

Yrkessvenska 3 401 3 532 3 220 3 107 3 064 2 980 3 019 2 410 1 969 1 514 10 2 1 

f olkhögskoleutbildning  561 519 488 228 283 379 402 387 588 665 649 625 599 

Korta v ägen 321 294 344 469 429 376 321 292 368 363 388 435 443 

Förberedande utb eller 
test/testmoduler  50 27 66 74 114 93 99 104 106 154 201 245 197 

Starta eget 20 18 2 7 16 19 15 20 25 37 27 40 29 

Validering 27 13 14 19 18 49 14 19 25 26 34 19 12 

Öv rigt 1 885 465 405 284 250 180 87 73 69 74 80 79 83 

 

Grundläggande moduler är av orienterande och vägledande karaktär och är steget till den 

allmänförberedande utbildningen. Modulerna kan innehålla exempelvis svenska, 

kunskaper om hur det svenska samhället och arbetsmarknaden fungerar, y rkesalternativ, 

praktik och grundläggande data och ekonomi. Antalet deltagare med beslut om 

grundläggande moduler har ökat kraftigt under det senaste året. Den främsta förklaringen 

till ökningen är att fler har anvisats till grundläggande moduler i och med att det inte har 

funnits tillgång till yrkessvenska.  

 

Allmänförberedande utbildning fungerar som nivålyftande för att personen ska klara 

y rkesutbildning eller gymnasiet. Det är en bred utbildning där kärnämnen i gy mnasiet som 

matematik och engelska kan ingå.  

 

Arbetsförmedlingen har haft ett särskilt uppdrag under 2014 för att utveckla och öka 

omfattningen av validering av nyanländas kompetens. För Arbetsförmedlingen är arbetet 

med validering fortsatt prioriterat och bedömningen är att antalet deltagare kommer att 

öka under prognosperioden utifrån de särskilda insatser som gjorts med anledning av 

detta. Meritportfölj är en av de vanligaste förberedande utbildningarna med validerande 

inslag. 

 

Inom etableringsuppdraget har cirka en fjärdedel en eftergymnasial utbildning längre än 

två år. En form av förberedande utbildning är Korta vägen. Utbildningen är ett 

komplement till högskolornas kompletterande utbildningar. Den syftar bland annat till att  

ge akademiker som är utbildade utanför Sverige möjligheter att få arbete i enlighet med sin 

utbildnings- och yrkesbakgrund samt förbereda dem för högskolestudier som kan behövas 

för att komplettera deras utländska examen. För att kunna möta det växande behovet av 
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kompletterande utbildningar är det viktigt att högskolor ges möjligheter att kunna 

tillhandahålla denna typ av utbildning. Arbetsförmedlingen har nyligen lämnat in en 

hemställan för att kunna utöka möjligheter att anskaffa kompletterande utbildningar till 

ny anlända akademiker1 2.   

 

Som förberedande utbildning finns även korta tester och kartläggningsveckor inför 

bedömning av förutsättningar att delta i arbetsmarknadsutbildning.  

 

Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen för 
etableringsuppdraget 

  

  2014             2015           

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

Totalt 505 481 447 169 236 318 355 360 545 569 504 455 386 

- v arav  kvinnor 266 253 240 92 127 158 183 196 269 279 236 217 185 

- v arav  män 239 228 207 77 109 160 172 164 276 290 268 238 201 

 

Arbetsförmedlingen har möjlighet att lämna bidrag till Folkbildningsrådet för utbildningar 

på folkhögskolor. Utbildningen ska bedrivas på heltid under sex månader och innehålla 

orienterande och arbetsförberedande insatser samt studier i svenska. Arbetsförmedlingen 

och Folkbildningsrådet har kommit överens om hur genomförandet av satsningen ska gå 

till.  

 

Vid utgången av juni 2015 hade totalt 1 410 personer deltagit i utbildningen sedan dess 

start, varav ungefär hälften av deltagarna varit kvinnor. Arbetsförmedlingen har pekat på 

behovet av en sådan insats för kvinnor med kort utbildningsbakgrund och som saknar 

tidigare yrkeserfarenheter.  Utbildningen är således viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Av  samtliga som hade deltagit i utbildning hade drygt tre fjärdedelar högst förgymnasial 

utbildning.  

 

Folkbildningsrådet konstaterar att folkhögskolorna anpassar utbildningen efter 

deltagarnas behov och förutsättningar. Trots att utbildningen är arbetsförberedande och 

trots deltagarnas starka fokus på arbete, framhåller Folkbildningsrådet att utbildningens 

huvudsakliga målgrupp i praktiken är personer med kortare utbildningsbakgrund som ofta 

har behov av validering och vidare studier. Folkhögskolornas allmänna eller 

studiemotiverande kurs anges som lämpliga insatser för deltagarna efter avslutad 

utbildning.   

 

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns ett fortsatt behov av folkhögskoleutbildning i 

etableringsuppdraget. Detta mot bakgrunden av Folkbildningsrådets uppföljning och att 

                                                             
12 Hemställan till regeringen om ändring av 11§ i Förordningen om arbetsmarknadspolitiska program (200:634) samt ändring 
av 12§ i samma förordning. Af-2015/262198 
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personer med kort utbildningsbakgrund är en fortsatt stor grupp i etableringsuppdraget. I 

nuvarande avtal stipuleras därför att 120 miljoner kronor ska användas till utbildningen 

under 2015, vilket motsvarar ungefär 2 400 utbildningsplatser. Arbetsförmedlingen 

genomför tillsammans med Folkbildningsrådet olika informationsinsatser för att öka 

kännedomen om utbildningen bland både arbetsförmedlare och deltagare i 

etableringsuppdraget, för att platserna ska utnyttjas på bästa sätt.  
 

Arbetsförmedlingens praktikprogram består av insatserna arbetspraktik, prova-på-plats 

och praktisk kompetensutveckling. 917 personer hade en praktikplats i juni 2015, vilket 

motsvarar 2 % av samtliga kvarstående deltagare och är i nivå med 2014.  

 

Sedan februari 2013 är det möjligt för Arbetsförmedlingen att anvisa nyanlända i 

etableringsuppdraget till det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetsträning för vissa  

ny anlända. Programmet består av två delar; praktiskt basår och arbetsträning med 

handledare. I juni 2015 deltog 54 personer i praktiskt basår, vilket är långt ifrån den 

önskvärda volymen. Betydligt fler (1  038 personer) deltar i arbetsträning med handledare. 

Förklaringen är att programmet upplevts enklare att hantera av Arbetsförmedlingen och 

arbetsgivare eftersom det inte finns samma krav på ålder, utbildningsnivå, anvisningstid 

och upphandlad utbildning.  

Ny a uppdrag 

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet 2015-06-26 fått två nya uppdrag att genomföra 

under 2015.  

 

Av  anslagsbeloppet får högst 50 miljoner kronor tillfälligt under 2015 användas till 

förstärkta validerande insatser och till att utveckla och målgruppsanpassa dessa insatser 

för de som omfattas av etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen avser att använda de 

tillfälliga medlen för att utöka informationsinsatser hos arbetsförmedlare och arbetsgivare 

avseende yrkeskompetensbedömning samt att i samarbete med arbetsmarknadens parter 

utveckla bedömningsunderlag för yrkeskompetensbedömning för fler yrken. Syftet är att 

öka antalet yrkeskompetensbedömningar för personer inom etableringen utan eller med 

begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv. Ambitionen är därmed att fler personer kommer 

att få sin kompetens bedömd på en arbetsplats samt en referens inom sitt yrkesområde på 

den svenska arbetsmarkanden. 

 

Av  anslagsbeloppet får högst 20 miljoner kronor under 2015 användas för tidig fördjupad 

kompetenskartläggning för personer som vistas på Migrationsverkets anläggningsboende 

och har uppehållstillstånd. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att 

genomföra en pilotverksamhet där myndigheten genomför kompetenskartläggning av de 

ny anlända redan när de bor på anläggningsboende i väntan på bosättning. Syftet är att 

tidigare tillvara ta kompetensen hos de nyanlända och därigenom underlätta och påskynda 

ny anländas etablering på arbetsmarknaden. Inom projektet ska nya arbetssätt, strukturer 
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och verktyg för att öka effektiviteten utvecklas och testas. Arbetsförmedlingen planerar i 

dagsläget genomförandet och organiseringen av detta uppdrag.  

 

Efter etableringsplanen 

Allt fler som lämnar etableringsuppdraget arbetar eller studerar. Av de som lämnat 

etableringsuppdraget och uppnått dag 90 under januari till juni 2015 arbetade eller 

studerade 30 %, en ökning med tre procentenheter jämfört med samma period 2014. 

Förklaringarna till ökningen är troligen flera, t.ex. att arbetsmarknaden har stärkts och att 

Arbetsförmedlingen har utvecklat och tidigarelagt insatserna för att påskynda vägen mot 

arbete eller utbildning. En y tterligare bidragande orsak är också att den genomsnittliga 

utbildningsnivån bland de som lämnar etableringsuppdraget har ökat. Andelen som går till 

arbete eller studier är markant högre bland männen. Det återspeglar bland annat det 

faktum att män i större utsträckning tar del av subventionerade anställningar. 

 

Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan under 2015 
  

   
Kv innor Män Totalt 

  

   Antal Andel Antal Andel Antal Andel    

 Totalt antal som avslutat etableringsplan 1 779    2 224    4 003      

 Arbete studier 351 20% 837 38% 1 188  30%   

  - arbete med stöd 33 2% 129 6% 162 4%   

  - arbete utan stöd 52 3% 123 6% 175 4%   

  - ny startsjobb 113 6% 485 22% 598 15%   

  - av aktualiserade till studier 153 9% 100 4% 253 6%   

 Arbetsmarknadspolitiska program 885 50% 1 037 47% 1 922 48%   

  - jobb- och utv ecklingsgarantin 797 45% 921 41% 1 718 43%   

  - jobbgarantin f ör ungdomar 59 3% 82 4% 141 4%   

 Öppet arbetslösa 108 6% 128 6% 236 6%   

 Förhindrade 208 12% 70 3% 278 7%   

 Avaktualiserad av annan orsak 227 13% 152 7% 379 9%   

  

Ny startsjobb är liksom tidigare den vanligaste anställningsformen efter att personen 

lämnat etableringsuppdraget. Av de som lämnat etableringsuppdraget under 2015 och 

uppnått dag 90 under januari till juni 2015 hade 15 % ny startsjobb v ilket är en ökning med 

fem procentenheter jämfört med motsvarande period 2014. En orsak till ökningen är att 

andelen personer som arbetar under tiden med etableringsplan också har ökat, främst med 

instegsjobb. För att en person ska få instegsjobb krävs att personen studerar sfi. Då 

personer avslutar sina sfi-studier är det vanligt att personer går över från instegsjobb till 

ny startsjobb.  

 

Personer som haft etableringsplan maximal tid, men som fortfarande har behov av 

insatser, kan gå över till olika arbetsmarknadspolitiska program. Av de som lämnat 

etableringsuppdraget deltog 48 % i arbetsmarknadspolitiska program. Flertalet  
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(43 %) var deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. Personer som lämnar 

etableringsuppdraget och går till jobb- och utvecklingsgarantin blir antalsmässigt allt fler. I 

programmets nuvarande utformning finns begränsade möjligheter att kombinera 

deltagande i garantin med studier. Genom att öka möjligheten till studier i jobb- och 

utvecklingsgarantin kan arbetssökande bättre få sina behov av studier och särskilt 

språkstudier tillgodosedda. Arbetsförmedlingen har tidigare signalerat att personer som 

lämnar etableringsuppdraget är i behov av fortsatt tillgång till särskilt stöd för att kunna 

etablera sig.   

 

För att andelen som arbetar eller studerar efter etableringsuppdraget ska fortsätta att öka 

är det viktigt att Arbetsförmedlingen har tillräckliga resurser för att kunna erbjuda 

individuellt anpassade etableringsinsatser och stödja personerna under deras tid i 

etableringsuppdraget. Utifrån nuvarande situation med en längre tid med högt antal 

ny tillkomna deltagare i kombination med fortsatt ansträngd situation i verksamheten är 

det troligt att det även framöver kommer att vara en stor andel av deltagare i 

etableringsuppdraget som går över till jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgaranti för 

deltagare.   
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Program som finansieras via skattekreditering 

Nystartsjobb 

 

Summa skattekrediteringar nystartsjobb 
Miljoner kronor 

            
  2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Beräknade skattekrediteringar 6 613 6 663 7 247 7 748 8 204 8 413   

Föregående prognos maj 2015 6 613 6 736 7 295 7 693 8 036 8 184   
 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna för nystartsjobb till 6 663 miljoner kronor 2015, 

jämfört med 6 736 miljoner kronor i föregående prognos.  

 

Den 1  april 2015 infördes ett tak för nystartsjobb innebärande att något stöd inte utgår till 

arbetsgivaren för den del av ersättningen till den anställde som överstiger 22 000 kronor i 

månaden. Begränsningen (subventionstaket) innebär att för den del av bruttolönen som 

överstiger 22 000 kronor per månad utgår inget stöd och vid deltid begränsas stödet 

proportionellt med tjänstgöringsgraden. Detta omfattar nya beslut och förlängningsbeslut 

som fattas från och med 1 april. Ett beslut om nystartsjobb får fattas för högst 12 månader.  

 

Hittills ser inte Arbetsförmedlingen några tecken på att införandet av ett så kallat 

subventionstak haft någon påtaglig inverkan på volymerna. Antalet nya beslut om 

ny startsjobb var på ungefär samma nivå i maj 2015 som i maj 2014. Strax innan 

subventionstaket infördes skedde dock en v iss ökning av antal och andel nya beslut för 

v ilka lönerna översteg 22 000 kronor. Efter införandet av subventionstaket minskade såväl 

antal som andel personer med löner över 22 000 kronor.  

 

I de allra flesta fall omfattas större delen av lönen av subventionen och endast en mindre 

andel av lönesumman ligger över 22 000 kronor. Detta faktum tillsammans med 

utvecklingen hittills talar för att införandet av subventionstak inte kommer att ha någon 

större påverkan på nystartsjobbens volymer framöver. 

 

Inflöde i nystartsjobb       
  2014             2015           

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

Totalt 5 444 2 876 3 224 3 938 3 903 3 454 2 796 3 548 3 626 4 829 4 652 4 876 5 837 

v arav från JOB 717 309 424 509 483 405 317 426 426 617 611 675 797 

v arav funktionsnedsatta  693 375 362 464 506 418 327 440 404 550 583 626 799 

v arav nyanlända 491 337 326 407 389 408 347 385 437 494 416 484 594 
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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) 85,4% 13 000   

Yngre än 26 år; (dubbel nedsättning) 7,5% 11 900   

Yngre än 26 år; (enkel nedsättning) 7,1% 6 000   

Yngre än 26 år; (enkel nedsättning plus 
nedsättning m faktisk avgift) 0,1% 7 700   

SUMMA 100,0%     

 

Med anledning av det införda taket på 22 000 kronor beräknas snittkostnaden från och 

med juli 2015 att sjunka med 300 kronor per månad till 13 000 kronor för beslut för 

personer över 26 år. Övriga gruppers snittbidrag beräknas inte förändras eftersom det är 

ett fåtal beslut som fattas som ligger över subventionstaket. 

 

Deltagare månadsvis i nystartsjobb 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2015 och juli 2015 

 

 

 

Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till 46 000 personer 2015, v ilket är  

900 personer färre än i föregående prognos. Kommande år under prognosperioden 

bedöms antalet deltagare i nystartsjobb öka. År 2019 beräknas i genomsnitt 

58 100 personer ha nystartsjobb.  

 

Antalet personer i ny startsjobb 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. 
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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.  

Y rkesintroduktionsanställningarna 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 

        
  2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Beräknade skattekrediteringar 7 70 223 365 612 839   

Föregående prognos maj 2015 7 77 223 365 612 839   

 

Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna för yrkesintroduktionsanställning till 

7 0 miljoner kronor 2015, jämfört med 77 miljoner kronor i föregående prognos.  

Utöver dessa kostnader beräknas 36 miljoner kronor belasta UO14 anslag 1 :3 ap1 för 

anordnarbidrag under 2015. 

 

Deltagare månadsvis i yrkesintroduktionsanställning 2014 – 2019 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i februari 2015 och maj 2015 

 

 

 

Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till 1  500 personer 2015, vilket är 200 

personer färre än i föregående prognos. Kommande år under prognosperioden bedöms 

antalet deltagare i yrkesintroduktionsanställning öka. 2019 beräknas i genomsnitt 15 600 

personer ha en yrkesintroduktionsanställning. I slutet av juni 2015 fanns 1 129 

arbetssökande med yrkesintroduktionsanställning.  
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För att arbetsgivare ska kunna anställa med stöd för yrkesintroduktion, måste de ha ett 

centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller ett hängavtal till ett centralt 

kollektivavtal om yrkesintroduktion. Sammanlagt finns det nu 39 branschavtal tecknade. 

 

Parterna har i dialog med Arbetsförmedlingen uttryckt att det är rimligt och naturligt att 

det tar tid för arbetsgivarna att forma ett lämpligt mottagande av ungdomar, utbilda 

handledare och finna passande arbetsuppgifter. Vid YA-Delegationens och Statskontorets 

möten har dialog förts om bland annat hur arbetsgivarnas behov av stöd ska tillgodoses, 

hur handledningens kvalitet ska säkras, hur arbetsgivarna ska hitta former för utbildning 

av  hög kvalitet, hur främjandemedel ska användas, hur samarbetet mellan arbetsgivare ska 

understödjas samt hur arbetsgivarna ska införliva yrkesintroduktionsanställningar som en 

naturlig del i verksamheten för kommande rekryteringsbehov och arbetskraftsförsörjning.  

Y rkesintroduktionsanställningar har ännu inte blivit en naturlig del av arbetsgivarnas 

kompetensförsörjning och formerna för utbildning och handledning är inte fullt 

utvecklade, vilket bidrar till att enskilda arbetsgivare tvekar inför att anställa unga på 

y rkesintroduktionsanställning.  

 

Stöd för yrkesintroduktionsanställningar är vidare bara en av flera insatser som kan ge en 

potentiell arbetsgivare stöd v id en anställning. Om arbetsgivaren upplever 

anställningsformens regelverk som komplext är det möjligt att denne väljer bort 

y rkesintroduktionsanställningar till förmån för anställningsformer som uppfattas som 

enklare, exempelvis nystartsjobb. Arbetsgivare har också påtalat hur utbildnings- och 

introduktionsdelen kan uppfattas som krävande för arbetsgivaren och menar att det 

ekonomiska stödet för handledning är otillräckligt.  

 

Handläggningen av stöd för yrkesintroduktionsanställningar ställer höga krav på 

arbetsförmedlarens förmåga att tolka och förtydliga aktuell förordning och gällande 

avtalsregler. För att en arbetsgivare ska kunna få stödet måste kraven vara uppfyllda både i 

förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar samt i kollektivavtalet. 

Villkoren i förordningen överensstämmer inte alltid med kraven i kollektivavtalen vilket 

kan försvåra bedömningen. För att säkra en korrekt och effektiv bedömning har 

utvecklingen av en intern v idareutbildning om stödet varit central, liksom 

informationsinsatser riktade till arbetsgivare och parter. 

 

Y tterligare svårigheter som har uppmärksammats, av såväl arbetsförmedlare som 

arbetsgivare, är tolkningen av begreppet ”relevant yrkeserfarenhet” respektive villkoret i  

5 § förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, enligt vilket 

ungdomen inte redan får vara anställd hos arbetsgivaren. Ett antal arbetsgivare menar att 

detta är ett problem då det inte blir möjligt att anställa personer som redan har haft en 

kortare anställning på arbetsplatsen som exempelvis sommarjobb. Arbetsgivare har 

uttryckt en önskan om ändring i förordningen i detta avseende. 

En ökning av beslut väntas de kommande veckorna inom avtalsområdet Svenska 

Elektrikerförbundet/Elektriska installatörsorganisationen eftersom elever på 
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elutbildningen ETG går in på yrkesintroduktionsanställningar som ett ”lärlingsår” efter 

skolavslutningen. 

 

Sammantaget kan en förenklad och mer effektiv matchnings-, utlysnings- och 

ansökningsprocess väntas leda till ökade volymer av beslut om stöd för 

y rkesintroduktionsanställningar. Av betydelse för antalet fattade beslut om stöd för 

y rkesintroduktionsanställningar är givetvis också det gynnsamma konjunkturläget som 

direkt påverkar arbetsgivarnas vilja till rekrytering.  
  



 

Sida: 70 av 82 

Prognoser för utbetalningar 2015 – 2019 

 

 

Tabeller 
Snittkostnad per deltagare             

  

Prognos 

141104 

Prognos 

150120 

Prognos 

150220 

Prognos 

150505 

Prognos 

150727   

1:2 Aktiv itetsstöd             

Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 8 300 8 300 8 300 8 500 8 300   

Jobb- & utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas 11 600 11 700 11 700 11 900 11 600   

Jobbgarantin för ungdomar (UGA) 4 500 4 500 4 500 4 600 4 500   

Arbetsmarknadsutbildning 8 300 8 300 8 300 8 500 8 800   

Start av näringsverksamhet 11 600 11 600 11 500 11 700 11 600   

Arbetslivsinriktad rehabilitering 8 300 8 300 8 300 8 400 8 100   

Arbetspraktik 7 000 7 000 7 000 7 100 7 200   

Praktisk kompetensutveckling 7 100 7 200 7 200 7 300 7 400   

Förberedande utbildning 6 000 6 100 6 100 6 200 6 400   

Arbetslivsintroduktion 9 000 9 000 8 500 8 700 8 700   

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 7 700 7 700 7 700 7 900 7 800   

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 8 500 8 000 7 500 7 700 7 500   

Fördjupad kartläggning och vägledning 8 400 8 400 8 300 8 400 8 000   

1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser             

Särskilt anställningsstöd (JOB) 17 600 17 700 17 700 17 800 17 700   

Instegsjobb 14 200 14 400 14 400 14 800 14 600   

Förstärkt särskilt anställningsstöd 20 200 20 300 20 100 20 300 20 000   

Extratjänster 20 000     20 000 22 500   

Traineejobb 20 000     20 000 20 000   

1:4 Lönebidrag och Samhall mm              

Lönebidrag 11 600 11 600 11 600 11 600 11 500   

OSA 14 700 14 600 14 600 14 500 14 500   

Utvecklingsanställning 15 700 15 400 15 400 15 200 15 000   

Trygghetsanställning 13 300 13 300 13 300 13 300 13 200   

1:3 UO 13 Etableringsersättning till v issa 

nyanlända inv andrare             

Ersättning vid upprättande av plan (EEM) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000   

Ersättning för deltagande i aktivitet (EEP) 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600   

Nystartsjobb             

Nystartsjobb 12 700 12 900 12 900 12 900 12 600   

Yrkesintroduktionsanställning             

Yrkesintroduktionsanställning 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900   
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Flöden i jobb och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 
    

  
2014             2015           

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

Förändring -4 057  -626  -570  -433  -525  -370  1 852  -758  -599  -886  -920  -1 962  -4 384  

Inf löde 6 585 5 860 7 109 7 947 7 046 6 318 7 636 7 327 6 510 7 182 6 544 6 028 6 368 

Utf löde 10 642 6 486 7 679 8 380 7 571 6 688 5 784 8 085 7 109 8 068 7 464 7 990 10 752 

 

Flöden i jobb och utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen 
  

  
2014             2015           

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

Förändring -642  53  6  177  211  219  447  360  212  237  122  -62  -683  

Inf löde 2 096 1 758 1 932 2 420 2 397 2 306 2 147 2 355 2 251 2 493 2 369 2 379 2 347 

Utf löde 2 738 1 705 1 926 2 243 2 186 2 087 1 700 1 995 2 039 2 256 2 247 2 441 3 030 

 

Flöden i jobbgarantin för ungdomar 
    

  
2014             2015           

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

Förändring -7 427  -2 630  -2 899  2 378  560  870  317  -1 929  -1 156  -2 219  -1 990  -3 100  -5 599  

Inf löde 2 952 2 417 3 200 8 023 5 213 5 250 5 276 4 704 4 087 3 674 3 574 2 805 2 598 

Utf löde 10 379 5 047 6 099 5 645 4 653 4 380 4 959 6 633 5 243 5 893 5 564 5 905 8 197 

 

Inskrivna arbetssökande som beräknas vara kassamedlemmar 2013-2018 

Tusentals sökande. 

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

2014 121,4 123,2 122,0 115,6 114,7 98,2 99,9 93,7 98,2 99,1 95,8 98,1 

2015 108,4 110,4 107,3 107,2 95,2 89,3 85,4 88,6 90,6 88,2 88,9 89,6 

2016 99,4 100,3 97,7 91,3 87,2 78,2 75,6 78,4 80,2 81,1 81,7 82,4 

2017 92,3 93,3 90,8 84,2 80,4 72,1 69,4 72,0 73,7 75,3 75,8 76,5 

2018 86,3 87,4 85,0 79,2 75,6 67,9 65,8 68,4 69,8 70,9 71,4 72,2 

2019 82,1 76,4 74,3 70,3 67,8 61,3 59,9 64,5 64,5 69,1 69,9 70,9 

 

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 

2014 165,9 156,1 146,3 137,9 129,1 152,8 157,6 173,4 160,5 156,4 158,8 164,1 

2015 157,1 149,3 140,9 131,3 136,8 152,4 163,0 154,2 158,2 156,3 154,2 158,4 

2016 148,6 140,5 134,1 128,9 123,1 139,5 149,6 155,0 144,6 141,7 138,5 141,9 

2017 129,9 124,6 115,8 113,3 108,8 124,4 135,0 139,8 131,0 127,1 123,5 126,9 

2018 116,1 112,0 103,4 101,5 96,7 112,7 124,0 129,8 118,5 115,9 111,6 115,7 

2019 104,7 107,6 100,0 97,3 94,6 110,6 120,9 124,9 115,7 111,1 107,6 110,4 
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Kvarstående sökande hos kompletterande aktörer utanför garantiprogrammen   
  2014             2015           

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

Introduktion ti ll arbete 0 96 337 903 1 700 2 213 2 620 3 004 3 389 3 723 3 721 3 599 3 358 

Stöd och matchning             36 179 402 822 1 097 1 380 1 525 

RESA 1 365 1 337 1 206 1 016 829 683 483             

Övriga tjänster 399 356 293 253 222 215 167             

Totalt 1 764 1 789 1 836 2 172 2 751 3 111 3 306 3 183 3 791 4 545 4 818 4 979 4 883 

 
 

Inflöde av sökande till kompletterande aktörer utanför garantiprogrammen   

  2014             2015           

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

Introduktion ti ll arbete   97 247 606 870 652 543 610 625 745 445 363 372 

Stöd och matchning             34 132 205 411 467 510 603 

RESA 515 130 56 70 63 42 10             

Övriga tjänster 16 13 16 32 3 0 1       0     

Totalt 531 240 319 708 936 694 588 742 830 1 156 912 873 975 

 
 

Utflöde av sökande från kompletterande aktörer utanför garantiprogrammen   

  2014             2015           

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

Introduktion ti ll arbete   1 6 35 76 131 158 257 246 445 453 499 677 

Stöd och matchning               41 95 243 446 553 720 

RESA 219 109 182 211 195 177 185       0     

Övriga tjänster 3 006 1 565 1 987 1 337 1 318 1 003 588       0     

Totalt 3 225 1 675 2 175 1 583 1 589 1 311 931 298 341 688 899 1 052 1 397 
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Kvarstående sökande hos kompletterande aktörer från garantiprogrammen 
  2014             2015           

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

Introduktion ti ll arbete 0 38 121 387 820 1 210 1 477 1 673 1 887 2 059 2 147 2 246 2 231 

Stöd och matchning             2 004 8 582 15 168 18 187 17 949 16 847 15 849 

Tjänster för 
garantiprogrammen 

15 840 14 813 12 799 16 423 13 273 10 400 6 878       0     

RESA 779 713 628 525 437 335 237       0     

Totalt 16 619 15 564 13 548 17 335 14 530 11 945 10 596 10 255 17 055 20 246 20 096 19 093 18 080 

 
 

Inflöde av sökande till kompletterande aktörer från garantiprogrammen 
  2014             2015           

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

Introduktion ti ll arbete 0 39 85 272 448 422 338 284 297 355 267 308 266 

Stöd och matchning             2 020 7 113 7 822 6 207 4 949 4 611 4 764 

Tjänster för 
garantiprogrammen 

4 394 2 716 2 279 7 344 589 61 27             

RESA 202 48 49 48 33 16 1             

Totalt 4 596 2 803 2 413 7 664 1 070 499 2 386 7 397 8 119 6 562 5 216 4 919 5 030 

 
 

Utflöde av sökande från kompletterande aktörer tillhörande garantiprogrammen 
  2014             2015           

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

Introduktion ti ll arbete 0 1 2 10 12 38 49 54 74 146 168 193 211 

Stöd och matchning 0           14 470 1 066 2 831 4 784 5 273 5 349 

Tjänster för 
garantiprogrammen 

2 220 2 169 2 364 2 177 1 998 1 801 2 816             

RESA 125 81 119 131 92 101 90             

Totalt 2 345 2 251 2 485 2 318 2 102 1 940 2 969 524 1 140 2 977 4 952 5 466 5 560 
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Genomsnittlig bidragsandel i 

lönebidrag (procent) 

                      

  2014   
  

        2015           

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

Affärsdrivande verk 63,9 64,2 64,3 64,3 64,3 64,6 64,1 64,6 64,4 64,8 64,5 64,5 64,2 

Allmännyttiga org. 69,1 69,0 69,1 69,0 68,9 69,0 68,9 69,0 68,9 68,8 68,8 68,9 68,9 

Annan arbetsgivare 65,5 65,6 65,3 65,3 65,3 65,4 65,7 65,6 65,8 65,6 65,7 65,4 65,4 

Enskilda företag 63,2 63,2 63,2 63,2 63,3 63,2 63,2 63,3 63,3 63,3 63,4 63,4 63,4 

Institutioner 64,2 63,9 63,0 63,0 64,7 64,8 64,1 63,9 65,4 64,4 64,8 65,0 64,5 

Kommuner 61,8 61,8 61,9 61,9 62,0 62,0 62,1 62,2 62,4 62,5 62,4 62,5 62,5 

Landsting 58,1 57,4 58,7 58,5 58,2 58,6 59,0 58,3 58,9 59,4 59,1 59,2 59,4 

Statliga myndigheter 57,6 58,1 57,3 57,7 58,1 57,1 57,2 56,8 56,5 56,5 56,6 56,9 57,1 

Samtliga arbetsgiv are 63,9 64,0 63,9 63,9 64,0 64,0 64,0 64,0 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 

Käl la: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).  
   

 
Genomsnittlig bidragsgrad för personer som startat respektive 
lämnat programmet Lönebidrag (angivet i procent) 

        

  2014             2015           

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

Nya beslut 65,3 65,1 66,3 65,9 64,9 65,0 64,9 65,1 65,5 65,1 65,1 64,8 65,1 

Avslutade beslut 64,9 66,3 65,5 64,9 65,1 64,4 64,6 65,0 64,7 65,0 65,0 64,4 65,4 

 
 
Genomsnittlig bidragsandel i Utvecklingsanställning 

(procent)             

  2014   

  

        2015           

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

Affärsdrivande verk 75,5 77,9 75,4 76,5 76,5 77,6 75,2 75,0 75,1 75,5 74,4 73,8 73,7 

Allmännyttiga org. 78,2 77,8 78,2 78,0 78,2 77,8 77,8 77,7 77,5 77,2 77,0 77,2 76,8 

Annan arbetsgivare 76,5 76,4 76,3 76,5 76,1 76,0 76,2 76,0 75,9 76,0 76,0 75,3 75,3 

Enskilda företag 75,9 75,6 75,6 75,6 76,0 75,3 75,3 75,3 75,6 75,3 74,7 74,5 74,3 

Institutioner 76,6 78,1 78,0 77,8 78,7 75,0 75,5 73,2 77,9 79,2 76,9 76,1 76,1 

Kommuner 75,6 75,4 75,4 75,5 75,3 75,2 75,1 75,0 74,8 74,7 74,5 74,3 74,3 

Landsting 72,5 74,0 72,2 72,9 71,0 71,1 70,9 72,3 72,2 70,9 72,2 70,7 70,9 

Statliga myndigheter 74,1 72,8 73,5 73,5 73,6 73,7 77,1 77,1 72,6 72,7 76,0 71,9 71,5 

Samtliga arbetsgiv are 76,2 76,2 76,2 76,2 76,0 75,9 75,7 75,7 75,6 75,3 75,1 74,9 74,8 

Käl la: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).  
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Genomsnittlig bidragsandel i Trygghetsanställning (procent)           

  2014   

  

        2015           

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

Affärsdrivande verk 68,5 68,8 68,9 68,6 68,5 68,6 68,3 68,4 68,2 68,2 68,4 68,2 68,2 

Allmännyttiga org. 72,4 72,4 72,4 72,3 72,3 72,2 72,4 72,1 72,1 71,9 71,9 72,0 71,9 

Annan arbetsgivare 70,1 70,1 70,0 70,0 69,9 69,7 69,6 69,9 69,9 69,7 69,6 69,5 69,5 

Enskilda företag 67,6 67,6 67,6 67,5 67,5 67,4 67,3 67,2 67,2 67,2 67,2 67,1 67,1 

Institutioner 65,4 65,5 65,4 65,7 64,9 65,4 65,3 65,1 65,7 65,5 65,0 64,8 64,7 

Kommuner 67,3 67,2 67,2 67,2 67,1 67,1 67,0 66,8 66,8 66,8 66,7 66,7 66,6 

Landsting 62,0 62,5 61,9 62,1 62,1 62,4 62,2 62,8 62,4 63,0 62,5 62,6 62,8 

Statliga myndigheter 62,0 61,6 62,0 61,9 61,5 61,2 61,6 61,2 61,5 61,3 61,4 61,2 61,1 

Samtliga arbetsgiv are 68,5 68,4 68,4 68,4 68,3 68,3 68,2 68,1 68,1 68,1 68,0 68,0 67,9 

Käl la: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).  
   

 

Genomsnittlig bidragsandel i OSA (procent)       

  2014             2015           

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

Affärsdrivande verk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Allmännyttig 

organisation 
80,0 80,0 80,0 66,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 67,2 80,0 80,0 80,0 

Annan arbetsgivare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommuner 74,6 74,4 74,4 74,4 74,3 74,4 74,2 74,2 74,3 74,2 74,2 74,2 74,1 

Landsting 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Statliga myndigheter 80,0 80,0 80,0 80,0 72,5 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0 70,0 

Samtliga arbetsgiv are 74,6 74,4 74,4 74,4 74,4 74,3 74,2 74,2 74,3 74,2 74,2 74,2 74,1 

Käl la: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).  
   

 

Genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag per utbetald personmånad i Trygghets - och 

Utvecklingsanställning 2012-2015 

(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. 

  2012 2013 2014 2015     
        jan-mars     

Trygghetsanställning 1 051 1 064 1 029 1 020     

Utvecklingsanställning 2 182 2 363 1 997 1 405     
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Antal kvarstående med beslut om SIUS         

  2014             2015           

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

Kv arstående 11 950 11 886 11 914 11 995 12 044 11 997 11 765 11 625 11 710 11 761 11 739 11 677 11 572 

 
 
Beslut om stöd till personligt biträde         
  2014             2015           

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

Kv arstående 16 395 16 432 16 428 16 611 16 931 17 034 16 854 16 593 16 665 16 681 16 656 16 457 16 333 

Ny a beslut 2 542 1 907 1 485 2 403 2 578 2 226 1 874 2 458 1 980 2 107 2 147 1 972 2 242 

 
 
  2014             2015           

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

Antal f attade beslut 808 556 364 585 695 650 754 529 639 706 675 639 805 
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Bemyndiganderamar 2015 - 2016 UO 13 1:4 ap1 

Ersättning till etableringslotsar och insatser för  

vissa nyanlända invandrare, tkr 

  2015 2016   

Budgetunderlaget 3 411 860 4 930 175   

Prognos juli 2015 863 221 1 523 093   

Förändring -2 548 639 -3 407 082   

Bemyndigande enligt regleringsbrev 3 500 000     

 
 

Bemyndiganderamar 2015 - 2016 UO 14 1:3 ap1 

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser, tkr 

  2015 2016   

Budgetunderlaget 4 557 552 4 556 769   

Prognos juli 2015 4 532 250 5 620 342   

Förändring -25 302 1 063 573   

Bemyndigande enligt regleringsbrev 7 000 000     

 
 

Bemyndiganderamar 2015 - 2016 UO 14 1:4 ap1 

Lönebidrag mm, tkr 

  2015 2016   

Budgetunderlaget 12 540 009 12 455 832   

Prognos juli 2015 12 480 250 12 761 777   

Förändring -59 759 305 946   

Bemyndigande enligt regleringsbrev 13 000 000     
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Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med 

funktionsnedsättning av de arbetssökande 

    2013 2014 2015   

Kvarstående sökande totalt Kvinnor 48% 47% 46%   

  Män 52% 53% 54%   

  Utrikesfödda 35% 38% 41%   

  Funktionsnedsättning 27% 29% 29%   

Öppet arbetslösa Kvinnor 45% 44% 43%   

  Män 55% 56% 57%   

  Utrikesfödda 42% 46% 50%   

  Funktionsnedsättning 11% 12% 12%   

Långtidsarbetslösa Kvinnor 43% 44% 44%   

  Män 57% 56% 56%   

  Utrikesfödda 47% 52% 57%   

  Funktionsnedsättning 14% 14% 13%   

Sökande som fått arbete Kvinnor 48% 47% 44%   

  Män 52% 53% 56%   

  Utrikesfödda 26% 28% 29%   

 

Funktionsnedsättning 13% 15% 14%   

Deltidsarbetslösa Kvinnor 70% 68% 68%   

  Män 30% 32% 32%   

  Utrikesfödda 32% 35% 37%   

  Funktionsnedsättning 6% 6% 6%   

Timanställda Kvinnor 63% 62% 61%   

  Män 37% 38% 39%   

  Utrikesfödda 29% 31% 33%   

  Funktionsnedsättning 6% 7% 7%   

 
 

Andelen kvinnor och män med arbetslöshetsersättning 

    2013 2014 2015   

Arbetssökande med 

inkomstrelaterad ersättning Kvinnor 48% 48% 46%   

  Män 52% 52% 54%   

Arbetssökande med 
grundbeloppet Kvinnor 42% 43% 41%   

  Män 58% 57% 59%   
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Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning av 

deltagare i arbetsmarknadspolitiska program  

    2013 2014 2015   

Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 Kvinnor 47% 45% 44%   

  Män 53% 55% 56%   

  Utrikesfödda 38% 44% 47%   

  Funktionsnedsättning 27% 27% 26%   

Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 3 Kvinnor 47% 47% 46%   

  Män 53% 53% 54%   

  Utrikesfödda 34% 37% 40%   

  Funktionsnedsättning 37% 39% 38%   

Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Kvinnor 41% 41% 39%   

  Män 59% 59% 61%   

  Utrikesfödda 17% 19% 21%   

  Funktionsnedsättning 10% 13% 13%   

Arbetsmarknadsutbildning Kvinnor 38% 38% 35%   

  Män 62% 62% 65%   

  Utrikesfödda 56% 60% 61%   

  Funktionsnedsättning 25% 27% 22%   

Start av näringsverksamhet Kvinnor 46% 47% 47%   

  Män 54% 53% 53%   

  Utrikesfödda 26% 29% 30%   

  Funktionsnedsättning 11% 23% 23%   

Arbetspraktik och praktisk kompetensutv. Kvinnor 49% 47% 47%   

  Män 51% 53% 53%   

  Utrikesfödda 67% 67% 67%   

  Funktionsnedsättning 21% 26% 23%   

Förberedande insatser Kvinnor 57% 53% 52%   

  Män 43% 47% 48%   

  Utrikesfödda 45% 51% 51%   

  Funktionsnedsättning 51% 46% 44%   
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Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning av 

deltagare i arbetsmarknadspolitiska program  

    2013 2014 2015   

Särskilt anställningsstöd (JOB) Kvinnor 39% 38% 37%   

  Män 61% 62% 63%   

  Utrikesfödda 33% 37% 41%   

  Funktionsnedsättning 17% 17% 19%   

Förstärkt särskilt anställningsstöd Kvinnor 39% 38% 39%   

  Män 61% 62% 61%   

  Utrikesfödda 26% 31% 34%   

  Funktionsnedsättning 27% 29% 30%   

Instegsjobb Kvinnor 36% 31% 28%   

  Män 64% 69% 72%   

  Funktionsnedsättning 1% 1% 1%   

Lönebidrag Kvinnor 41% 41% 41%   

  Män 59% 59% 59%   

  Utrikesfödda 17% 17% 17%   

OSA Kvinnor 30% 31% 31%   

  Män 70% 69% 69%   

  Utrikesfödda 23% 24% 25%   

Utvecklingsanställning Kvinnor 43% 40% 39%   

  Män 57% 60% 61%   

  Utrikesfödda 19% 18% 18%   

Trygghetsanställning Kvinnor 40% 41% 41%   

  Män 60% 59% 59%   

  Utrikesfödda 15% 15% 15%   

Nystartsjobb Kvinnor 38% 37% 36%   

  Män 62% 63% 64%   

  Utrikesfödda 46% 50% 53%   

  Funktionsnedsättning 19% 18% 17%   

Yrkesintroduktionsanställning Kvinnor - 36% 30%   

  Män - 64% 70%   

  Utrikesfödda - 7% 7%   

  Funktionsnedsättning - 3% 3%   
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