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Prognoser för utbetalningar 2016 - 2020 
 

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2016–2020 till 

regeringen den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och 

den 26 oktober 2016. Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt 

instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående 

prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör 

prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till 

myndighetens egna prioriteringar och resultat. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. 

Ärendet har föredragits av Rickard Wihlmér. I den slutliga 

handläggningen har ekonomichef Fredrik Modigh deltagit. 
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1 Sammanfattning 

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den 

totala arbetslösheten att uppgå till 6,9 % 2016, jämfört med 7,5 % 2015. 

Arbetslösheten bedöms fortsätta att minska 2017 till 6,6 %. Kommande 

år under prognosperioden bedöms arbetslösheten åter öka 2018 till  

6,8 %, 2019 till 7,2 % och 2020 till 7,4 %. Beräkningen grundar sig på 

den arbetsmarknadsprognos som presenterades i juni 2016.  

Arbetslösheten för ungdomar visar på en fortsatt positiv utveckling och 

antalet öppet arbetslösa och i program minskar. Samtidigt kvarstår 

utmaningar för de med utsatt ställning som får allt svårare att etablera 

sig på arbetsmarknaden.  

Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget kommer att öka kraftigt 

under andra halvåret 2016 och 2017. Samtidigt prognosticerar 

Migrationsverket att färre personer kommer att söka asyl i år och 

kommande år. Att antalet nya asylansökningar nu minskar medför att 

antalet deltagare i etableringsuppdraget väntas sjunka 2018 – 2020.  

Arbetsförmedlingen kan uppvisa flera goda resultat i arbetet med 

etableringsuppdraget. Antalet som arbetar inom etableringsplan och som 

studerar kommunal vuxenutbildning inom etableringsplan ökar, vilket 

bidrar till en snabb och effektiv etablering. Av de som lämnat 

etableringsuppdraget mellan oktober 2015 och september 2016 arbetade 

eller studerade 32 % 90 dagar efter att de lämnat uppdraget, vilket är en 

ökning med en procentenhet (2 379 personer) jämfört med motsvarande 

period 2014 till 2015. Även antalet personer som anvisats en plats för 

bosättning har ökat kraftigt under 2016. Under de senaste tre månaderna 

har över 2 000 personer anvisats per månad, att jämföra med drygt 500 

motsvarande period förra året.  

Arbetsförmedlingen visar i denna prognos på höjda ambitioner i arbetet 

för att både förhindra och motverka långtidsarbetslösheten och därmed 

minska antalet arbetssökande i garantierna. En ambitiös planering finns 

i organisationen att öka insatserna utanför garantierna under 2017 för att 

förhindra ett inflöde i långtidsarbetslöshet. Samma ambition gäller också 

att öka användningen av anställningsstöd, för att tillse att 

långtidsarbetslösa lämnar garantierna för en anställning hos en 

arbetsgivare. Utgångspunkten är att möta arbetsgivarnas just nu stora 

kompetensförsörjningsbehov genom att nyttja insatserna på ett effektivt 

sätt. Redan i dag har 138 000 tusen personer ett pågående lönestöd 

(totalt, oavsett anslag). Trots den redan höga nivån planeras antalet öka 

ytterligare kommande år, främst genom ökningar av bl.a. extratjänster, 



Prognos för utbetalningar 2016-2020 
2016-10-26 

Sammanfattning 

 
 
 
 
 
 

8 
 

traineejobb och moderna beredskapsjobb till 184 000 personer 2020. 

Det förändringar i regelverket kring t.ex. extratjänster som aviseras i 

budgetpropositionen är en förutsättning för den tänkta ökningen. 

Ambitionerna att minska långtidsarbetslösheten är således tydliga. 

Samtidigt finns stora utmaningar framåt. En av dessa handlar om att 

försöka öka andelen inom etableringsuppdraget som går till jobb eller 

studier, eftersom dessa annars, riskerar hamna i långtidsarbetslöshet.  

Arbetsförmedlingen arbetar med att ta fram en strategi för att öka 

matchningen till reguljär utbildning, sett till att ett stort problem för 

många arbetssökande med långa tider i arbetslöshet är avsaknaden av 

utbildning. Arbetsmarknadspolitiken behöver därför draghjälp av 

utbildningspolitiken. 

Arbetsförmedlingen investerar i digital utveckling för underlätta för 

arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra samt för att förbättra 

vår service. Målet är att det ska bli enklare för våra kunder och att vi får 

en effektivare verksamhet. Detta är en viktig del av Arbetsförmedlingens 

förnyelseresa. 
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2 Beräknade utbetalningar under anslag 

2.1 Inledning 

Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 

redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 2016 – 2020 

per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är 

den sista av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar 2016. 

Till grund för beräkningarna ligger den arbetsmarknadsprognos som 

Arbetsförmedlingen lämnade i juni 2016 samt Migrationsverkets prognos 

från den 25 oktober 2016.  

Efterfrågan på arbetskraft har förstärkts kraftigt de senare år och den 

höga efterfrågan väntas bestå under slutet av 2016 och under 2017. Det 

betyder att jobbtillväxten är fortsatt mycket god och bedömningen är 

144 000 fler sysselsatta under 2016 och 2017. Samtidigt ökar också 

utbudet av arbetskraft stadigt. Arbetslösheten prognostiseras minska 

2016 och 2017. Kommande år under prognosperioden bedöms 

arbetslösheten öka något till följd av en högre nettoinvandring.  

 

Prognostiserad arbetslöshet             

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Utgiftsprognos oktober 2016 7,5% 6,9% 6,6% 6,8% 7,2% 7,4% 

Utgiftsprognos augusti 2016 7,5% 6,9% 6,6% 6,8% 7,2% 7,4% 

Arbetskraft 16-64 år (tusental) 5 028 5 078 5 134    

Antal arbetslösa (tusental) 377 352 339    

 

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen bedöms minska 

något under 2016 men från och med 2017 sker en ökning av antalet 

inskrivna arbetslösa. Detta sammanhänger med att många nyanlända 

registrerar sig som arbetssökande. Därmed fortsätter också antalet 

deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag att öka. För 

närvarande är drygt hälften av de inskrivna arbetslösa utrikes födda. 

Skillnaderna är därmed fortsatt stora mellan olika grupper på 

arbetsmarknaden. Bland inrikes födda har arbetslösheten nu sjunkit 

till en så låg nivå att de lediga arbetskraftsresurserna i denna grupp 

måste betraktas som små. 

Den starka efterfrågan på arbetskraft ökar möjligheterna för 

arbetslösa att hitta ett jobb, men samtidigt är det många som har svårt 

att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Kännetecknande för 

många av dem är en kort utbildningsbakgrund. Ungefär var tredje 

inskriven arbetslös saknar gymnasiekompetens - andelen bedöms 
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stiga framöver. För denna grupp behöver arbetsmarknadspolitiken 

draghjälp av utbildningspolitiken. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden och insatser inom 

arbetsmarknadspolitiken, riktade mot grupper som har en svagare 

position på arbetsmarknaden, medför att antalet deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar minskar de 

kommande åren. Den ökning av arbetslösheten som sker under slutet 

av perioden hinner inte slå igenom i prognostalen för 

garantiprogrammen. Däremot ökar inflödet av deltagare från 

etableringsuppdraget till garantiprogrammen, vilket håller tillbaka 

nedgången.  

Tabellen nedan visar antalet arbetssökande, varav öppet arbetslösa och 

sökande i program andra kvartalet 2016 och 2015.  

Statistik arbetslöshet och deltagare i program       

  Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2015   

  
Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män   

Kvarstående arbetssökande 647 100 46% 54% 664 200 47% 53% 
  

Öppet arbetslösa 190 900 45% 55% 198 500 45% 55%   

Deltagare i arbetsmarknads-
politiska program 

163 100 45% 55% 167 100 45% 55% 
  

Inskrivna i jobb- och 
utvecklingsgarantin 

99 000 45% 55% 101 000 45% 55% 
  

Jobbgarantin för ungdomar 16 300 39% 61% 22 100 40% 60%   

 

Migrationsverkets bedömning av antalet asylsökande under 2016 är nu 

sänkt till 29 000 personer, även prognosen för 2017 är sänkt till 36 700 

personer. Oavsett antalet nya asylsökande står asylsystemet inför stora 

utmaningar 2016 - 2017 beroende på det mycket stora antalet 

asylsökande som kom under hösten 2015 och som fortfarande är kvar i 

asylprocessen. För att möta den ökade inströmningen av deltagare till 

etableringsuppdraget måste förvaltningsresurserna stå i proportion till 

behoven. Nya rutiner vid förlängningen av tillfälliga uppehållstillstånd 

riskerar att leda till ökad administration och mindre tid för deltagarna. 

Arbetsförmedlingen står inför ett fortsatt högt förväntat inflöde av 

nyanlända vilket leder till att över 70 % av de arbetslösa har en eller flera 

av de kännetecken som minskar sannolikheten att snabbt finna arbete. 

Kombinationen utomeuropeisk härkomst och låg utbildning är särskilt 

framträdande och genererar utmaningar för individen där lösningen i 

mångt och mycket finns inom det reguljära skolväsendet. Således ökar 

inte antalet arbetssökande men graden av komplexitet förändras genom 

högre andel med utsatt ställning på arbetsmarknaden vilket kräver mer 
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personella insatser och då framförallt inom etableringsuppdraget samt 

inom jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns en inbyggd utmaning i 

obalansen mellan tillträdande på arbetsmarknaden och kommande 

efterfrågan på arbetskraft som riskerar att försvåra 

näringslivsutvecklingen samtidigt som vi har ett högt inflöde av personer 

i arbetsför ålder som behöver rustas. 

Vidare kommer vi ha en utmaning när det kommer till att möta behovet 

hos de utomeuropeiskt födda som går över från etablering till jobb- och 

utvecklingsgarantin då det ekonomiska utrymmet är begränsat för att 

utöka mängden personal. Detta kan leda till att vi inte fullt ut nyttjar 

möjligheterna med anställningsstöden vilket kan ge fler 

långtidsarbetslösa. Det finns även behov av både motiverande och 

vägledande insatser för att öka antalet övergångar till reguljära studier. 

Även detta är resurskrävande. 
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2.1.1 Antal deltagare i program och utgifter  

I beloppsbilagan redovisas antalet deltagare i program samt kostnaderna 

för detta. Antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik består både av deltagare med och utan aktivitetsstöd. 

Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som inte uppbär 

aktivitetsstöd består till stor del av personer med ersättning från 

sjukförsäkringen eller etableringsersättning samt deltagare i 

sysselsättningsfasen utan rätt till aktivitetsstöd. 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 2015 – 2020. 

Miljoner kronor 

UO 14  
(Arbetsmarknad & arbetsliv)            

UO 13  
(Integration & jämställdhet)      

S:a 
UO14 

S:a 
UO13 

Totalt 

  1:1      

ap1 

1:1      

ap2 

1:1      

ap3 

1:2      

ap1 

1:2      

ap2 

1:2      

ap3 

1:3      

ap1 

1:4      

ap1 

1:12      

ap1 

1:12      

ap2   
1:1      

ap 5 

1:3      

ap1 

1:4      

ap1   

Tilldelning & förslag till tilldelning                               

Tilldelning 2016 6 574 1 548 15 13 564 14 139 2 741 11 202 13 735 6 793 169   75 5 048 2 648   70 479 7 771 78 250 

  Regleringsbrev 6 426 1 519 15 13 564 14 139 2 741 11 202 13 735 6 793 169   75 5 048 2 648   70 303 7 771 78 074 

  Överföring 148 29                           177  177 

Förslag till tilldelning BP 2017 inklusive prognostiserad överföring från 2016                      

2017 6 501 1 890 90 12 288 12 864 2 293 11 122 13 736 6 120 96     6 380 3 564   67 001 9 944 76 944 

2018 6 463 1 860 55 9 591 13 425 2 055 14 346 14 270 5 699 151     6 934 4 031   67 915 10 964 78 880 

2019 6 601 1 390 55 8 556 13 481 2 010 16 951 14 345 6 015 205     5 538 3 310   69 609 8 847 78 456 

2020 6 761 1 204 55 8 087 13 428 2 069 18 749 14 515 6 174 241     5 421 2 823   71 284 8 244 79 528 

Kostnader                                     

2015 6 483 984   14 103 12 509 2 376 8 798 12 552 6 675 56     3 687 2 131   64 535 5 818 70 353 

2016 6 474 1 548 2 13 783 12 725 2 741 8 734 12 545 6 331 50   5 4 463 2 299   64 932 6 767 71 699 

2017 6 501 2 129 90 12 692 12 306 2 293 10 632 13 426 6 530 53    6 284 3 560   66 414 9 843 76 257 

2018 6 463 2 248 55 10 548 11 664 2 055 12 806 14 219 6 646 61    6 010 3 827   66 766 9 837 76 603 

2019 6 601 1 697 55 9 892 11 800 2 010 15 298 14 338 6 733 70    4 502 2 931   68 493 7 433 75 927 

2020 6 761 1 660 55 9 313 12 143 2 069 16 666 14 509 6 782 78    4 431 2 752   70 035 7 183 77 218 

Sparande                                      

2015 148 29  854 1 449 0 717 665        342 449   3 862 791 4 653 

2016 100 0 13 -219 1 414 0 2 468 1 190 462 119    585 349   5 547 934 6 481 

2017  -239  -404 558 0 490 310 -463 43    96 4   295 100 395 

2018  -388  -957 1 761 0 1 540 51 -1 008 90    924 204   1 089 1 128 2 217 

2019  -307  -1 336 1 681 0 1 653 7 -788 135    1 036 379   1 045 1 415 2 460 

2020  -456  -1 226 1 285 0 2 083 6         990 71   1 692 1 061 2 753 
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3 Anslag inom Utgiftsområde 14 

Arbetsförmedlingen disponerar inom Utgiftsområde 14 följande anslag 

och anslagsposter:  

 1:1 ap1 Förvaltningskostnader 

 1:1 ap2 Nyanländas etablering 

 1:1 ap3 Tidig kompetenskartläggning  

 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.  

 1:12 ap1 Nystartsjobb 

 1:12 ap2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 

3.1 Anslag 1:1 

Anslag 1:1  
Miljoner kronor 

            

  2015 2 016 2017 2 018 2019 2 020 

Tilldelning/förslag t tilldelning 
(inkl. sparande) 7 643 8 122 8 391 8 323 7 990 7 965 

Anslaget 1:1 ap1 6 630 6 574 6 501 6 463 6 601 6 761 

Anslaget 1:1 ap2 1 013 1 548 1 890 1 860 1 390 1 204 

Anslaget 1:1 ap3   15 90 55 55   

Beräknade utgifter 7 467 8 024 8 720 8 766 8 353 8 476 

Anslaget 1:1 ap1 6 483 6 474 6 501 6 463 6 601 6 761 

Anslaget 1:1 ap2 984 1 548 2 129 2 248 1 697 1 660 

Anslaget 1:1 ap3   2 90 55 55 55 

Beräknat sparande/underskott 176 100 -239 -388 -307 -456 

Anslaget 1:1 ap1 147 100         

Anslaget 1:1 ap2 29   -239 -388 -307 -456 

Anslaget 1:1 ap3   13         

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 177 -98 -1 351 -1 408 -1 268   

Anslaget 1:1 ap1 148   -175 -25 116   

Anslaget 1:1 ap2 29 -98 -1 176 -1 383 -1 384   

Anslaget 1:1 ap3             
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3.1.1 Anslag 1:1 ap1 – Förvaltning 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 6 474 miljoner kronor, 

vilket är 100 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 100 miljoner kronor. 

Prognosen för 2017 – 2020 utgår från de belopp som föreslås i 

budgetpropositionen 2017.   

Enligt arbetsmarknadsprognosen från juni 2016 väntas antalet inskrivna 

arbetslösa åter börja öka från 2017. Andelen sökande med utsatt 

ställning på arbetsmarknaden fortsätter att öka totalt sett. Resursbehovet 

på ap1 påverkas av antalet deltagare från etableringsuppdraget som 

kommer att registreras som öppet arbetslösa eller inskrivna i program 

med aktivitetsstöd efter avslutad etableringsplan. Utvecklingen av antalet 

deltagare i etableringsuppdraget bidrar till en osäkerhet framförallt i 

slutet av prognosperioden. 

Arbetsförmedlingens goda relationer till arbetsgivarna är en 

förutsättning för att klara matchningsuppdraget. En fungerande 

matchning är nyckeln till ett bra resultat både vad avser arbetslöshet 

bland långtidsarbetslösa, sökande i etableringsuppdraget och bland 

unga. Den ökande efterfrågan på kvalificerad arbetskraft i kombination 

med att andelen arbetssökande med kort utbildningsbakgrund ökar leder 

till svårigheter att möta arbetsgivarnas behov. Arbetsförmedlingen lägger 

därför ett ökat fokus på hur arbetsgivarnas kompetensbehov kan lösas, 

exempelvis genom att erbjuda relevanta arbetsmarknadsutbildningar till 

de arbetssökande. Förbättrade relationer med arbetsgivare ökar också 

möjligheten till att arbetsgivarna vågar erbjuda även de som saknar 

utbildning och eller erfarenhet ett arbetstillfälle, med eller utan 

subvention. 

Arbetsförmedlingens förnyelseresa innebär flera genomgripande 

förändringar. Vi kommer att leverera våra tjänster på ett annorlunda sätt 

– med nya metoder och i nya kanaler. I korthet handlar det om att stärka 

samarbetet och ha en helhetssyn på uppdraget samt att mer utgå från 

kundernas behov. För att kunna förändras i enlighet med förnyelseresan 

behöver myndigheten i ett initialt skede prioritera investeringar som 

frigör resurser, som i sin tur kan användas för att öka kvaliteten i den 

service vi ger till våra kunder.  

Att möta kunderna i de kanaler som de väljer själva och att digitalisera 

vårt stöd och service är en viktig del av Arbetsförmedlingens förnyelse. 

Det är också något som våra kunder förväntar sig av oss. Målet är att 

arbeta effektivt med den kortaste vägen till arbete för arbetssökande och 

att öka förtroendet för oss hos våra kunder. Digitala Arbetsförmedlingen 



Prognos för utbetalningar 2016-2020 
2016-10-26 

Anslag inom Utgiftsområde 14 

 
 
 
 
 

16 
 

är namnet på en pilot där vi utarbetar metoder och arbetssätt för att 

erbjuda arbetssökande kundmöten på distans. Den operativa 

verksamheten med inskrivna arbetssökande sköts av Arbetsförmedlingen 

Distansservice där all handläggning och service sker via telefon, mejl, 

chatt, personligt webbmöte och genom våra övriga aktiviteter på webben. 

För effektiv nationell matchning krävs att arbetssökande och lediga 

platser finns komplett beskrivna i våra databaser. Så länge som det 

saknas väsentliga uppgifter i databaserna kommer matchningen endast 

att kunna ske effektivt på det lokala kontoret. Det krävs både tekniska 

och icke-tekniska förändringar för att åstadkomma detta. Det innebär 

också att dagens matchning utifrån yrkeskoder kompletteras med 

matchning utifrån kompetenser. Det kräver upprättande av 

kompetensord samt att dessa används i sökandeprofiler och annonser för 

lediga platser. Matchningsinformation finns både hos 

Arbetsförmedlingen och hos andra aktörer. Arbetsförmedlingen har tagit 

ett initiativ att etablera ett digitalt ekosystem för jobbmatchning som 

grund för informationsutbyte inom detta område. 

Arbetsförmedlingen utvecklar även möjligheten till självservice. 

Självservice betyder här att myndigheten ska erbjuda service via digitala 

kanaler utan att kunden är beroende av en arbetsförmedlare ”i andra 

änden”. Servicen ska utformas med fokus på tillgänglighet i tid och rum, 

men även med målsättningen att vara ett föredöme avseende 

tillgänglighet för personer med någon funktionsnedsättning. 

För att stärka Arbetsförmedlingens arbete med de lönestöd som finns för 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

samt för att Arbetsförmedlingen ska kunna genomföra 

informationsinsatser föreslår regeringen att 75 miljoner kronor överförs 

till förvaltningsanslaget från 1:4 Lönebidrag och Samhall. 

Arbetsförmedlingen planerar att använda resurserna till arbete kopplat 

till översyn av lönestöden, där det i dagsläget är svårt att bedöma 

omfattningen av de insatser som kommer att behöva att vidtas. 

Resurserna planeras även att användas till internt och extern 

påverkansarbete. Dessutom avser vi att börja bygga upp ett långsiktigt, 

lågintensivt stöd till arbetsgivare.   

Syftet är att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga ska ges möjlighet till anställning och att fler arbetsgivare 

ska se kraften och kompetensen och våga anställa. 
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Förstärkta samarbetet med Försäkringskassan 

Inom ramen för det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan har 

som tidigare rapporterats antalet gemensamma kartläggningar minskat 

under första halvåret 2016. Genom åtgärder vid Försäkringskassan efter 

sommaren har inflödet till gemensam kartläggning återhämtat sig 

successivt under augusti och september månad. Det minskade inflödet 

har dock påverkat antalet som deltar i aktiva insatser i det förstärkta 

samarbetet.  

Den huvudsakliga förklaringen till utvecklingen med färre deltagare 

ligger i Försäkringskassans nya bedömningsgrunder vad gäller behov av 

samordnad rehabilitering som Arbetsförmedlingen redogjorde för i 

föregående utgiftsprognos. Försäkringskassan bedömer att antalet 

deltagare förväntas vara något lägre än föregående år givet de nya 

bedömningsgrunderna.  

Å den andra sidan kvarstår situationen med ett ökat antal arbetssökande 

som fått sjukpenning indragen och som anmäler sig i vår 

kundmottagning utan medverkan från Försäkringskassan. Vi för fortsatt 

en diskussion med Försäkringskassan hur dessa kunder ska hanteras så 

att vi på ett värdigt och professionellt sätt kan tillgodose dem med olika 

tjänster. Detta innebär en fortsatt risk för ökat behov av resurser på vårt 

förvaltningsanslag.  

Försäkringskassan har även beslutat om att förändra tillämpningen av 

rehabiliteringspenningen så att deltagare med begränsad aktivitetsnivå 

kommer att kombinera rehabiliteringspenning med sjukpenning. Då 

anvisning till program sker med aktivitetsstöd och sjukpenning inte kan 

kombineras med aktivitetsstöd finns en stor risk för betydande 

inkomstbortfall för många deltagare. Myndigheterna arbetar nu med att 

ta fram en fungerande kortsiktig lösning som hanterar risken för 

inkomstbortfall till den 1 januari 2017. Den nya tillämpningen i 

sjukförsäkringen gör det svårt att bedöma aktivitetsstödskostnaderna på 

anslaget 1:6 (UO 10).  

Då läget i det förstärkta samarbetet ännu inte stabiliserats efter de 

förändringar som genomförts och genomförs i sjukförsäkringen är det 

mycket svårt att bedöma/prognosticera utfall och effekter. 
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3.1.2 Anslag 1:1 ap2 – Förvaltningsanslag nyanländas 

etablering 

Kostnaderna 2016 beräknas till 1 548 miljoner kronor, vilket är 

32 miljoner kronor högre än i föregående prognos. Utöver 

anslagssparandet på 29 miljoner kronor från 2015 prognostiseras den 

föreslagna anslagsförstärkningen i höständringsbudgeten om  

130 miljoner kronor nyttjas fullt ut.  

Antalet nya deltagare till etableringsuppdraget ökade kraftigt under 

augusti och september 2016 med 7 827 personer. För att möta den ökade 

inströmningen av deltagare till etableringsuppdraget måste 

förvaltningsresurserna stå i proportion till behoven. Belastning på 

personalen är stor. Nya rutiner vid förlängningen av tillfälliga 

uppehållstillstånd riskerar att leda till ökad administration och mindre 

tid för deltagarna.  

Arbetsförmedlingen anser som tidigare framförts att anslaget åter bör 

öka till 2013 års nivå, vilket var 31 000 kronor per deltagare och år.  

Prognostiserat behov av förvaltningsanslag i förhållande till antalet deltagare 
inom etableringsuppdraget 

  

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 020 

Beräknat antal 
deltagare i genomsnitt 4 350 12 220 22 870 36 550 48 360 60 600 79 300 73 400 55 400 54 200 

Anslag/föreslaget 
anslag mkr. 245 454 701 697 1 008 1 548 1 890 1 860 1 390 1 204 

Anslag per deltagare 
och år, tkr 56 37 31 19 21 26 24 25 25 22 

Prognostiserat behov av 
anslag tkr, för att 
bibehålla 2013 års nivå 
av resurser           1 856 2 429 2 248 1 697 1 660 

 

Att anslagsnivåerna följer utvecklingen av antalet deltagare är avgörande 

för Arbetsförmedlingens förmåga att bedriva etableringsuppdraget på ett 

kvalitativt sätt. Inflödet av nyanlända bedöms vara fortsatt högt under 

2017 och de ekonomiska förutsättningarna som föreslås i 

budgetpropositionen medger ett utrymme att utöka personalstyrkan, 

vilket blir absolut nödvändigt. Det står dock klart att det ökade anslaget 

inte motsvarar den förväntade antalsmässiga ökningen fullt ut. Samtidigt 

ser vi en ökad administration kopplat till de nya reglerna kring 

uppehållstillstånd. För att nå en nivå som motsvarar de resurser 

myndigheten disponerade 2013 beräknar Arbetsförmedlingen 

anslagsbehovet för 2017 till 2 429 miljoner kronor. Myndighetens 

bedömning är att det inte är fullt genomförbart att rekrytera personal i 
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den omfattningen som denna anslagsökning skulle ge utrymme för under 

2017. Uppbyggnad av personalstyrkan behöver ske successivt. För att få 

till stånd en rimlig ökning av personalstyrkan 2017 bedömer 

Arbetsförmedlingen att anslagsbehovet istället är 2 129 miljoner kronor, 

dvs. 239 miljoner kronor mer än vad som föreslås i budgetpropositionen. 

De insatser som myndigheten identifierat i sitt beredskapsarbete under 

hösten 2015 och våren 2016 inom etableringsuppdraget blir viktiga för 

att motverka hög arbetsbelastning och ge förutsättningar för en 

kontinuitet i arbetslagen. De aviserade regelförenklingarna inom 

etableringsuppdraget bedöms senare år under prognosperioden minska 

administrationen och därmed arbetsbelastningen.  

Systematiskt arbetssätt (SAE) är namnet på det interna 

utvecklingsarbetet som syftar till att kvalitetssäkra processen så att den 

arbetssökande ska få individuellt anpassade insatser i rätt tid och rätt 

ordning. Arbetssättet syftar till att öka kvaliteten i handläggningen. 

Implementeringen av det systematiserade arbetssättet i 

etableringsuppdraget påbörjades under våren 2016 och ska fortgå under 

hela 2016. I november planeras ett systemstöd kopplat till arbetssättet 

vara färdigt. 

 

Förändring av regelverk inom etableringsuppdraget 

Det är positivt att det avsätts särskilda medel för att arbeta med 

implementering och systemutveckling i samband med förändrat 

regelverk för etableringsuppdraget 2018 så att det ska harmonisera med 

det övriga arbetsmarknadspolitiska regelverket. Detta är något som 

Arbetsförmedlingen tidigare har signalerat till att det finns behov av. 

Syftet med förändringen är att minska onödig administration och skapa 

förutsättningar för en ökad effektivitet och därmed förenkla arbetet för 

arbetsförmedlarna inom etableringsuppdraget. De personalresurser som 

frigörs tack vare de föreslagna förändringarna är en förutsättning för att 

resultaten inom etableringsuppdraget ska kunna förbättras ytterligare. 
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3.1.3 Anslag 1:1 ap3 – Tidig kompetenskartläggning 

Arbetsförmedlingen fick i vårändringsbudgeten för 2016 ett uppdrag att 

genomföra kompetenskartläggning av asylsökandes utbildningsbakgrund 

och arbetslivserfarenhet redan under asyltiden.  

Kostnaderna 2016 beräknas till 2 miljoner kronor, vilket ger ett 

anslagssparande på 13 miljoner kronor. 

Arbetet med att utveckla möjligheten att erbjuda kompetenskartläggning 

till arbetssökande på anläggningsboenden har påbörjats och kommer att 

utvecklas under hösten. Se även beskrivningarna av uppdraget under 

utgiftsområde 13, anslag 1:1. 

Arbetsförmedlingen kommer under 2017 att fortsätta utveckla uppdraget 

med tidig kompetenskartläggning. Detta kommer även medföra att 

kostnader under anslaget ökar.  
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3.2 Anslag 1:2 – Aktivitetsstöd och 
arbetslöshetsersättning  

Anslag 1:2 
Miljoner kronor          

            

  
2015 2 016 2017 2 018 2019 2 020 

Tilldelning/förslag tilldelning  31 291 30 443 27 445 25 071 24 047 23 584 

Anslaget 1:2 ap1 14 957 13 564 12 288 9 591 8 556 8 087 

Anslaget 1:2 ap2 13 958 14 139 12 864 13 425 13 481 13 428 

Anslaget 1:2 ap3 2 376 2 741 2 293 2 055 2 010 2 069 

Beräknade utgifter 28 988 29 248 27 292 24 267 23 702 23 524 

Anslaget 1:2 ap1 14 103 13 783 12 692 10 548 9 892 9 313 

Anslaget 1:2 ap2 12 509 12 725 12 306 11 664 11 800 12 143 

Anslaget 1:2 ap3 2 376 2 741 2 293 2 055 2 010 2 069 

Beräknade sparande/underskott 2 303 1 195 154 804 345 59 

Anslaget 1:2 ap1 854 -219 -404 -957 -1 336 -1 226 

Anslaget 1:2 ap2 1 449 1 414 558 1 761 1 681 1 285 

Anslaget 1:2 ap3             

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 2 303 1 062 -410 -249 -357   

Anslaget 1:2 ap1 854 -91 -1 050 -1 205 -1 068   

Anslaget 1:2 ap2 1 449 1 153 640 956 711 0 

Anslaget 1:2 ap3             

 

3.2.1 Anslag 1:2 ap1 – Aktivitetsstöd 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 13 783 miljoner kronor, 

vilket innebär att kostnaderna bedöms överskrida befintligt anslag med 

219 miljoner kronor. I föregående prognos var de beräknade kostnaderna 

128 miljoner kronor lägre. De stigande kostnaderna kan till stor del 

förklaras av snittkostnaden per person som deltar i programmen har 

ökat. Myndigheten avser täcka det större behovet av resurser genom en 

överföring av medel från anslag 1:3, i enlighet med den 

överföringsmöjlighet som finns mellan dessa anslag i myndighetens 

regleringsbrev.  

Den föreslagna anslagsutvecklingen i budgetpropositionen kommande år 

förutsätter att antalet personer med aktivitetsstöd minskar kraftigt. 

Arbetsförmedlingen visar i denna prognos på höjda ambitioner i arbetet 

för att både förhindra och motverka långtidsarbetslösheten och därmed 

minska antalet arbetssökande i garantierna. Insatserna utanför 

garantierna planeras öka under 2017 för att förhindra ett inflöde i 

långtidsarbetslöshet. Trots att Arbetsförmedlingen prognostiserar ett 

ökat utflöde från garantierna till subventionerade anställningar 

kommande år motverkas minskningen av antalet deltagare av ett ökande 
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inflöde från etableringsuppdraget, varför bedömningen är att föreslagna 

anslag kommer att överskridas. 

Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 
 

Antalet deltagare bedöms i genomsnitt bli 100 900 personer under 2016, 

vilket är 300 personer färre än i föregående prognos.  

I och med de förändringar som infördes den 1 februari 2016 inom jobb- 

och utvecklingsgarantin är inte längre garantin indelad i olika faser. 

Deltagarna har istället möjlighet att ta del av samtliga 

Arbetsförmedlingens insatser och program som bedöms som lämpliga 

efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Detta gäller oberoende av 

hur länge en person varit inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin. Nya 

insatser såsom studier i 12 månader med bibehållet aktivitetsstöd, 

extratjänster, arbetsträning upp till 12 månader och yrkesinriktad 

utbildning på folkhögskola har tillförts programmet. Antalet som går till 

dessa insatser är ännu lågt även om de successivt ökar i volym.  

Förändringarna i programmet innebär en omställning för myndighetens 

medarbetare, för deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin och för de 

anordnare som kan bidra med platser till deltagarna i garantin. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att det kommer att ta tid innan de 

nya insatserna når full effekt.  

Inflödet av utomeuropeiskt födda till jobb- och utvecklingsgarantin 

förändrar sökandesammansättningen inom programmet och ger ett mer 

komplext uppdrag. Fler deltagare behöver fördjupat stöd vilket ställer 

ökade krav på förmedlarna att både matcha, ackvirera och rusta. Det 

krävs mer personella resurser för att nyttja de kraftfulla verktyg som 

finns i form av anställningsstöd och kunskapslyft när målgruppen blir 

svagare. 

Avvecklingen av sysselsättningsfasen innebär att olika insatser blir 

viktiga, och där är Arbetsförmedlingen beroende av att det finns tillgång 

till platser hos olika typer av anordnare för att möta behoven hos 
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deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin. Insatser såsom arbetsträning 

och extratjänster är särskilt viktiga för dem med störst behov av stöd och 

det är därför avgörande att det finns tillräckligt många platser hos 

lämpliga anordnare, och arbetsgivare som kan erbjuda en 

subventionerad anställning En fungerande samverkan med andra aktörer 

är i detta sammanhang mycket betydelsefullt. Här ser myndigheten en 

positiv förändring framför allt vad gäller extratjänster där antalet beslut 

ökar för varje månad, från 181 beslut i februari till närmare 800 i mitten 

av juni upp till 1 268 i slutet av september. Även om de totala antalet 

alltjämt är relativt litet, är ökningstakten relativt god. 

Fram till 15 augusti 2016 var möjligheten att lämna jobb- och 

utvecklingsgarantin och påbörja studier på kommunal vuxenutbildning 

(grundläggande eller gymnasial nivå) eller motsvarande på folkhögskola 

samt inom universitet, högskola, yrkeshögskola eller eftergymnasial 

utbildning på folkhögskola begränsad till deltagare som varit inskrivna i 

jobb- och utvecklingsgarantin i minst 450 dagar. Därefter har alla 

deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin fått möjlighet att gå till reguljär 

utbildning på kommunens vuxenutbildning medan tillgången till 

högskola och universitet fortsatt kräver att deltagaren varit i jobb- och 

utvecklingsgarantin i minst 450 dagar.  

Den utökade möjligheten att studera inom reguljär utbildning med 

bibehållet aktivitetsstöd ledde till en kraftig ökning i augusti månad. 

Andelen nya beslut i augusti fördubblades jämfört med det totala antalet 

beslut före augusti. Ökningen i augusti kan dels förklaras av den 

utvidgade målgruppen, dels av att den traditionella terminsstarten 

infaller i augusti. 

Antal deltagare i JOB som påbörjat reguljär utbildning med bibehållet 
aktivitetsstöd, november 2015 – juni 2016 
  Kvinnor Män Totalt 

  
Antal Andel Antal Andel Antal Andel  

Totalt 850 54% 724 46% 1 574 100% 

Utbildningsbakgrund             

Högst förgymnasial utbildning 200 56% 158 44% 358 23% 

Gymnasial utbildning 343 54% 288 46% 631 40% 

Eftergymnasial utbildning 307 52% 278 48% 585 37% 

Varav utrikes födda 372 58% 270 42% 642 41% 

Varav utomeuropeiskt födda 260 56% 202 44% 462 29% 
Varav personer med 
funktionsnedsättning 

232 56% 180 44% 412 26% 

 

Totalt har 1 574 unika individer gått in i reguljär utbildning varav en 

majoritet är kvinnor. Det är vanligare att personer som sedan tidigare 

hade en eftergymnasial utbildning tagit del av möjligheten, jämfört med 

deras andel av målgruppen. Det omvända gäller för deltagare med högst 

förgymnasial utbildning. 
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Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin 
(sysselsättningsfasen) 2015 – 2020 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 
 
 

 
 
 

Under 2016 beräknas 23 000 personer delta i sysselsättningsfasen, vilket 

är 400 personer fler än i föregående prognos. Under 2017 bedöms antalet 

deltagare sjunka till 3 900 personer. 

Arbetsförmedlingen räknar med att programmet kommer vara helt 

avvecklat till årsskiftet 2017/2018. Avvecklingen av sysselsättningsfasen 

sker successivt. Sedan förordningsändringen trädde ikraft den 1 februari 

har antalet personer i sysselsättningsfasen minskat från 39 300 till 

16 400 i september 2016, en minskning med 58 %. Samtidigt har antalet 

personer inom jobb- och utvecklingsgarantin endast förändrats 

marginellt. Möjligheten att förnya och förlänga beslut om 

sysselsättningsplats används i enlighet med de övergångsregler som 

medger ett fortsatt nyttjande av sysselsättningsplatser till och med  

31 januari 2018.  

De som lämnar sysselsättningsfasen går i huvudsak till jobb- och 

utvecklingsgarantin och aktivitet i Arbetsförmedlingens regi. 

Kartläggning, jobbsökaraktivitet med coachning, matchning och 

uppföljning samt Stöd och matchning hos kompletterande aktör är 

dominerande bland insatserna. Många av deltagarna har eller har haft 

olika kombinationer av olika insatser sedan återinträdet från 

sysselsättningsfasen.  

Det är viktigt att betona att ingen enskild åtgärd är tänkt att ersätta 

sysselsättningsfasen eller sysselsättningsplatserna. De nya insatser och 

möjligheter som tillkommit är en del av ett förändrat synsätt gällande 

hela jobb- och utvecklingsgarantin. Insatser och aktiviteter ska utgå från 

individens behov och förutsättningar med syfte att stärka och rusta 

deltagaren att matchas mot utbildning eller lediga arbeten. 
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Deltagare månadsvis i jobbgarantin för ungdomar 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 
 

Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar bedöms bli något lägre än 

i föregående prognos. I genomsnitt beräknas 20 300 personer delta i 

programmet under 2016, för att sedan sjunka successivt till i genomsnitt 

12 400 personer i slutet av prognosperioden. Minskningen av deltagare 

beror delvis på att arbetslösheten för ungdomar minskar, men 

anledningen är också att utnyttjandet av utbildningskontrakt och 

traineejobb förväntas öka under prognosperioden. Dock ökar andelen 

deltagare med längre arbetslöshetstider. Det finns därför en osäkerhet 

kring hur utvecklingen för målgruppen kommer att vara under 

prognosperioden.  
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Deltagare månadsvis i program utanför garantierna 2015 – 2020 

 
 

Antalet deltagare i program utanför garantierna beräknas 2016 till 

53 000 personer, vilket är 2 300 personer färre än i föregående prognos. 

För 2017 och 2018 planeras en ökning av insatserna utanför garantierna i 

syfte att förhindra inflöde i långtidsarbetslöshet. Under år 2020 

förväntas antalet deltagare i snitt bli 57 400 personer. Av deltagarna för 

2016 beräknas kostnaderna för i genomsnitt 28 200 personer belasta 

anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd. Kostnaderna för 17 700 personer beräknas 

att belasta etableringsuppdraget och 7 200 personer 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). 
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Deltagare månadsvis i kartläggning, vägledning och rehabilitering 
2015 – 2020 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 

Den 1 februari 2016 infördes programmet kartläggning, vägledning och 

rehabilitering som är en förberedande insats. Programmet har ersatt de 

förberedande insatserna: aktiviteter inom vägledning och 

platsförmedling, fördjupad kartläggning och vägledning samt 

arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Arbetsförmedlingen redovisar i prognosen en samlad bedömning av 

totalt antal deltagare i dessa fyra program. 

Programmen beräknas under 2016 i genomsnitt ha 20 600 deltagare per 

månad, vilket är 400 personer färre än i föregående prognos. Ökningen 

av antalet deltagare kommande år beror på att anvisning till programmet 

sker i samband med deltagande hos kompletterande aktörer och att 

tjänsten stöd och matchning nu erbjuds även till deltagare inom 

etableringsuppdraget.  
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Deltagare månadsvis i förberedande utbildning 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 
 

Programmet förberedande utbildning beräknas under 2016 i genomsnitt 

ha 15 000 deltagare, vilket är 900 personer färre än i föregående 

prognos. Av deltagarna i år beräknas 11 800 tillhöra 

etableringsuppdraget och 100 tillhöra samarbetet med 

Försäkringskassan. Utvecklingen av antalet deltagare kommande år 

påverkas till största del av att deltagare tillhörande etableringsuppdraget 

först förväntas öka för att under senare delen av prognosperioden 

minska. 

Antal kvarstående i förberedande utbildning (inom och utanför garantierna)   

  2015       2016                 

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

Totalt 20 855 17 866 17 556 17 802 16 634 17 114 18 826 18 217 19 261 16 712 15 176 15 102 15 930 

 Utanför 
garantierna 

14 938 14 545 15 345 13 846 13 931 14 909 14 120 13 690 14 004 13 938 13 392 13 246 13 791 

 - varav 
nyanlända inom 
etablerings-
uppdraget 

11 876 11 646 12 002 11 666 11 453 11 980 11 517 11 201 11 540 11 959 11 916 11 340 11 371 

 Inom 
garantierna 

3 317 2 744 3 042 3 888 3 672 3 916 2 866 2 924 2 751 2 275 1 784 1 856 2 139 

 - varav JOB 2 866 2 654 2 958 2 250 2 466 2 498 2 344 2 330 2 267 1 933 1 538 1 600 1 761 

 - varav UGA 1 022 1 018 958 616 584 790 702 594 484 342 246 256 378 

Andel deltagare 
från etablerings-
uppdraget 57% 65% 68% 66% 69% 70% 61% 61% 60% 72% 79% 75% 71% 

Källa: Arbetsförmedlingen, statistik avseende deltagare i utbildning 
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Arbetsförmedlingen lämnar bidrag till folkhögskoleutbildning i 

studiemotiverande syfte (studiemotiverande folkhögskolekurs) efter 

rekvisition från Folkbildningsrådet. 

Den 15 augusti 2016 utökades målgruppen till att omfatta alla 

arbetssökande som fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen 

eller en grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas 

på grundnivå. För personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga utökades möjligheten till att ta del av två kurser 

under sex månader.   

Arbetsförmedlingen anser att den studiemotiverande kursen är en viktig 

del och ett värdefullt instrument för att stödja fler arbetssökande att 

börja studera.  Syftet är att få grundläggande högskolebehörighet eller 

gymnasieexamen, som på många sätt är en förutsättning för att kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden.  

Antalet beslut om deltagande i insatsen har sjunkit de senaste två åren 

(2014 gjordes 5 015 anvisningar och 2015 gjordes 3 583 anvisningar). 

Bedömningen är dock att fler personer kommer att delta i insatsen med 

anledning av förändringarna i jobb- och utvecklingsgarantin.  

Orsaken till att volymerna inte är större, mot bakgrund av den stora 

mängd inskrivna som inte har grundskole- eller gymnasieexamen, är 

ännu inte helt klarlagda. Sannolikt bidrar dock de svårigheter som finns 

att motivera målgruppen till att studera samt brister som finns i lokala 

kontakter mellan folkhögskola och arbetsförmedling. 

Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen   

  2015       2016                 

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

Totalt 904 1 026 991 647 573 921 1 084 1 056 822 531 386 358 699 

- Utanför garantier 391 421 405 260 255 384 493 465 332 178 137 141 323 

- JOB 153 187 189 125 112 192 234 266 241 200 143 125 199 

- UGA 360 418 397 262 206 345 357 325 249 153 106 92 177 

Andel deltagare från 
garantiprogram 57% 59% 59% 60% 55% 58% 55% 56% 60% 66% 65% 61% 54% 
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Deltagare månadsvis i arbetsmarknadsutbildning 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 

Programmet arbetsmarknadsutbildning beräknas under 2016 i 

genomsnitt ha 6 000 deltagare, vilket är 500 personer färre än i 

föregående prognos. Av deltagarna i år beräknas 1 400 tillhöra 

etableringsuppdraget. Utvecklingen av antalet deltagare de kommande 

åren påverkas till stor del av att det förväntas bli fler deltagare i 

etableringsuppdraget. 

Antal kvarstående i arbetsmarknadsutbildning (inom och utanför garantierna)   

  2015       2016                 

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

Totalt 9 938 10 307 10 808 10 492 10 639 12 109 12 124 11 656 11 454 10 354 9 047 9 447 9 394 

 Utanför garantierna 4 295 4 543 4 934 4 845 4 967 5 811 5 807 5 772 5 770 5 314 4 680 4 940 4 950 

 - varav nyanlända 
inom 
etableringsuppdraget 

1 112 1 075 1 127 1 103 1 114 1 240 1 167 1 223 1 356 1 348 1 282 1 433 1 436 

 Inom garantierna 
5 643 5 764 5 874 5 647 5 672 6 298 6 317 5 884 5 684 5 040 4 367 4 507 4 444 

 - varav JOB 
4 456 4 547 4 649 4 567 4 542 4 998 5 025 4 719 4 636 4 195 3 692 3 865 3 818 

 - varav UGA 
1 187 1 217 1 225 1 080 1 130 1 300 1 292 1 165 1 048 845 675 642 626 

Andel deltagare från 
etableringsuppdraget 11% 10% 10% 11% 10% 10% 10% 10% 12% 13% 14% 15% 15% 

Källa: Arbetsförmedlingen, statistik avseende deltagare i utbildning 

Antalet deltagare som tillhör garantiprogrammen minskar samtidigt som 

antalet deltagare utanför garantierna har ökat. Män har varit 

överrepresenterade bland deltagarna i arbetsmarknadsutbildning under 

en längre tid. I september 2016 utgjorde kvinnor i 37 % av de 

kvarstående i arbetsmarknadsutbildning. 

Deltagarsammansättningen inom arbetsmarknadsutbildningen har 

förändras. Allt färre av deltagarna tillhör jobb- och utvecklingsgarantin 

eller jobbgarantin för unga samtidigt som utomeuropeiskt födda och då 

särskilt nyanlända ökar. Därtill är arbetsmarknadsutbildning sedan 

slutet av 2014 inte längre en insats som enbart får ges till arbetssökande 

med lång tid utan arbete. Istället ska den individuella 
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arbetsmarknadspolitiska bedömningen ligga till grund för beslut om 

anvisning. 

Andelen i jobb 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning ökar. 

Under de senaste tolv månaderna har 34 % varit i jobb vilket är en 

ökning med drygt 4 procentenheter på ett år.  

För att öka resultaten i arbetsmarknadsutbildningen och därigenom 

korta vakanstiderna på arbetsmarknaden pågår ett intensivt 

utvecklingsarbete. I detta inkluderas både frågor om vad och hur 

myndigheten ska upphandla arbetsmarknadsutbildning och om att knyta 

insatsen närmare myndighetens arbetsgivararbete. I det sistnämnda 

finns behov av att utveckla metoder och arbetssätt för rekryteringen av 

deltagare så att de som får del av en yrkesinriktad utbildning kan 

tillgodogöra sig insatsen.  

Arbetsförmedlingen bedömer att regeringens pågående kunskapslyft på 

sikt kan leda till att rekryteringen till arbetsmarknadsutbildning 

förbättras genom att arbetssökanden först genomför sin grundläggande 

och gymnasiala utbildning och därmed är mer förberedd när 

arbetsmarknadsutbildningen påbörjas. Kunskapslyftet består bland 

annat av att antalet platser i den kommunala vuxenutbildningen ökar. 

Därtill har fler inskrivna arbetslösa fått möjligheten att ta del av 

utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå med bibehållet 

aktivitetsstöd. Detta förbättrar möjligheterna att planera längre och 

sammanhållna utbildningskedjor med syfte att flytta arbetslösa med kort 

utbildning närmare ett varaktigt fäste på arbetsmarknaden. 
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Deltagare månadsvis i arbetspraktik 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 

Arbetspraktik beräknas under 2016 i genomsnitt ha 5 300 deltagare, 

vilket är 600 personer färre än i föregående prognos. Av deltagarna i år 

beräknas 1 900 tillhöra etableringsuppdraget. Utvecklingen av antalet 

deltagare kommande år påverkas till stor del av att deltagare tillhörande 

etableringsuppdraget förväntas öka. 

Deltagare månadsvis i utbildningskontrakt 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 

Utbildningskontrakt beräknas under 2016 i genomsnitt ha 1 300 

deltagare, vilket är samma nivå som i föregående prognos. En utmaning 

för att nå de planerade volymerna av utbildningskontrakt handlar inte 

bara om att hitta platserna, utan också om att lyckas motivera ungdomar 

att återuppta/påbörja gymnasiestudier. Att aktivt jobba med vägledning 

för denna målgrupp är viktigt för att stödja övergången till studier. 

I augusti skedde en relativt stor ökning (77 %) av antal ungdomar med 

utbildningskontrakt. Även i början av året syntes en uppgång i antal 

utbildningskontrakt. Detta indikerar att utbildningskontrakten på flera 

håll inte är så flexibla som tänkt utan istället är bundna till de 

traditionella terminsstarterna. Fortfarande finns cirka 100 kommuner 

där det helt saknas ungdomar med utbildningskontrakt. 
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Ungefär 80 % av utbildningskontrakten i augusti var inte i kombination 

med arbete, praktik eller annat program. Det indikerar att 

arbetsförmedlingen och kommunerna ofta har börjat med de 

utbildningskontrakt som kan anses lätta. Det är viktigt att 

utbildningskontrakten når de med störst behov, det vill säga de som inte 

skulle ha påbörjat studier utan ett utbildningskontrakt. Målgruppen för 

utbildningskontrakt är främst de som har behov av extra stöd och 

individanpassning. En hög andel utbildningskontrakt i form av 

heltidsstudier indikerar dock att de som idag har utbildningskontrakt i 

hög utsträckning är individer som skulle ha studerat även utan 

utbildningskontrakt. 

Vidare behövs ett närmare samarbete med folkhögskolor. En annan 

utmaning för att kunna öka volymen av utbildningskontrakt är att en del 

av ungdomarna i målgruppen inte har möjlighet att få finansiering från 

CSN, vilket försvårar deltagandet. 

Antal kvarstående sökande i utbildningskontrakt         

  2015   2016               

  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Totalt  4 50 376 539 741 897 948 880 866 1 532 1 718 

I kombination med 
arbete hos 
kommunen 

    21 33 51 81 91 82 75 102 120 

I kombination med 
praktik hos 
kommunen 

  18 22 32 29 35 25 20 14 51 49 

Heltidsstudier: 4 32 333 474 661 781 832 778 777 1 379 1 549 

- varav inom 
garantierna 

  6 62 67 98 92 97 76 67 116 114 

- UBK i komb. Med 
annat subv. arbete 

    2 3 3 5 5 7 10 12 11 

- UBK i  komb. med 
annan insats 

  1 5 5 10 8 4 2 1 6 10 

- Ingen annan 
insats 

4 25 264 399 550 676 726 693 699 1 245 1 414 
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3.2.2 Anslag 1:2 ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 12 725 miljoner kronor, 

vilket är 261 miljon kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 1 414 miljoner kronor. Antalet ersättningstagare har 

justerats ned då utfallen blivit lägre än förväntat samtidigt som 

kostnaden per deltagare har höjts något. Bedömningen som görs i denna 

prognos bygger på utvecklingen av ersättningen som skett sedan 

ersättningsnivåerna höjdes. 

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. 

 

Arbetssökande vid Arbetsförmedlingen 2015 – 2020 
fördelat på ersättningskategorier 

 
 

Antalet personer som prognostiseras få arbetslöshetsersättning sjunker 

successivt fram till 2018 för att sedan åter stiga något 2019 och 2020. 

Anslagsbelastningen kommande år bedöms följa utvecklingen av antalet 

ersättningsberättigade personer. 
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Prognosmodell och antaganden 

Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsersättning beräknas med 

utgångspunkt från prognosen av antalet arbetslösa anmälda hos 

Arbetsförmedlingen. De arbetssökande 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.  

Taket i a-kassan höjdes från och med 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 bli  

712 kronor per dag, jämfört med 708 kronor i föregående prognos. Även 

grundbeloppet har höjts till 365 kronor från och med den 7 september 

2015. Arbetsförmedlingen har i denna prognos räknat med att den 

genomsnittliga dagpenningen för grundbeloppet kommer bli 279 kronor 

per dag, jämfört med 277 kronor i föregående prognos. 

Antalet ersättningsdagar per månad som betalas ut per person som 

uppbär inkomstrelaterad ersättning beräknas till 17,5 dagar jämfört med 

18,0 dagar i föregående prognos och till personer som uppbär 

grundbeloppet till 18,5 dagar jämfört med 19,0 dagar i föregående 

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

Anslag 1:3 ap1 
Miljoner kronor          

            

  
2015 2 016 2017 2 018 2019 2 020 

Tilldelning/förslag till tilldelning  
9 515 11 202 11 122 14 346 16 951 18 749 

Beräknade utgifter 
8 798 8 734 10 632 12 806 15 298 16 666 

Beräknat sparande/underskott 
717 2 468 490 1 540 1 653 2 083 

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 

717 1 850 3 623 3 657 2 394   

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 8 734 miljoner kronor, 

vilket är 628 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och medför 

ett anslagssparande på 2 468 miljoner kronor. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att det kommer uppstå 

anslagssparanden under hela prognosperioden till följd av att antalet 

subventionerade anställningar inte beräknas öka i den omfattning som 

det finns utrymme för. Detta trots att antalet subventionerade 

anställningar under anslaget bedöms öka från dagens 14 000 till 49 700 i 

slutet av prognosperioden. 

Både särskilt och förstärkt särskilt anställningsstöd fortsätter att minska 

i antal nya beslut. Detta kan delvis förklaras av att nya anställningsstöd 

tillkommit. Arbetsförmedlingen har tidigare påpekat risken för att olika 

former av stöd konkurrerar med varandra. Om traineejobben och 

extratjänsterna får den ökning som är tänkt kommer sannolikt inte 

antalet beslut om särskilt anställningsstöd och förstärkt särskilt 

anställningsstöd att öka. När de moderna beredskapsjobben införs och 

får genomslagskraft så kommer konkurrensen att öka ytterligare. 

Arbetsförmedlingen har svårare att matcha inskrivna arbetssökande med 

lediga platser. Behovet av utbildning är stort bland många av de 

arbetslösa samtidigt som det finns yrken inom vilka arbetsgivare 

upplever brist på kvalificerade sökande. Arbetsförmedlingen ser därför 

ett behov av arbetsmarknadsutbildning, men framförallt upprustning av 

reguljär utbildning, för att bättre kunna matcha de arbetssökande mot de 

lediga platserna. Under våren har antalet deltagare i 

arbetsmarknadsutbildning ökat, vilket förväntas stärka möjligheterna att 

på sikt ge fler personer subventionerade anställningar genom att 

kompetensen höjs och anpassas till kraven på arbetsmarknaden.  

Att bidra till att arbetssökande får anställning med anställningsstöd är ett 

resurskrävande arbete för arbetsförmedlingarna. Det krävs i de flesta fall 
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att platser ackvireras, medan det mer sällan bedöms som relevant för och 

av arbetsgivare att diskutera anställningsstöd när arbetsgivaren själva 

anmält en plats till Arbetsförmedlingen. Då är behovet mer omedelbart 

och intresset för att anställa en person med en något längre startsträcka 

generellt svagare. Signaler finns om att detta mönster förstärks i en 

högkonjunktur. 

Kostnader 2015 - 2016 
Miljoner kronor   

  

        
  Faktiska 

kostnader 
  Beräknade kostnader 2016 vid olika 

prognostillfällen 
  2015   20-jan 19-feb 03-maj 01-aug 26-okt 

Kostnader inom garantiprogrammen               

Jobb- & utvecklingsgarantin fas 1&2 1 850   2 207 2 167 2 291 2 217 1 929 

Jobb- & utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen 1 475   1 322 1 361 984 975 1 024 

Jobbgaranti för ungdomar 596   534 552 483 504 470 

Särsk. anställningsstöd (JOB) 1 193   1 283 1 252 1 146 1 078 1 044 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 1 174   1 224 1 143 1 036 941 912 

Folkbildningsrådet (inom garantierna) * 76   175 175 216 183 139 

Extratjänster för långtidsarbetslösa 0   719 516 341 201 173 

Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin 0   131 132 112 73 49 

Utbildningskontrakt inom ramen för 90-
dagarsgarantin 0   333 288 89 29 18 

Kostnader utanför garantiprogrammen               

Arbetsmarknadsutbildning 611   774 774 834 809 707 

Förberedande utbildning 269   313 369 318 297 275 

Instegsjobb 675   785 778 757 746 732 

Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar 28   29 28 25 25 25 

KA (Introduktion till arbete) 232   259 259 255 256 260 

KA (Stöd och matchning) 49   250 251 244 235 240 

KA (Yrkessvenska B) 3   40 40 38 34 28 

KA (avslutade tjänster) 4   0 0 0 0 0 

Folkbildningsrådet (utanför garantierna) * 34   94 94 116 99 75 

Övrigt 528   500 481 467 660 634 

Summa kostnader 8 798   10 972 10 659 9 752 9 362 8 734 

Tilldelning 9 515   11 212 11 212 11 212 11 212 11 202 

Beräknat sparande 717   240 553 1 460 1 850 2 468 

* Skattning baserat på antalet deltagare 

       

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

1 122 miljoner kronor utbildning, arbetsträning och resor, vilket är en 

minskning med 227 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 

Den lägre kostnaden beror på att volymerna minskat jämfört med vad 

som tidigare prognostiserats. Resterande 808 miljoner kronor avser 

kostnader för ersättning till kompletterande aktörer, vilket är en 

minskning med 60 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 

Orsaken är även här lägre volymer än tidigare. Kostnaden för 

sysselsättningsfasen beräknas till 1 024 miljoner kronor, vilket är en 

ökning med 49 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Detta 

förklaras av högre volymer än vad som tidigare prognosticerats.  
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Deltagare månadsvis i anställningsstöd 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att antalet personer i subventionerade 

anställningar under anslaget kommer att uppgå till 14 000 personer i 

genomsnitt 2016, vilket är 800 personer färre än i föregående prognos. 

Antalet personer med en subventionerad anställning bedöms öka 

succesivt under prognosperioden och under 2020 i genomsnitt uppgå till 

49 700 personer.  

Arbetsförmedlingens bedömning är att det de kommande åren sker en 

positiv utvecklingen av de subventionerade anställningarna. För att rusta 

individerna inför kommande anställningar planerar Arbetsförmedlingen 

att öka nyttjandet av andra insatser som utbildningar och 

kompletterande tjänster. 

Att få långtidsarbetslösa i arbete med eller utan subvention kommer 

kräva mycket personalresurser från både Arbetsförmedlingen, 

kommunerna som en viktig arbetsgivare och utbildningsanordnare samt 

privata anordnare i sociala sektorn och övriga näringslivet  

Trots att prognosen över antalet personer som har subventionerad 

anställning har justerats ned kommande år bedömer Arbetsförmedlingen 

att den nu lagda prognosen är fortsatt ambitiös eftersom det tar längre 

tid att identifiera och tillsätta platser utifrån arbetssökandes individuella 

behov. Vilket kommer att kräva betydande insatser från 

Arbetsförmedlingen för att uppnå.  
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Deltagare månadsvis i instegsjobb 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 

Instegsjobb beräknas under 2016 i genomsnitt ha 4 300 deltagare, vilket 

är 100 personer färre än i föregående prognos. Kostnaderna för 

instegsjobb beräknas till 732 miljoner kronor 2016, vilket är 14 miljoner 

kronor lägre än i föregående prognos. 

Den prognostiserade ökningen kommande år har ett samband med 

tillströmningen av antalet nyanlända arbetssökande med en högre 

utbildningsnivå samt en fortsatt god arbetsmarknadsutveckling. 

I och med regeländringen som trädde i kraft den 1 februari 2016 utökas 

målgruppen vilket betyder att personer som läser svenska för invandrare 

eller motsvarande utbildning vid folkhögskola, svenska som andraspråk 

eller yrkessvenska kan vara aktuella för instegsjobb. Detta bör leda till att 

fler blir anvisade till instegsjobb. 

Det finns däremot en risk att införandet av tidsbegränsade 

uppehållstillstånd som norm kommer att minska de arbetssökandes 

intresse för subventionerade anställningar under 2017, då främst 

instegsjobb och nystartsjobb. Anledningen är att ett villkor för att i ett 

senare skede få ett permanent uppehållstillstånd är att en person har 

osubventionerat arbete. Hur dessa regelförändringar kommer att 

påverkar volymerna är svårt att uppskatta, men att det kommer att ha en 

dämpande effekt på volymutvecklingen är troligt.  
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Deltagare månadsvis i särskilt anställningsstöd 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 

Särskilt anställningsstöd beräknas under 2016 i genomsnitt ha 4 800 

deltagare per månad, vilket är 400 personer färre än i föregående 

prognos. Kostnaderna för särskilt anställningsstöd beräknas till  

1 044 miljoner kronor 2016, vilket är 34 miljoner kronor lägre än i 

föregående prognos. 

Det uppstår lätt ett konkurrensförhållande mellan de olika formerna av 

anställningsstöd. Konkurrensförhållandet antas påverka särskilt 

anställningsstöd och förstärkt särskilt anställningsstöd och bidrar 

troligen till en mer dämpad volymutveckling. Även slopandet av 

ålderspärren på 25 år för traineejobb och 

yrkesintroduktionsanställningar gör att de i ökad utsträckning 

konkurrerar med de särskilda anställningsstöden.  

Även för personer över 25 år finns behov av vidareutbildning och ändrad 

yrkesinriktning. Därför kan traineejobb och 

yrkesintroduktionsanställningar i vissa fall vara mer attraktiva för både 

arbetssökande och arbetsgivare. 

Antal kvarstående i särskilt anställningsstöd 

  2015       2016                 

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

Totalt 5 564 5 433 5 373 5 210 5 056 5 037 5 054 5 031 5 127 5 084 5 004 4 943 4 744 

varav 
kvarstående 
över 12 
månader * 

786 805 839 864 817 811 823 867 864 856 918 903 877 

Andel 
kvarstående 
över 12 
månader 

14% 15% 16% 17% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 

* Om deltagaren varit kvarstående i programmet över 12 månader under den aktuella månaden    
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Deltagare månadsvis i förstärkt särskilt anställningsstöd 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 

 
 

Förstärkt särskilt anställningsstöd beräknas under 2016 i genomsnitt ha 

3 700 deltagare per månad, vilket är 300 personer färre än i föregående 

prognos. Kostnaderna för särskilt anställningsstöd beräknas till  

912 miljoner kronor 2016, vilket är 29 miljoner kronor lägre än i 

föregående prognos. 

 

Antal kvarstående i förstärkt särskilt anställningsstöd 

  2015       2016                 

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

Totalt 4 529 4 411 4 346 4 254 4 108 4 036 3 975 3 941 3 947 3 929 3 845 3 767 3 641 

varav 
kvarstående 
över 12 
månader * 

1 055 1 042 1 051 1 070 1 000 977 953 926 932 943 982 964 960 

Andel 
kvarstående 
över 12 
månader 

23% 24% 24% 25% 24% 24% 24% 23% 24% 24% 26% 26% 26% 

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

 

Andelen förlängda beslut är större för dem med förstärkt särskilt 

anställningsstöd än för dem med särskilt anställningsstöd, vilket bedöms 

bero på att målgruppen för förstärkt särskilt anställningsstöd har varit 

arbetslösa längre tid. När det gäller antal beslut om anställningsstöd från 

12 månader till 24 månader har cirka hälften av dessa beslut om en  

12-månadersperiod.  
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Deltagare månadsvis i extratjänster 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 
 

Extratjänster beräknas under 2016 i genomsnitt ha 900 deltagare per 

månad, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. 

Kostnaderna för extratjänster beräknas till 173 miljoner kronor 2016, 

vilket är 28 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. 

Utvecklingen har påverkats av det komplexa regelverket för 

statsstödsreglerna. Ett stöd till tolkning av möjliga verksamheter för 

traineejobb, extratjänster och utbildningskontrakt har tagits fram för att 

bistå Arbetsförmedlingen och kommunerna i framtagandet av platser 

lämpliga för målgruppen för extratjänster. Troligtvis har detta haft en 

viss effekt på utvecklingen då antalet tillsatta extratjänster ökat de 

senaste månaderna. 

I budgetpropositionen föreslås att subventionen för extratjänster öka 

från 75 % till 100 % tjänstgöringsgrad samt införa ett högre 

handledararvode de tre första månaderna. Detta kommer troligtvis ha en 

positiv inverkan på utvecklingen av antalet extratjänster, både inom 

kommunen såväl som staten. I samband med detta utökas också 

målgruppen till att även omfatta nyanlända. Det finns en risk att 

ökningen av antalet extratjänster avtar något i väntan på att 

förordningsändringen gällande den högre subventionen träder i kraft.  
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Deltagare månadsvis i traineejobb 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 
 

Traineejobb beräknas under 2016 i genomsnitt ha 200 deltagare per 

månad, vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. 

Kostnaderna för traineejobb beräknas till 18 miljoner kronor 2016, vilket 

är 11 miljoner kronor lägre än i föregående prognos.  

Utvidgningen av målgruppen till att omfatta även nyanlända och 

långtidsarbetslösa har hittills inte gett någon större effekt. En stor andel 

av traineejobben är inom välfärdssektorn, vilket dels beror på den nära 

kontakten med kommunerna för samverkan samt dels på att de 

utbildningar som finns tillgängliga i det reguljära utbildningsväsendet är 

övervägande för jobb inom välfärdssektorn. 

Deltagare månadsvis i moderna beredskapsjobb 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 
 

I budgetpropositionen för 2017 framgår att regeringen kommer införa 

moderna beredskapsjobb i staten för att personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden ska kunna få anställning i statliga myndigheter för 

enklare arbetsuppgifter. Målet är att det år 2020 finns 5 000 personer 

med modernt beredskapsjobb i staten. 
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3.4 Anslag 1:4 – Lönebidrag 

Anslag 1:4     
Miljoner kronor      

            

  2015 2 016 2017 2 018 2019 2 020 

Tilldelning/förslag till tilldelning  
13 217 13 735 13 736 14 270 14 345 14 515 

Beräknade utgifter 
12 552 12 545 13 426 14 219 14 338 14 509 

Beräknat sparande/underskott 
665 1 190 310 51 7 6 

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 

552 1 079 494 0    

 

Kostnaderna under anslaget beräknas till 12 545 miljoner kronor 2016. 

Det är 111 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 1 190 miljoner kronor. Trots höga ambitioner 

bedömer Arbetsförmedlingen att det föreligger en uppenbar risk för att 

anslagssparandet blir ännu större än vad som nu prognostiseras 

innevarande år. Detta trots att myndigheten planerar och arbetar för att 

betydligt fler ska kunna få ta del av de subventionerade 

anställningsformerna. I beräkning av kostnaderna kommande år har 

hänsyn tagits till den föreslagna höjningen av taket för den 

bidragsgrundande lönekostnaden från 16 700 kronor till 17 100 kronor. 

Arbetsförmedlingen ser positivt på den föreslagna höjningen, men anser 

att taket bör öka ytterligare.  

Det prognostiserade sparande både 2016 och 2017 bedöms främst bero 

på att anslaget är trögrörligt. Det är svårt att snabbt öka volymerna då 

detta kräver både mycket ackvirerande och andra personalintensiva 

insatser. Arbetsförmedlingen måste även förvissa sig om att utvecklingen 

förhåller sig till kommande års föreslagna anslag, då de flesta 

lönesubventioner under anslaget är långsiktiga åtaganden. 

I en stark konjunktur finns det indikationer på att arbetsgivare är mindre 

benägna att anställa med lönesubventioner. För personer med en något 

längre startsträcka kan det bli svårt att konkurrera om jobben när 

arbetsgivaren önskar tillgång till arbetskraft som snabbt kan producera.  

Det finns fortsatt en konkurrens mellan olika stödformer, där andra 

anställningsstöd ger arbetsgivare möjlighet till mer betydande 

subventioner och som dessutom innebär en enklare administrativ 

hantering. Detta har också en negativ effekt på antalet personer med 

lönestöd på 1:4.  
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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, 

vilket beror främst på att taket för anställningsformerna är lågt. 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 kan också noteras att antalet personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga som är arbetslösa eller deltagare i 

program med aktivitetsstöd har minskat med nästan 7 000 personer, 

vilket motsvarar cirka 10 %. Under en längre tid har antalet arbetslösa 

och programdeltagare varit minst lika många som antalet personer i 

lönestöd på 1:4. Detta har nu förändrats och antalet personer i lönestöd 

överstiger antalet arbetslösa och programdeltagare med 

funktionsnedsättning med närmare 11 000 personer.  

Arbetsförmedlingen använder delar av anslagsförstärkningen för att åter 

bygga ut SIUS-verksamheten. Detta i syfte att fler personer ska få 

möjlighet att ta del av det stöd och den metod som svarar mot deras 

behov. Antalet SIUS-konsulenter var vid ingången av 2016 816.  

Arbetsförmedlingens ambition är att antalet SIUS-konsulenter ska öka 

till 900 under 2016 och i slutet av september fanns 896 SIUS-

konsulenter anställda.  

Bedömningen är att SIUS är en viktig insats, då arbetssökande med en 

utsatt position på arbetsmarknaden behöver ett omfattande och 

långsiktigt stöd. Den utökning av SIUS som nu sker bedöms bidra till en 

fortsatt positiv utveckling av antalet subventionerade anställningar under 

anslaget. 
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Deltagare månadsvis i program för personer med 
funktionsnedsättning 2015 – 2020 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att antalet personer i subventionerade 

anställningar under anslag 1:4 för personer med funktionsnedsättning 

kommer att uppgå till 75 600 personer i slutet av 2016, vilket är 2 800 

personer färre än i föregående prognos. Antalet personer med en 

subventionerad anställning bedöms öka med 600 personer under 2016.  

 

Deltagare månadsvis i Lönebidrag 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 29 500 personer 

kommer ha beslut om lönebidrag under 2016, vilket är 300 personer 

färre än i föregående prognos. Vid utgången av september 2016 hade 

29 400 personer beslut om lönebidrag, vilket är 700 personer färre än 

vad som bedömdes i föregående prognos.  
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Deltagare månadsvis i Trygghetsanställning 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 35 100 personer 

kommer ha beslut om trygghetsanställning under 2016, vilket är 300 

personer färre än i föregående prognos. Vid utgången av september 2016 

hade 35 100 personer beslut om trygghetsanställning, vilket är 600 

personer färre än vad som bedömdes i föregående prognos. 

 

Deltagare månadsvis i Utvecklingsanställning 2015 – 2020 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 8 000 personer 

kommer ha beslut om utvecklingsanställning under 2016, vilket är 300 

personer färre än vad som bedömdes i föregående prognos. Vid utgången 

av september 2016 hade 8 400 personer beslut om 

utvecklingsanställning, vilket är 600 personer färre än vad som 

bedömdes i föregående prognos.  

Av deltagarna i september månad hade 1 810 personer en 

utvecklingsanställning hos Samhall AB. Arbetsförmedlingen räknar med 

att antalet anställda hos Samhall successivt kommer att öka till drygt 

3 000 personer.   
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Deltagare månadsvis i Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 
2015 – 2020 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 2 700 personer kommer 

ha beslut om offentligt skyddat arbete under 2016, vilket är 100 personer 

färre än i föregående prognos. Vid utgången av september 2016 hade 

2 600 personer offentligt skyddat arbete vilket är 100 personer färre än 

vad som bedömdes i föregående prognos.  
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3.5 Anslag 1:12 – Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 

Kostnaderna på detta anslag har tidigare år redovisats som 

prognostiserade skattekrediteringar och därmed inte belastat 

Arbetsförmedlingens anslag. 

3.5.1 Anslag 1:12 ap1 – Nystartsjobb 

Anslag UO 14 1:12 ap1 Nystartsjobb 
Miljoner kronor 

  

  2015 2 016 2017 2 018 2019 2 020 

Tilldelning/förslag till tilldelning  
6 675 6 793 6 120 5 699 6 015 6 174 

Beräknade utgifter 
6 675 6 331 6 530 6 646 6 733 6 782 

Beräknat sparande/underskott 
 462 -410 -947 -718 -608 

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 

 481 740 1 144 1 629   

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 6 331 miljoner kronor. 

Det är 19 miljoner kronor högre än i föregående prognos och innebär ett 

anslagssparande på 462 miljoner kronor.  

Regeringen aviserar flera förändringar av nystartsjobben under 2017 som 

påverkar volymer och utgifter. Det införs krav på kollektivavtal eller 

likvärdiga anställningsförmåner. Stödtiden, det vill säga hur länge en 

arbetsgivare kan få nystartsjobb, begränsas till högst två år och 

subventionsnivåerna ändras. Ändringarna i subventionsnivåer innebär 

att arbetsgivare som anställer personer som varit utanför arbetslivet i 

upp till två år i många fall får sänkt subvention jämfört med idag medan 

arbetsgivare som anställer nyanlända eller personer som varit utanför 

arbetslivet i mer än tre år får en höjd subvention motsvarande 2,5 gånger 

arbetsgivaravgiften. 

Arbetsförmedlingen uppskattar att antalet personer anställda med 

nystartsjobb som omfattas av kollektivavtal eller likvärdiga förmåner 

uppgår till mellan 70 - 80 %. Någon exakt uppgift finns inte. Det är svårt 

att förutsäga hur många av de arbetsgivare som saknar kollektivavtal 

eller motsvarande som kommer att skaffa detta och hur många som inte 

gör det och därmed inte kommer att kunna få nystartsjobb. 

Förändringen bedöms dock ha en negativ påverkan på volymerna. 

Införande av en begränsning av stödtiden kan också påverka volymerna. 

Av de stöd för nystartsjobb som avslutades under 2014 och 2015 hade 

cirka 90 % av nystartsjobben pågått som längst under två år. Detta 

indikerar att begränsningen av stödtid troligen inte kommer att ha så 

stora volymeffekter. 
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Ändringen av subventionsnivåer skulle kunna innebära att arbetsgivarna 

i mindre utsträckning anställer personer som varit arbetslösa en kortare 

tid och i högre utsträckning anställer personer som varit arbetslösa en 

längre tid samt nyanlända. Den sammantagna effekten på volymerna av 

denna ändring är dock svår att förutsäga. 

Sammanfattningsvis uppskattar Arbetsförmedlingen att ovan planerade 

förordningsändringar av nystartsjobben kommer att ha en dämpande 

effekt på såväl volymutveckling som kostnader. Arbetsförmedlingen har 

dock i denna prognos inte kunnat ta hänsyn till dessa förändringar då 

regelverket ännu inte är beslutat och de fullständiga förändringarna inte 

är kända. 

Inflöde i nystartsjobb       

  2015       2016                 

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

Totalt 4 070 3 870 4 001 3 124 3 634 3 990 4 247 4 782 5 117 5 422 3 029 3 576 3 837 

- varav från JOB 495 444 443 311 416 429 504 585 657 686 280 422 407 

- varav 
funktionsnedsatta  

491 528 488 371 414 465 503 520 610 628 348 402 402 

- varav nyanlända 483 457 518 445 470 486 514 531 581 684 464 486 517 

 

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) 88% 12 300 

Yngre än 26 år; (dubbel nedsättning) 6% 11 900 

Yngre än 26 år; (enkel nedsättning) 6% 5 800 

SUMMA 100%   
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Deltagare månadsvis i nystartsjobb 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2016 och augusti 2016 

 

 

Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till 46 900 personer 2016, 

vilket är 200 personer fler än i föregående prognos. Kommande år under 

prognosperioden bedöms antalet deltagare i nystartsjobb öka marginellt. 

År 2020 beräknas i genomsnitt 49 800 personer ha ett nystartsjobb.  

Antalet personer i nystartsjobb beräknas med hjälp av en matematisk 

flödesmodell liknande den som används vid bedömningen av antalet 

personer i jobb- och utvecklingsgarantin. Modellen tar bland annat 

hänsyn till konjunkturutvecklingen.  
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3.5.2 Anslag 1:12 ap2 – Stöd för 

yrkesintroduktionsanställningar 

Anslag UO 14 1:12 ap2 Yrkesintroduktionsanställning 
Miljoner kronor 

  

  2015 2 016 2017 2 018 2019 2 020 

Tilldelning/förslag till tilldelning  
56 169 96 151 205 241 

Beräknade utgifter 
56 50 53 61 70 78 

Beräknat sparande/underskott 
 119 43 90 135 163 

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 

 118 308 600 592  

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 50 miljoner kronor. Vilket 

är 1 miljon lägre än i föregående prognos och innebär ett 

anslagssparande på 119 miljoner kronor.  

Utöver dessa kostnader beräknas 25 miljoner kronor belasta UO14 anslag 

1:3 ap1 för anordnarbidrag under 2016. 

Deltagare månadsvis i yrkesintroduktionsanställning 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i maj 2016 och augusti 2016 

 

 

 

Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till 800 personer 2016, 

vilket är 100 personer färre än i föregående prognos. I slutet av 

september fanns 804 arbetssökande med yrkesintroduktionsanställning. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet beslut under 

prognosperioden endast kommer att öka marginellt till följd av 

programmets utformning. År 2020 beräknas i genomsnitt 1 300 personer 

ha en yrkesintroduktionsanställning.  

För närvarande finns det 42 branschavtal. De avtalsområden där flest 

anställningar har kommit till stånd sedan start är Elektriska 

installatörsorganisationen/Svenska Elektrikerförbundet och 

Teknikarbetsgivarna/IF Metall. 
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Under det gångna året har Arbetsförmedlingen fortsatt sitt samarbete 

med Delegationen för arbetsplatslärande vid 

yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen) samt 

partsorganisationerna och varit delaktiga i informationsmöten både på 

central och regional nivå.  

Arbetsförmedlingen har möjliggjort ett hävande av sekretess till 

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar 

(YA-delegationen), så att de kan kontakta aktuella arbetsgivare direkt. 

Arbetsförmedlingen kommer att sköta den hantering det innebär att be 

aktuella arbetsgivare om hävande av sekretess. 
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4 Anslag inom Utgiftsområde 13  

Arbetsförmedlingen disponerar inom Utgiftsområde 13 följande 
anslag och anslagsposter: 
 

 1:1 Integrationsåtgärder 

 1:3 ap1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 

 1:4 ap1 Ersättning för insatser för vissa nyanlända 
 

De beräknade kostnaderna 2016 – 2020 i denna utgiftsprognos utgår 

från den prognos som Migrationsverket lämnade 25 oktober 2016. 

Arbetsförmedlingen utgår i sin beräkning från Migrationsverkets 

planeringsantagande. Kostnaderna är därutöver beräknade utifrån nu 

gällande regelverk. Det är ännu svårt att bedöma hur lagen om tillfälliga 

uppehållstillstånd, som trädde ikraft den 20 juli, kommer att påverka 

volymer och kostnader kommande år. 

Möjligheterna att ta sig till Sverige har successivt försvårats under 2016. 

Införandet av inre gränskontroller, ID‐kontroller, strängare 

asyllagstiftningar, kraftiga kontrollåtgärder på västra Balkanrutten samt 

överenskommelsen mellan EU och Turkiet har lett till att antalet 

asylansökningar i Sverige har minskat. I likhet med föregående prognos 

den 25 juli är antalet asylsökande fortsatt 400 ‐ 600 per vecka, där cirka 

300 är nyinresta. Dessa utgångspunkter utgör förutsättningar för den 

prognos som Migrationsverket lämnade den 25 oktober 2016. De 

scenario som Migrationsverket anger i sin prognos ligger inom spannet 

28 000 till 32 000 asylsökande under 2016 och planeringsantagandet är 

29 000 nya asylsökande, varav 2 400 ensamkommande barn. Även 

prognosen för 2017 skrivs ned och prognosintervallet ligger mellan 

30 700 och 50 700 asylsökande, med ett planeringsantagande på 36 700 

personer. Svårigheter att förutsäga effektiviteten av gränskontroller över 

tid, oförutsedda händelser och i vilken utsträckning människor väljer att 

migrera gör att osäkerheten ökar över tid. Planeringsantagandet för 2017 

och framåt kommer därför att fortsätta vara högre i jämförelse med 2016. 

Oavsett antalet nya asylsökande står asylsystemet inför stora utmaningar 

2016 - 2017 beroende på det mycket stora antalet asylsökande som kom 

under hösten 2015 och som fortfarande är kvar i processen. 
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Migrationsverkets prognos avseende beviljade 
uppehållstillstånd för flyktingar och andra skyddsbehövande 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Migrationsverkets prognos 
avseende av totalt antal 
mottagna 

80 500 63 200 48 000 50 700 47 100 

Antal som beräknas omfattas 
av etableringsuppdraget  

44 300 34 800 26 400 27 900 25 900 

   - varav anhöriga 8 000 9 400 10 800 12 300 10 500 

Prognosen augusti 2016 
Antal som beräknas omfattas av 
etableringsuppdraget  

45 200 46 100 32 300 27 600 24 400 

 

Arbetsförmedlingens bedömning är att 55 % av de som får 

uppehållstillstånd kommer att omfattas av etableringsuppdraget. 

Inflödet av nya deltagare till etableringsuppdraget beräknas nu till 

44 300 personer under 2016, jämfört med 45 200 i föregående prognos. 

Prognosen sänks för 2017 då antalet nya deltagare beräknas till 34 800 

jämfört med 46 100 i föregående prognos.  

Deltagare månadsvis i etableringsuppdraget 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i augusti 2016 och oktober 2016 

 

 

Antalet kvarstående inom etableringsuppdraget fortsätter att öka och är 

nu uppe i 63 235 personer. Under september 2016 fick 

etableringsuppdraget 4 061 nya deltagare och 2 495 deltagare lämnade 

programmet. Av de som skrivits in i etableringsuppdraget under 2016 

har 62 % varit män och 38 % varit kvinnor. Arbetet med att ta emot alla 

nya deltagare har varit intensivt och belastningen på personalen är stor. 

Antalet deltagare bedöms öka under 2016 och 2017 till följd av de stora 

antalet asylsökande som redan befinner sig i Sverige. Under 2018 - 2020 

bedöms antalet deltagare att minska till följd av att allt färre personer 

kommer söka och få asyl i Sverige.  
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Den 20 juli trädde lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att 

få uppehållstillstånd i Sverige i kraft och gäller tre år framåt. Under 

denna tid kommer flyktingar och alternativt skyddsbehövande få 

tidsbegränsade uppehållstillstånd (TUT). Alternativt skyddsbehövande 

får TUT på 13 månader och flyktingar på 36 månader. 

För de som får 36 månaders uppehållstillstånd blir det normalt ingen 

förändring för deltagandet i etableringsuppdraget. De får en 

etableringsplan på 24 månader och har samma möjligheter att delta i 

olika aktiviteter som tidigare. 

För de som får 13 månaders uppehållstillstånd blir tiden på deras 

etableringsplaner begränsad till att som längst pågå tills deras 

uppehållstillstånd löper ut. Det är i dagsläget en viss tidsfördröjning från 

Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd tills att 

Arbetsförmedlingen fattar beslut om etableringsplan. Troligen kommer 

få personer erhålla etableringsplaner som är exakt tretton månader, utan 

snarare 10 till 11 månader. Under denna tid har de samma möjligheter att 

delta i olika aktiviteter som tidigare. En viss osäkerhet råder dock kring 

hur olika programinsatser kan eller ska hanteras när tillfälligt 

uppehållstillstånd är på väg att löpa ut. 

Arbetsförmedlingen ska inom ramen för etableringsplanen göra en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning. Insatserna i etableringsplan ska 

utgå från individens behov där syftet ska vara arbete eller studier. När 

tiden för deltagarens uppehållstillstånd närmar sitt slut eller när ansökan 

om förlängning av uppehållstillståndet gjorts måste längden på 

insatserna anpassas till tider förknippade med aktuellt uppehållstillstånd 

samt aktuella förlängningstider i väntan på laga kraft vunna beslut. Detta 

medför att Arbetsförmedlingen måste göra anpassningar gällande 

upplägg och planering av till exempel arbetsmarknadsutbildningar så att 

delmål kan uppnås inom de tidsramar som kan vara aktuella i det 

enskilda ärendet. Det kan medföra att det till exempel blir en osäkerhet 

för deltagaren kring om de hinner genomföra en hel utbildningsinsats 

eller inte och planeringen måste göras i korta tidsperspektiv. Huruvida 

detta påverkar den nyanländes motivation att delta i sådana aktiviteter är 

oklart. 

En stor osäkerhet råder också kring vad som händer med deltagaren vars 

tillfälliga uppehållstillstånd löpt ut. Arbetsförmedlingens interna 

instruktion stipulerar att om personen som ansökt om nytt tillfälligt 

uppehållstillstånd, innan det gamla löpt ut, kan fortsätta delta i en 

etableringsplan och ta del av programinsatser fyra månader åt gången. 

Detta i väntan på ett beslut vunnit laga kraft hos Migrationsverket. 

Arbetsförmedlingen avser att utöka längden på dessa beslut till sex 

månader åt gången men med förbehållet att kunna avbryta beslutet vid 

ett lagakraftvunnet beslut hos Migrationsverket. 
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Arbetsförmedlingen gör antagandet att nästan alla som ansöker om 

förlängt uppehållstillstånd kommer att hinna uppnå maxtiden med 

etableringsplan på 24 månader på grund av nuvarande 

handläggningstider hos Migrationsverket. Eventuella avslagsbeslut 

kommer troligen att ta många fler månader att vinna laga kraft på grund 

av väntetider inom domstolsväsendet. Denna tidsperiod kan därmed 

sträckas ut så att personen hinner lämna etableringsuppdraget till 

Arbetsförmedlingens övriga verksamhet. 

Migrationsverket har dock signalerat att det är lite oklart om hur de ser 

på denna grupp vars uppehållstillstånd löpt ut och som väntar på nytt 

beslut. Migrationsverket utreder huruvida denna grupp ska anses 

omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) igen och i så 

fall ha rätt till LMA-ersättning. Om de tillhör LMA är frågan om de rent 

praktiskt kan ta del av etableringsinsatser eftersom etableringsersättning 

inte kan utgå för samma tid som LMA-ersättning. Rätten till sfi kan också 

upphöra om personen åter omfattas av LMA. Hela denna fråga utreds nu 

av Migrationsverket och är också ett pågående ärende i 

samverkansdelegationens regelgrupp.  

Slutligen råder osäkerhet kring tillämpningen av regeln att ett 

osubventionerat arbete eller eget företagande kan ligga till grund för 

permanent uppehållstillstånd. Hur detta kommer att påverka 

deltagandet i etableringsuppdraget är mycket oklart. Den kan få till följd 

att fler blir självförsörjande och lämnar etableringsuppdraget, oaktat 

risken för skenanställningar. Det kan även bli vanligare att deltagare 

tackar nej till subventionerade anställningar eftersom de inte ska kunna 

ligga till grund för permanent uppehållstillstånd. Beroende på om de som 

tackat nej till en anställning, har arbete eller arbetssökande som 

huvudsaklig aktivitet i sina etableringsplaner, kan konsekvensen bli att 

etableringsplanen kan upphöra. Det skulle därmed innebära att något 

fler lämnar etableringsuppdraget.  
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4.1 Verksamheter inom etableringsuppdraget som inte 
belastar utgiftsområdet 

Subventionerade anställningar 

Statistik deltagare i program som inte belastar 
utgiftsområde 13 

    

  September 2016 September 2015 

  
Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Instegsjobb 2 620 17% 83% 2 371 16% 84% 

Nystartsjobb 2 195 17% 83% 1 575 19% 81% 

Lönebidrag 5 20% 80% 7 14% 86% 

Utvecklingsanställning 7 0% 100% 8 25% 75% 

Arbete utan stöd 844 26% 74% 583 30% 70% 

 

Ett subventionerat arbete under plan ökar chansen till arbete efter plan. 

Instegsjobb är ett anställningsstöd till arbetsgivaren där deltagaren ska 

studera svenska parallellt med arbetet. Antalet deltagare i instegsjobb 

fortsätter att öka, vid jämförelse med september 2015 är det en ökning 

med 11 %. I relation till samtliga kvarstående har andelen minskat med 

en procentenhet. Kvinnor har instegsjobb i betydligt lägre utsträckning 

än män. I september 2016 fanns det 3 449 kvinnor och 708 män som var 

förhindrade att delta i aktiviteter i etableringsplanen eftersom de var 

föräldralediga, sjuka eller annat. 

Nystartsjobb innebär anställningar som ger arbetsgivaren en 

skattesubvention baserat på arbetsgivaravgiften. Även antalet deltagare i 

nystartsjobb fortsätter att öka, en ökning med 39 % från september 2015. 

I relation till samtliga kvarstående är andelen oförändrad. Kvinnor har 

även nystartsjobb i betydligt lägre utsträckning än män. 

Jämställdhetsproblem finns inom Arbetsförmedlingen generellt och inte 

endast inom etableringsuppdraget, exempelvis när det gäller olika typer 

av subventionerade anställningar. 

Regeringen har i budgetpropositionen aviserat förändringar av 

nystartsjobben under 2017. Förändringarna innebär bland annat att 

gruppen nyanlända gynnas i jämförelse med de som har varit utan arbete 

kortare än två år. Det borde förbättra nyanländas möjligheter att 

konkurrera på arbetsmarknaden. Samtidigt kan en högre kostnad samt 

ökad administration på grund av krav på kollektivavtal eller likvärdiga 

anställningsformer ha en dämpande effekt på beslut om nystartsjobb i 

allmänhet. Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige kan minska intresset från deltagare i 

etableringsuppdraget att ta ett subventionerat arbete då det inte kan 

ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd.  På grund av de 

många ändringar i både regelverket för nystartsjobb samt i de 

förutsättningar för deltagare i etableringsuppdraget blir det svårt att 
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bedöma om andelen som har nystartsjobb under etableringsplan och 

andelen som har nystartsjobb 90 dagar efter avslutad etableringsplan 

kommer att fortsätta att öka. 

Bosättning inom etableringsuppdraget 

Uppdraget att bosätta vissa nyanlända innebär i huvudsak en 

förvaltningskostnad för Arbetsförmedlingen. 

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag ikraft som innebär att en kommun är 

skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats 

uppehållstillstånd. Lagen syftar till att ge nyanlända förbättrade 

möjligheter till boende och etablering på arbetsmarknaden och i 

samhällslivet. 

Hur många nyanlända en kommun ska ta emot beror på kommunens 

storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av 

nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som 

redan vistas i kommunen. Totalt 21 702 personer kommer att omfattas av 

anvisningar till kommuner under 2016, varav 19 500 ska bosättas av 

Arbetsförmedlingen. 

 

Antal personer som anmält behov av anvisad bosättning 
  

  

2012 2013 2014 2015 
2016  

jan - juni 

Totalt antal personer 
7 957 15 611 19 299 15 674 16 455 

- varav från ABO 5 242 9 652 13 306 13 972 16 210 

- varav från EBO 2 715 5 959 5 993 1 702 245 

 

Antalet personer i anläggningsboende som anmäler behov av anvisad 

bosättning ligger i nuläget på en högre nivå än motsvarande tidsperiod 

förra året. Under de senaste tre månaderna har i genomsnitt drygt 2 500 

personer anmält behov av bosättning varje månad. En orsak till ökningen 

kan vara den nya bosättningslagen, vilket innebär att fler ser möjlighet 

till att få bosättning via myndigheten, än att ordna den på egen hand.  

Flöden inom bosättning   

  2015       2016                 

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

Väntar på 
bosättning 

8 188 8 283 8 116 8 502 8 293 8 048 4 814 3 507 2 951 2 804 3 095 2 932 2 982 

Antal anmälda 
behov om hjälp 
med bosättning 

1 500 1 508 1 638 1 491 1 260 1 445 1 312 1 438 1 545 1 867 1 977 2 730 2 881 

Antal anvisade 486 712 698 498 655 743 1 262 1 864 1 883 1 796 1 609 2 554 3 081 

Antal avbrott 1 067 818 914 748 773 943 528 429 256 210 151 164 128 
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Även antalet personer som har anvisats en plats för bosättning har ökat 

kraftigt under 2016. Under de tre senaste månaderna har över 2 000 

personer anvisats per månad. Under motsvarande period förra året låg 

genomsnittet per månad på drygt 500 personer.  

Arbetsförmedlingen har endast i mycket liten utsträckning anvisat 

personer i eget boende en plats för bosättning. Under tiden 

Arbetsförmedlingen arbetar med bosättningsärendet, kan personen 

ordna sin bosättning på egen hand. Om behov av bosättning inte längre 

kvarstår avbryts bosättningsärendet.  

Det senaste året har antalet avbrott för personer i anläggningsboende 

varit relativt stabilt och legat på i genomsnitt drygt 500 personer per 

månad. Sedan den nya lagens införande har dock avbrotten minskat. De 

senaste tre månaderna var siffran i genomsnitt cirka 150 personer per 

månad.  

Sedan den nya bosättningslagen trädde ikraft har betydligt fler personer 

kunnat anvisas än tidigare, vilket har påverkat antalet personer med 

pågående bosättningsärende. Vid utgången av september 2016 hade 

2 990 personer i anläggningsboende ett pågående bosättningsärende på 

Arbetsförmedlingen. 

Migrationsverket tar över bosättningsuppdraget 

Under 2016 har Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ett delat 

ansvar för att anvisa nyanlända invandrare till bosättning i en kommun. 

Migrationsverket kommer från och med 1 januari 2017 att ta över hela 

ansvaret för bosättningsuppdraget.   

Verksamhetsövergången till Migrationsverket kommer inte att innebära 

något övertagande av personal från bosättningsenheten. 

Migrationsverkets bosättningsenhet placeras i Umeå och ingen från 

Arbetsförmedlingen har valt att följa med. För dessa personer har en 

omställningsprocess startat. För att säkra verksamheten under hösten 

har bosättningsenheten också flera medarbetare med tidsbegränsade 

anställningar fram till 31 december 2016.  
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4.2 Anslag 1:1 ap5 – Integrationsåtgärder 

Anslag 1:4 Integrationsåtgärder 
Miljoner kronor      

    

  2015 2 016 2017 2 018 2019 2 020 

Tilldelning/förslag t tilldelning  
  

75 
      

Beräknade utgifter 
  

5 
  0  0 

Beräknat sparande/underskott 
  

70 
        

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 

            

 

Arbetsförmedlingen har i och med att vårändringsbudgeten beslutades 

fått 75 miljoner kronor på anslaget 1:1 Integrationsåtgärder, vilket är ett 

nytt anslag för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens bedömning är 

att anslaget kommer att belastas med 5 miljoner kronor under året. 

I vårproposition för 2016 föreslog regeringen en förändrad 

ansvarsfördelning rörande arbetet med att erbjuda insatser till 

asylsökande. Arbetsförmedlingen ges i detta sammanhang i uppdrag att 

erbjuda kompetenskartläggningar redan under asyltiden, det vill säga 

kartläggning av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.  

För att lyckas med detta utvecklar Arbetsförmedlingen ett digitalt 

kompetenskartläggningsverktyg, ambitionen idag är att verktyget skall 

vara på plats för användning januari 2017. Hösten kommer att användas 

för utveckling av det digitala verktyget. 

Det pågår även utveckling av olika arbetssätt där fokus är att 

asylsökande, på sitt modersmål, ska få information om svensk 

arbetsmarknad, vägen till arbete och hur de ska gå tillväga för att kunna 

göra en kompetenskartläggning. Planerat framtagande av filmer som 

beskriver tjänsterna samt hur personen kan förbereda dig inför ett arbete 

i Sverige. Ambitionen är även att ha ett avsnitt på vår podd på arabiska 

samt webbinarier på andra språk. När det gäller den planerade 

översättningen av yrkesguiden kommer detta att skjutas till första 

kvartalen 2017 på grund av avsaknad av upphandlingsavtal inom 

myndigheten gällande översättning till andra språk än svenska. 

På grund av att upphandling av dessa verktyg och tjänster har dragit ut 

på tiden och överklagats är Arbetsförmedlingens bedömning nu att större 

delen av kostnaden för framtagning av detta kommer att uppstå under 

kommande år. 
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4.3 Anslag 1:3 – Etableringsersättning till vissa 
nyanlända invandrare 

Anslag 1:3 Etableringsersättning 
Miljoner kronor      

        

  2015 2 016 2017 2 018 2019 2 020 

Tilldelning/förslag t tilldelning  
4 029 5 048 6 380 6 934 5 538 5 421 

Beräknade utgifter 
3 687 4 463 6 284 6 010 4 502 4 431 

Beräknat sparande/underskott 
342 585 96 924 1 036 990 

Beräknat sparande/underskott i föregående 
prognos 

342 578 6 -872 -942   

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 4 463 miljoner kronor, 

vilket är 7 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 585 miljoner kronor. De beräknade kostnaderna för 

etableringsersättning är 3 705 miljoner kronor och för tilläggen  

758 miljoner kronor.  

Eftersom ersättningen är en rättighet påverkas anslagsbelastningen av 

antalet nyanlända som omfattas av lagstiftningen, samt 

etableringsplanens omfattning. De stigande kostnaderna under 

prognosperioden beror på att antalet deltagare inom 

etableringsuppdraget bedöms öka kraftigt 2016 - 2018. Orsaken till det 

prognostiserade anslagssparandet är att prognosen över antalet deltagare 

har justerats ned under hela prognosperioden. 

Genomsnittligt antal beslut om etableringsersättning   

  2015       2016                 

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

Etableringsersättning 
vid upprättande av 
etableringsplan 

45 083 46 228 47 110 47 904 48 355 48 966 49 702 49 931 50 309 50 864 51 630 52 442 53 800 

Etableringsersättning 
vid deltagande i 
etableringsplan 

2 023 2 147 2 225 2 496 2 672 2 415 2 155 2 029 1 930 2 060 2 657 3 252 3 059 
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Nedsättning av etableringsersättningen på grund av arbete   

  2015       2016                 

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

Pågående beslut om 
etableringsersättning 

45 096 46 068 47 053 47 638 48 003 48 869 49 079 49 448 49 987 50 666 51 365 52 060 53 872 

Nedsatt 
etableringsersättning 
på grund av arbete 

880 917 1 024 1 067 1 026 3 891 4 193 4 176 4 363 4 975 5 140 4 811 4 806 

 

Deltagare i etableringsuppdraget har sedan den 1 februari 2016 inte 

längre rätt att behålla sin etableringsersättning i sex månader, när de 

arbetar inom ramen för etableringsplanen. Detta har medfört att antalet 

personer som har arbete i etableringsplanen utan att få 

etableringsersättning för den tid de jobbar, har ökat från 1 026 i januari 

2016 till 4 806 i september 2016. Av dem har 62 % en nedsättning som 

motsvarar en heltidsanställning, 17 % mellan 21 och 39 timmar i veckan, 

17 % halvtid, samt 4 % mindre än halvtid.  

Det är fortsättningsvis möjligt att arbeta utanför etableringsplanen utan 

att det påverkar etableringsersättningen.  
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4.4 Anslag 1:4 – Ersättning för insatser för vissa 
nyanlända invandrare 

Anslag 1:4 Program och insatser  
Miljoner kronor      

    

  2015 2 016 2017 2 018 2019 2 020 

Tilldelning/förslag t tilldelning  
2 580 2 648 3 564 4 031 3 310 2 823 

Beräknade utgifter 
2 131 2 299 3 560 3 827 2 931 2 752 

Beräknat sparande/underskott 
449 349 4 204 379 71 

Beräknat sparande/underskott i föregående 
prognos 

449 184 6 -915 -938   

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 2 299 miljoner kronor, 

vilket är 165 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 349 miljoner kronor. Orsaken till det högre 

anslagssparandet är främst sänkta kostnader för utbildning och tolk. 

De stigande kostnaderna under prognosperioden beror på att antalet 

deltagare inom etableringsuppdraget bedöms öka kraftigt, 

programkostnaderna per deltagare bedöms vara relativt oförändrad 

under prognosperioden.  

Arbetsförmedlingen ansvarar inom etableringsuppdraget att 

tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska program för att förbättra 

deltagarnas förutsättningar att få ett arbete. Deltagare inom 

etableringsuppdraget har även insatser som inte ingår i 

Arbetsförmedlingens program exempelvis sfi, samhällsorientering, samt 

grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.  

 

Deltagare i program från etableringsuppdraget   

  2015       2016                 

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

Totalt antal med 
programbeslut 

15 837 15 910 16 867 15 559 15 533 16 874 16 984 17 083 17 538 17 146 16 724 16 317 17 360 

Arbetsmarknads- 
    utbildning 

1 112 1 075 1 127 1 103 1 114 1 240 1 167 1 223 1 356 1 348 1 282 1 433 1 436 

Förberedande-  
    utbildning 

11 876 11 646 12 002 11 666 11 453 11 980 11 517 11 201 11 540 11 959 11 916 11 340 11 371 

-varav validering 
1 332 2 880 1 703 1 730 1 770 2 022 1 843 1 606 1 750 1 861 1 812 1 598 1 741 

Kartläggning, 
    vägledning och 
    rehabilitering 

171 233 257 146 98 129 179 140 160 337 744 848 982 

Praktik 
1 305 1 452 1 782 1 223 1 371 1 705 2 071 2 324 2 264 1 447 1 054 1 127 1 719 

Arbetsträning 
1 003 1 069 1 276 1 099 1 222 1 492 1 647 1 659 1 654 1 531 1 276 1 126 1 257 

Praktiskt Basår 
52 61 65 53 49 51 49 49 45 39 36 34 23 

Övriga program 
318 374 358 269 226 277 354 487 519 485 416 409 572 
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Antalet deltagare i program har ökat i takt med att antalet deltagare i 

etableringsuppdraget har ökat. Samtidigt har vi en nedåtgående trend av 

andelen av kvarstående som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. En anledning till att andelen i program visar en nedåtgående 

trend är det höga inflödet av nya deltagare. Även andelen utan 

etableringsplan1 bland kvarstående har ökat från 10 % i juni 2016 till  

13 % i september. Andelen i program påverkas även av att deltagare i 

etableringsuppdraget kan delta i aktiviteter som inte är 

arbetsmarknadspolitiska program. Vi har till exempel sett en ökning av 

andelen som har arbete och andelen som studerar kommunal 

vuxenutbildning under tiden med etableringsplan. Män har fortfarande 

en något högre deltagande i program än kvinnor. Denna skillnad kan 

delvis förklaras av att kvinnor i högre utsträckning är föräldralediga.  

Förberedande utbildning är det mest använda programmet för deltagare 

i etableringsuppdraget och är ett samlingsnamn för utbildningar av 

förberedande eller orienterade karaktär. Inriktningen kan vara bland 

annat vara validerande, yrkesorienterande eller inriktad på 

språkundervisning. Det gör programmet särskild lämpad för deltagare i 

etableringsuppdraget och förklarar det höga deltagandet i just 

förberedande utbildning. Andelen som deltar i förberedande utbildning 

har dock gått ner från 26 % september 2015 till 21 % september 2016. En 

förklaring till den minskade andelen är att det har uppstått 

komplikationer vid upphandlingen av Yrkessvenska och den 

Allmänförberedande utbildningen. Bedömningen är att andelen som har 

beslut om förberedande utbildning åter kommer att öka. 

  

                                                           
1 En person är kvarstående från första etableringssamtal tills man lämnar etableringsuppdraget 
alternativt får ett avslag på etableringsplanen. 
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Folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget 

Vid utgången av september 2016 hade totalt 5 218 personer deltagit i 

folkhögskoleutbildningen i etableringsuppdraget sedan starten i februari 

2014. En högre andel kvinnor deltar i programmet även om antalet män 

ökat något över tid. Av kvinnorna har ungefär tre fjärdedelar haft 

förgymnasial utbildning, medan samma andel bland männen legat på 

ungefär två tredjedelar. Kvinnorna i etableringsuppdraget har i 

genomsnitt haft lägre utbildning än männen, även om skillnaden 

minskat över tid. 

Antal kvarstående med beslut om deltagande i folkhögskoleutbildning för 
etableringsuppdraget 

  

  2015       2016                 

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

Totalt 1 037 1 019 1 159 1 215 1 256 1 306 1 156 1 209 1 171 1 178 1 060 1 140 1 417 

- varav kvinnor 519 509 572 574 607 648 532 559 553 563 505 520 653 

- varav män 518 510 587 641 649 658 624 650 618 615 555 620 764 

 

Folkbildningsrådet följer varje år upp utbildningen i en regeringsrapport. 

De konstaterade i 2016 års regeringsrapport att utbildningen ger 

deltagarna trygghet och stabilitet och att folkhögskolornas pedagogik 

passar målgruppen med dess varierande bakgrund och behov. 

Folkhögskolorna som tillfrågades i rapporten upplever dock att sex 

månader ofta är för kort tid för att deltagarna ska kunna ta ett arbete 

direkt efter avslutad utbildning. De arbetsförberedande momenten ses 

främst som något som kan förbereda deltagarna mentalt inför inträdet på 

arbetsmarknaden.2 

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns ett fortsatt behov av 

folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget, mot bakgrund av 

Folkbildningsrådets uppföljning, folkhögskolornas stora intresse att 

bedriva utbildningen, och att personer med kort utbildningsbakgrund är 

en fortsatt stor grupp i etableringsuppdraget. I nuvarande avtal 

stipuleras att maximalt 200 miljoner kronor ska avses till utbildningen 

under 2016, vilket motsvarar 4 000 utbildningsplatser. 

Arbetsförmedlingen ser tillsammans med Folkbildningsrådet över 

behovet av och förutsättningarna för att öka utbildningsplatserna under 

året. Fram till september 2016 anvisades 2 375 personer till 

folkhögskoleutbildningen inom etableringsuppdraget, motsvarande siffra 

förra året var 1 584.  

                                                           
2 Folkbildningsrådet (2016) ”Etableringskurs på folkhögskola – Kvalitativ uppföljning hösten 
2015”, s. 5 
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Stöd och matchning inom etableringsuppdraget 

Stöd och matchning är en upphandlad tjänst för arbetssökande som 

behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i sitt jobbsökande. 

Tjänsten öppnades upp för arbetssökande i etableringsuppdraget under 

våren 2016.  

I början av oktober deltog drygt 1 000 personer från 

etableringsuppdraget i tjänsten, vilket utgör cirka 2 % av det totala 

antalet deltagare i etableringsuppdraget. Av dessa utgjorde kvinnor 34 %, 

vilket kan jämföras med kvinnors deltagande i etableringsuppdraget som 

är 42 %. 

Tjänsten kan tillhandahållas i fyra spår med en uppdelning utifrån 

grundläggande respektive förstärkt stöd, med eller utan språkstöd. Av de 

kvinnor som deltog i stöd och matchning i början av september var 87 % 

anvisade till ett spår med språkstöd (spår 2 eller spår 4). Motsvarande 

andel av männen var 79 %. Av kvinnorna hade 50 % anvisats till ett spår 

med förstärkt stöd (spår 3 eller spår 4) och motsvarande för män var  

48 %. Sammanfattningsvis kan sägas att kvinnor i etableringsuppdraget 

anvisas till tjänsten i mindre utsträckning än män samt att kvinnor när 

de anvisas till tjänsten i högre grad än män anvisas till de spår som 

tillhandahåller förstärkt stöd och/eller språkstöd.  

I jämförelse med andra arbetsnära aktiviteter i etableringsplan som 

exempelvis arbetspraktik och söka arbete så ligger andelen anvisade 

kvinnor på ungefär motsvarande nivå som för tjänsten stöd och 

matchning. 

Snabbspår för snabbare vägar till arbetsmarknaden  

Nyanländas kunskap och färdigheter behöver tillvaratas snabbare och 

effektivare. Regeringen inledde därför samtal om möjliga åtgärder för att 

inom ramen för etableringsuppdraget skapa snabbare vägar, så kallade 

snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning 

eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Samtalen förs mellan 

arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra berörda 

myndigheter. Snabbspåret går ut på att identifiera hinder som försvårar 

eller försenar nyanländas inträde på arbetsmarknaden och ta fram 

konkreta förslag som skapar snabbare vägar in på arbetsmarknaden. 

Snabbspår har upprättats inom 12 branscher och omfattar ett 20-tal 

yrken. För följande snabbspår finns det centrala partsöverenskommelser: 

kockar, lärare/förskollärare, lastbilsförare, styckare och slaktare, 21 

yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet, 

distributionselektriker/ingenjörer inom elbranschen, tjänstemän i 

byggsektorn, målare, tekniker och ingenjörer inom fastighetsbranschen, 

maskinoperatörer och CNC-operatörer inom träindustrin, 
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samhällsvetare (inklusive ekonomer och jurister), socionomer, 

djursjukskötare.  

Inom ramen för snabbspåren har de valideringsmodeller som finns inom 

flera branscher anpassats och översatts. Detta ger nyanlända bättre 

möjligheter att ta första steget in på arbetsmarknaden i den aktuella 

branschen. 

En viktig del av snabbspåren är att flera insatser ska kunna genomföras 

parallellt och med stöd av tolk. Viktiga komponenter är riktad 

yrkessvenska och arbetsplatsförlagda bedömningar av kompetens, så 

kallad yrkeskompetensbedömning. Vidare har Arbetsförmedlingen 

anskaffat kompletteringsutbildningar för nyanlända med utländsk 

utbildning som motsvarar en svensk högskoleutbildning, men är i behov 

av en komplettering eller förberedande kurser för att komma närmare 

arbetsmarknaden. Denna möjlighet är ny sedan 1 februari 2016. 

Kompletteringsutbildningar finns för följande grupper: 

lärare/förskollärare, läkare, sjuksköterskor, apotekare/receptarier, 

djursjukskötare, samhällsvetare.  

Arbetsförmedlingen har i oktober 2016 gjort en genomlysning av hur 

snabbspåren fungerar. Resultatet är varierande mellan de olika spåren. 

Snabbspåren för yrken inom hälso- och sjukvården samt lärare utvecklas 

som önskat. Däremot återstår mycket arbete för spår inom yrken som 

målare, styckare och socionomer. Rapporten pekar också på några 

områden där Arbetsförmedlingens arbete behöver förbättras, bland 

annat när det gäller att ta fram rätt kandidater till snabbspåren och att 

kvalitetssäkra de arbetssökandes kunskaper. Arbetsförmedlingen måste 

också fortsätta med att utveckla de insatser som ska användas inom 

snabbspåren, många är på plats, men inte alla inom alla snabbspår. 

Rapporten tar upp utmaningar och hur Arbetsförmedlingen kommer att 

arbeta vidare med snabbspåren. Här är åtgärderna i korthet: 

 Ökad kvalitet i kartläggningen av målgruppens yrkeserfarenheter 

och kompetenser. 

 Bättre intern förankring av metoder och processor kring 

snabbspåren. 

 Parterna i snabbspåren ska få färre och tydligare ingångar på 

Arbetsförmedlingen. 

 Upphandling av en modell för branschvalidering som är flexibel 

och anpassningsbar till nya behov på arbetsmarknaden. 

 Återkommande lägesrapporter samt regelbunden uppföljning av 

de olika snabbspåren. 

 Uppföljningsmöten med parterna för att gå igenom vad som 

fungerar och vad som behöver utvecklas. 
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4.4.1 Efter etableringsplan 

Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan september 2015 - september 2016 
  

  Kvinnor Män Totalt 
  

Antal Andel Antal Andel Antal Andel  

Totalt antal som avslutat 
etableringsplan 8 094   11 794   19 888   

Arbete studier 
1782 22% 4 634 39% 6 416 32% 

 - arbete med stöd 216 3% 654 6% 870 4% 

 - arbete utan stöd 281 3% 764 6% 1 045 5% 

 - nystartsjobb 708 9% 2664 23% 3 372 17% 

 - avaktualiserade till studier 577 7% 552 5% 1 129 6% 

Arbetsmarknadspolitiska program 4 393 54% 5 807 49% 10 200 51% 

 - jobb- och utvecklingsgarantin 4 034 50% 5 139 43% 9 173 46% 

 - jobbgarantin för ungdomar 248 3% 468 4% 716 4% 

Öppet arbetslösa 
9 0% 22 0% 31 0% 

Förhindrade 
413 5% 600 5% 1 013 5% 

Avaktualiserad av annan orsak 
736 9% 321 3% 1 057 5% 

 

I regleringsbrevet för 2016 anges målet att andelen nyanlända som 

lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka. Av de som 

lämnat etableringsuppdraget och uppnått dag 90 under perioden oktober 

2015 till september 2016 arbetade eller studerade 6 416 personer, vilket 

motsvarar 32 % av samtliga kvarstående. Andelen som lämnat 

etableringsuppdraget för arbete eller studier har därmed ökat med en 

procentenhet från motsvarande period 2014 till 2015. Antalsmässigt är 

det en kraftig ökning med 2 379 personer.  

Av de som lämnat etableringsuppdraget och uppnått dag 90 under 

perioden oktober 2015 till september 2016 hade 17 % nystartsjobb vilket 

är en ökning med två procentenheter jämfört med motsvarande period 

2014 till 2015.  

Den starka efterfrågan på arbetskraft har ökat möjligheten för deltagarna 

att hitta ett jobb. Generellt är det dock svårt för många arbetslösa att få 

en fast förankring på arbetsmarknaden och då främst för dem med kort 

utbildningsbakgrund. I september 2016 hade 31 % av deltagarna 

etableringsuppdraget en förgymnasial utbildning kortare än nio år. Det 

är viktigt att kunna erbjuda personerna möjlighet att studera såväl inom 

ramen för etableringsuppdraget som efter att personerna lämnat 

etableringsuppdraget.  
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En betydligt högre andel män går till arbete än kvinnor. Män har i större 

utsträckning också har haft ett arbete med eller utan stöd även under 

tiden med etableringsplan. Samtidigt är det en högre andel kvinnor än 

män som går vidare till studier.  

Av de som lämnat etableringsuppdraget och uppnått dag 90 under 

perioden oktober 2015 till september 2016 deltog 51 % i 

arbetsmarknadspolitiska program. Flertalet var deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin och andelen kvinnor är högre än män. För att 

motverka den ökade övergången behöver dessa personer tidiga och 

individanpassade insatser under tiden i etableringsuppdraget. 

Arbetsförmedlingen behöver tillräckliga förvaltningsresurser för att 

kunna bedriva ett sådant förebyggande arbete. 
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5 Tabeller 

Snittkostnad per deltagare           

  
Prognos 
160120 

Prognos 
160219 

Prognos 
160503 

Prognos 
160801 

Prognos 
161026 

1:2 Aktivitetsstöd           

Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 8 600 8 600 8 600 8 600 8 800 

Jobb- & utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas 11 900 11 900 12 200 12 200 12 400 

Jobbgarantin för ungdomar (UGA) 4 600 4 600 4 700 4 700 4 700 

Arbetsmarknadsutbildning 9 300 9 300 9 800 9 800 10 200 

Start av näringsverksamhet 12 500 12 500 13 100 13 300 13 500 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 8 400 8 400 8 700 8 700 9 100 

Arbetspraktik 7 500 7 500 7 600 7 600 7 800 

Praktisk kompetensutveckling 8 000 8 000 8 100 7 800 7 400 

Förberedande utbildning 7 000 7 000 7 600 8 000 8 000 

Arbetslivsintroduktion 9 500 9 500 9 700 9 700 9 700 

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 8 100 8 100 8 200 8 300 8 700 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 8 500 8 500 10 000 10 500 8 000 

Fördjupad kartläggning och vägledning 8 400 8 400 8 500 8 500 8 500 

Kartläggning vägledning rehabilitering       8 700 8 900 

1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser           

Särskilt anställningsstöd (JOB) 17 900 17 900 17 800 17 800 17 900 

Instegsjobb 14 900 14 900 14 800 14 800 14 600 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 20 100 20 100 19 900 19 900 19 900 

Extratjänster 22 500 22 500 22 500 22 500 20 500 

Traineejobb 10 000 10 000 10 000 10 000 8 700 

Moderna beredskapsjobb     22 000 

1:4 Lönebidrag och Samhall mm            

Lönebidrag 11 700 11 700 11 600 11 600 11 600 

OSA 14 500 14 500 14 400 14 400 14 500 

Utvecklingsanställning 14 900 14 900 14 700 14 800 14 900 

Trygghetsanställning 13 200 13 200 13 100 13 100 13 100 

1:3 UO 13 Etableringsersättning till vissa 
nyanlända invandrare           

Ersättning vid upprättande av plan (EEM) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Ersättning för deltagande i aktivitet (EEP) 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 

Nystartsjobb           

Nystartsjobb 12 700 12 700 12 300 12 300 11 900 

Yrkesintroduktionsanställning           

Yrkesintroduktionsanställning 5 100 5 100 5 100 5 100 5 300 
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Flöden i jobb och utvecklingsgarantin           

  2015       2016                 
  sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug  sep 

Förändring 1 249 334  943  2 421  -172  609  217  -429  -1 280  -2 736  152  -362  1 079  

Inflöde 9 725 8 507 8 263 8 830 8 663 8 575 8 126 8 071 7 909 8 133 6 372 8 705 8 873 

Utflöde 8 476 8 173 7 320 6 409 8 835 7 966 7 909 8 500 9 189 10 869 6 220 9 067 7 794 

 

Flöden i jobbgarantin för ungdomar           

  2015       2016                 
  sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug  sep 

Förändring 1 909  383  404  146  -1 688  -910  -1 469  -1 708  -2 279  -3 532  -1 269  -1 460  1 156  

Inflöde 5 776 3 857 3 978 4 121 3 307 3 335 2 662 2 486 2 238 1 906 1 542 2 064 3 918 

Utflöde 3 867 3 474 3 574 3 975 4 995 4 245 4 131 4 194 4 517 5 438 2 811 3 524 2 762 

 

Prognos garantier gällande sökande som tidigare deltagit i etableringsuppdraget 
Årssnitt 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jobb- och utvecklingsgarantin 8 700 14 500 17 700 22 600 29 500 25 800 

Jobbgaranti för ungdomar 700 1 000 1 000 1 300 1 900 1 800 

 

Inskrivna arbetssökande som beräknas vara kassamedlemmar 2015-2020 
Tusentals sökande. 

  

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

2015 108 110 107 107 95 89 92 88 92 93 91 93 

2016 99 101 101 95 87 84 79 81 86 87 88 89 

2017 97 98 96 91 87 78 77 80 82 82 83 84 

2018 93 95 92 85 82 73 72 75 77 78 78 79 

2019 94 95 93 86 83 74 73 76 76 80 81 82 

2020 96 97 95 89 85 76 75 78 80 83 84 84 

 
 

Inskrivna arbetssökande (öppet arbetslösa, deltid och timanställda)  
som inte beräknas vara kassamedlemmar 2015-2020 
Tusentals sökande 

    

 
            

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

2015 157 149 141 131 137 151 158 160 161 161 160 164 

2016 163 153 144 140 138 148 160 165 157 160 161 164 

2017 162 156 153 155 156 168 173 177 174 171 169 171 

2018 167 159 155 157 161 173 183 191 188 185 185 194 

2019 185 172 167 171 172 183 189 192 187 180 178 175 

2020 176 168 165 168 170 178 185 189 183 176 174 176 
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Kvarstående deltagare i tjänsten Introduktion till arbete     

 2015       2016                 
  

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

Totalt antal deltagare 4 814  4 847  4 958  5 031  4 913  5 119  5 314  5 424  5 575  5 674  5 809  5 535  5 760  

- varav från 
garantiprogrammen 2 123  2 185  2 216  2 238  2 140  2 238  2 339  2 368  2 377  2 370  2 393  2 258  2 306  

- varav från 
etableringsuppdraget 75  86  98  96  80  82  116  136  151  180  203  196  193  

- varav övriga 2 616  2 576  2 644  2 697  2 693  2 799  2 859  2 920  3 047  3 124  3 213  3 081  3 261  

 

Kvarstående deltagare i Stöd och matchning     
  2015       2016                 
  sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug  sep 

Totalt antal deltagare 15 039  17 478  19 605  19 883  18 700  20 483  21 972  21 860  20 552  19 902  20 644  18 300  19 966  

- varav från 
garantiprogrammen 13 067  14 754  16 025  15 921  14 781  16 032  16 542  16 189  14 988  14 141  13 971  12 016  12 905  

- varav från 
etableringsuppdraget                   265  857  922  1 053  

- varav övriga 1 972  2 724  3 580  3 962  3 919  4 451  5 430  5 671  5 564  5 496  5 816  5 362  6 008  

 

Kvarstående deltagare i tjänsten Yrkessvenska B     
  2015       2016                 
  sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug  sep 

Totalt antal 
deltagare 209  394  504  527  522  616  700  723  679  614  568  577  647  

- varav från 
garantiprogrammen 86  169  219  237  229  281  318  334  296  263  255  245  259  

- varav från 
etableringsuppdraget 67  120  146  129  115  131  156  158  147  141  135  168  220  

- varav övriga 56  105  139  161  178  204  226  231  236  210  178  164  168  
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Genomsnittlig bidragsandel i lönebidrag (procent) 
    

  2015       2016                 
  

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

Affärsdrivande verk 64,5 64,2 64,8 64,5 64,7 64,8 64,7 64,9 65,1 65,0 65,2 64,8 64,9 

Allmännyttiga org. 68,9 68,8 68,8 68,7 68,9 68,7 68,8 68,8 68,7 68,7 68,6 68,5 68,5 

Annan arbetsgivare 65,8 65,4 65,6 65,6 65,3 65,4 65,6 65,5 65,4 65,5 65,7 65,6 65,5 

Enskilda företag 63,4 63,4 63,4 63,5 63,5 63,4 63,4 63,5 63,5 63,6 63,6 63,6 63,6 

Institutioner 64,5 66,4 64,8 63,8 64,1 64,9 56,1 64,1 64,7 63,7 64,1 64,8 64,6 

Kommuner 62,6 62,5 62,6 62,6 62,6 62,7 62,6 62,8 62,8 62,8 62,8 62,7 62,7 

Landsting 59,5 59,5 60,0 60,2 59,5 59,6 59,6 59,0 59,1 59,3 59,3 59,7 59,6 

Statliga myndigheter 57,3 57,8 58,1 57,8 57,8 57,4 60,1 57,2 57,9 58,0 58,0 57,4 57,4 

Samtliga 
arbetsgivare 64,2 64,1 64,2 64,2 64,2 64,1 64,1 64,2 64,2 64,2 64,3 64,3 64,2 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).     

 

Genomsnittlig bidragsandel i Utvecklingsanställning (procent) 
    

  2015       2016                 
  

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

Affärsdrivande verk 74,4 72,8 75,3 75,4 73,8 73,7 73,4 73,5 74,3 74,4 75,6 75,3 75,4 

Allmännyttiga org. 76,6 76,5 76,3 76,5 76,1 76,1 75,9 75,9 75,7 75,9 75,4 75,6 75,6 

Annan arbetsgivare 74,7 74,6 74,4 74,1 74,1 75,0 74,5 75,3 74,3 74,0 74,1 74,2 74,3 

Enskilda företag 74,3 74,3 73,9 73,7 73,6 73,5 73,6 73,6 74,3 73,6 73,4 73,5 73,6 

Institutioner 74,2 75,0 71,7 74,9 75,6 75,4 68,5 71,8 70,5 72,1 71,4 77,3 76,7 

Kommuner 73,9 73,7 73,9 73,6 73,8 73,7 73,4 73,7 73,6 73,6 73,5 73,4 73,4 

Landsting 70,8 71,2 71,0 74,6 71,6 71,7 71,3 70,6 70,4 68,7 69,1 68,2 70,7 

Statliga myndigheter 74,9 74,0 71,7 71,6 71,0 70,5 75,5 69,8 69,7 75,7 70,4 70,3 70,2 

Samtliga 
arbetsgivare 74,4 74,3 74,3 74,2 74,2 74,1 74,1 74,2 74,2 74,1 74,1 74,1 74,1 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).     

 

Genomsnittlig bidragsandel i Trygghetsanställning (procent) 
    

  2015       2016                 
  

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

Affärsdrivande verk 68,5 68,6 68,2 67,8 67,8 68,0 67,1 67,4 67,4 67,4 67,3 66,9 66,9 

Allmännyttiga org. 71,7 71,7 71,7 71,6 71,6 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,4 71,5 71,5 

Annan arbetsgivare 69,4 69,2 69,2 69,3 69,1 68,9 69,2 69,0 69,2 68,9 69,0 68,9 68,8 

Enskilda företag 67,0 66,9 67,0 66,9 66,9 66,9 66,9 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 

Institutioner 64,6 65,9 62,2 64,6 65,9 66,6 64,5 67,0 67,9 66,9 65,9 66,3 66,3 

Kommuner 66,6 66,5 66,6 66,5 66,5 66,4 66,5 66,4 66,4 66,4 66,4 66,3 66,3 

Landsting 62,5 62,7 62,8 62,0 63,6 62,9 62,9 62,9 63,0 63,1 63,3 63,8 63,7 

Statliga myndigheter 61,1 60,7 60,4 60,6 60,6 61,3 61,2 60,9 61,1 61,5 61,6 61,1 61,1 

Samtliga 
arbetsgivare 67,9 67,8 67,8 67,7 67,7 67,7 67,7 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).     



Prognos för utbetalningar 2016-2020 
2016-10-26 

Tabeller 

 
 
 
 
 

75 
 

 

Genomsnittlig bidragsandel i OSA (procent) 
    

  2015       2016                 
  

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

Allmännyttig 
organisation             70,0 70,0 70,0 70,0       

Kommuner 73,9 73,9 74,0 73,9 73,9 74,0 74,0 73,9 74,0 74,0 73,9 73,9 73,8 

Statliga 
myndigheter 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 0,0 72,5 72,5 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Samtliga 
arbetsgivare 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 74,0 74,0 73,9 74,0 74,0 73,8 73,9 73,8 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).     

 

Antal kvarstående med beslut om SIUS 
    

  2015       2016                 
  

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

Kvarstående 11 300 11 122 11 070 10 994 10 921 10 915 10 952 10 932 10 961 10 855 10 752 10 639 10 631 

 

Beslut om stöd till personligt biträde 
    

  2015       2016                 
Program 

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

Kvarstående 15 828 15 836 15 880 15 715 15 452 15 559 15 690 15 805 15 865 15 564 15 443 15 361 15 463 

Nya beslut 1 992 1 966 1 960 1 686 2 005 1 807 1 890 2 122 2 008 2 059 1 430 1 180 1 906 

 

Nya beslut om stöd till hjälpmedel 
    

  2015       2016                 
Program 

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

Antal fattade 
beslut 527 575 569 643 479 531 534 607 536 631 387 317 438 

 

Kvarstående och flöden inom etableringsuppdraget av de som registrerats i AIS 

  2015       2016                 

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

Kvarstående 50 717 51 949 53 082 54 314 54 578 55 250 55 743 56 056 56 560 57 921 59 373 61 374 63 235 

Inflöde 2 687 2 703 2 726 2 705 2 371 2 605 2 549 2 541 2 528 3 022 2 845 3 766 4 061 

Utflöde 1 837 1 782 1 829 1 746 2 323 2 275 2 333 2 489 2 273 1 932 1 457 1 832 2 495 
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Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med 
funktionsnedsättning av de arbetssökande 

    2014 2015 2016 

Kvarstående sökande totalt Kvinnor 47% 46% 46% 

  Män 53% 54% 54% 

  Utrikesfödda 38% 42% 45% 

  Funktionsnedsättning 29% 28% 27% 

Öppet arbetslösa Kvinnor 44% 44% 44% 

  Män 56% 56% 56% 

  Utrikesfödda 46% 51% 54% 

  Funktionsnedsättning 12% 11% 11% 

Sökande som fått arbete Kvinnor 47% 46% 45% 

  Män 53% 54% 55% 

  Utrikesfödda 28% 31% 34% 

 Funktionsnedsättning 15% 14% 15% 

Deltidsarbetslösa Kvinnor 68% 68% 67% 

  Män 32% 32% 33% 

  Utrikesfödda 35% 37% 39% 

  Funktionsnedsättning 6% 6% 7% 

Timanställda Kvinnor 62% 61% 60% 

  Män 38% 39% 40% 

  Utrikesfödda 31% 34% 36% 

  Funktionsnedsättning 7% 7% 7% 

 
 

Andelen kvinnor och män med arbetslöshetsersättning 

    2014 2015 2016 

Arbetssökande med inkomstrelaterad 
ersättning Kvinnor 48% 47% 47% 

  Män 52% 53% 53% 

Arbetssökande med grundbeloppet Kvinnor 43% 42% 43% 

  Män 57% 58% 57% 
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Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med 
funktionsnedsättning av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 

    2014 2015 2016 

Jobb- & utvecklingsgarantin Kvinnor 45% 45% 45% 

  Män 55% 55% 55% 

  Utrikesfödda 44% 49% 53% 

  Funktionsnedsättning 27% 26% 26% 

Sysselsättningsfasen Kvinnor 47% 46% 46% 

  Män 53% 54% 54% 

  Utrikesfödda 37% 41% 42% 

  Funktionsnedsättning 39% 38% 40% 

Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Kvinnor 41% 40% 39% 

  Män 59% 60% 61% 

  Utrikesfödda 19% 22% 26% 

 Funktionsnedsättning 13% 14% 15% 

Arbetsmarknadsutbildning Kvinnor 38% 34% 35% 

  Män 62% 66% 65% 

 Utrikesfödda 60% 61% 60% 

  Funktionsnedsättning 27% 21% 15% 

Start av näringsverksamhet Kvinnor 47% 46% 44% 

  Män 53% 54% 56% 

  Utrikesfödda 29% 31% 30% 

  Funktionsnedsättning 23% 22% 14% 

Arbetspraktik och praktisk 
kompetensutv. Kvinnor 47% 45% 42% 

  Män 53% 55% 58% 

  Utrikesfödda 67% 68% 70% 

  Funktionsnedsättning 26% 21% 17% 

Förberedande insatser Kvinnor 53% 52% 51% 

  Män 47% 48% 49% 

  Utrikesfödda 51% 52% 56% 

  Funktionsnedsättning 46% 41% 35% 

Utbildningskontrakt Kvinnor - 40% 42% 

  Män - 60% 58% 

  Utrikesfödda - 42% 26% 

  Funktionsnedsättning - 6% 12% 
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Andelen kvinnor, män, utrikesfödda samt personer med 
funktionsnedsättning av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 

    2014 2015 2016 

Särskilt anställningsstöd (JOB) Kvinnor 38% 37% 37% 

  Män 62% 63% 63% 

  Utrikesfödda 37% 42% 48% 

  Funktionsnedsättning 17% 20% 20% 

Förstärkt särskilt anställningsstöd Kvinnor 38% 40% 40% 

  Män 62% 60% 60% 

  Utrikesfödda 31% 35% 39% 

  Funktionsnedsättning 29% 31% 31% 

Instegsjobb Kvinnor 31% 26% 24% 

  Män 69% 74% 76% 

  Funktionsnedsättning 1% 1% 1% 

Trainee jobb Kvinnor - 74% 62% 

  Män - 26% 40% 

  Utrikesfödda - 0% 12% 

 Funktionsnedsättning - 4% 4% 

Extratjänster Kvinnor - 57% 67% 

  Män - 43% 43% 

  Utrikesfödda - 0% 40% 

  Funktionsnedsättning - 54% 34% 

Lönebidrag Kvinnor 41% 41% 41% 

  Män 59% 59% 59% 

  Utrikesfödda 17% 17% 17% 

OSA Kvinnor 31% 31% 30% 

  Män 69% 69% 70% 

  Utrikesfödda 24% 25% 25% 

Utvecklingsanställning Kvinnor 40% 39% 38% 

  Män 60% 61% 62% 

  Utrikesfödda 18% 18% 18% 

Trygghetsanställning Kvinnor 41% 41% 41% 

  Män 59% 59% 59% 

  Utrikesfödda 15% 15% 15% 

Nystartsjobb Kvinnor 37% 35% 34% 

  Män 63% 65% 66% 

  Utrikesfödda 50% 55% 60% 

  Funktionsnedsättning 18% 17% 16% 

Yrkesintroduktionsanställning Kvinnor 36% 27% 19% 

  Män 64% 73% 81% 

  Utrikesfödda 7% 7% 8% 

  Funktionsnedsättning 3% 2% 1% 
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