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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 Kristina Schönberg. 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  

6,7 %, 2019 till 7,1 % och 2020 till 7,5 %. Beräkningen grundar sig på den 

arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2015.  

Migrationsverket räknar med 70 000 – 140 000 asylansökningar i år och 

55 000 – 105 000 nästa år. Många kommer att få permanent- eller 

tillfälligt uppehållstillstånd och behöver då Arbetsförmedlingens hjälp att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Osäkerheten om hur snabbt 

Migrationsverket kommer att avgöra asylärenden är stor. 

Arbetsförmedlingen utgår i denna prognos från Migrationsverkets 

huvudalternativ för ansökningar och beslut.  

En väl fungerande integration är en av de största utmaningarna för 

Sveriges framtida tillgång på arbetskraft och en fungerande matchning 

på arbetsmarknaden. I en situation där prognosen över antalet 

asylsökande uppgår till historiskt höga nivåer ställs det mycket stora krav 

på Arbetsförmedlingens förmåga att anpassa verksamheten under de 

kommande åren.  

För att myndigheten ska kunna utföra sitt etableringsuppdrag på ett 

kvalitativt sätt och stå väl rustad när inflödet av deltagare till 

etableringsuppdraget förväntas öka kraftigt behöver myndigheten 

förstärkta resurser. Den förstärkningen av förvaltningsmedel som skett 

2016, och de föreslagna anslagsnivåerna framöver, kommer inte att 

räcka. Förvaltningsmedlen (1:1 ap2 UO 14) behöver kraftigt förstärkas i 

takt med att inflödet ökar, samtidigt som myndigheten också ser behov 

av att höja kvaliteten och individanpassningen av stödet. 

Arbetsförmedlingen ser ett stort behov av att få tidiga och över tid 

hållbara besked om utökad finansiering för att hinna anpassa 

bemanningen i tid.  

Ett antal lagändringar för asylsökande är planerade att införas i närtid, 

vilka kan påverka Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Som 

exempel kan nämnas förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd. Hur dessa 

lagändringar kommer att påverka antalet deltagare i 

etableringsuppdraget är dock svårt att säga. 

Föreslagna anslagsnivåer för programmedel (1:4 UO 13) och 

etableringsersättning (1:3 UO 13) kommer inte heller att räcka. Även på 

dessa anslag behövs därför kraftiga resursförstärkningar kommande år.  
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På anslaget 1:3 ap1 och 1:4 ap1 (UO 14) så redovisar Arbetsförmedlingen 

ett ökande sparande jämfört med föregående prognos. De 

subventionerade anställningarna har inte ökat i den omfattningen som 

tidigare prognostiserats. Det finns flera bidragande orsaker till det, bl.a. 

att det tar tid att bygga upp samarbetet med kommunerna och att 

flyktingsituationen dessutom påverkar kommunernas kapacitet. 

Arbetsförmedlingen vill dock understryka att även den bedömning som 

lämnas i denna prognos är att betrakta som fortsatt ambitiös.  
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Anslag 

Miljoner kronor UO 14  
(Arbetsmarknad & arbetsliv)            

UO 13  
(Integration & 
jämställdhet)    

  1:1      
ap1 

1:1      
ap2 

1:2      
ap1 

1:2      
ap2 

1:2      
ap3 

1:3      
ap1 

1:4      
ap1 

1:12 
ap1 

1:12 
ap2 

1:3      
ap1 

1:4      
ap1 

Tilldelning                        

Tilldelning 2016 6 574 1 418 13 564 14 139 2 741 11 212 13 735 6 793 169 5 048 2 648 

  Regleringsbrev 6 426 1 389 13 564 14 139 2 741 11 212 13 735 6 793 169 5 048 2 648 

  Överföring 148 29                   

Kostnader                       

2015 6 483 984 14 103 12 509 2 376 8 798 12 665 6 675 56 3 687 2 131 

2016 6 574 1 516 13 659 13 301 2 741 10 659 13 022 6 521 56 4 666 2 648 

2017 6 321 2 438 10 914 12 512 2 140 14 523 14 222 6 696 63 6 063 3 737 

Sparande 2015-2017                       

2015 148 29 854 1 449   717 552     342 449 

2016   -98 -95 838   553 713 272 113 382   

2017   -1 056 83 692   570 6 548 301 306 -247 

1.1 Utgiftsområde 14 

1.1.1 Anslaget 1:1 ap1 – Förvaltning 

Kostnaden under anslaget 2016 beräknas till 6 574 miljoner kronor, 

vilket är 1 miljon kronor högre än i föregående prognos och innebär ett 

fullt anslagsutnyttjande. Överföring av anslagssparande från 2015 har 

skett med 148 miljoner kronor.  

1.1.2 Anslaget 1:1 ap2 – Förvaltning nyanländas 

etablering 

Kostnaderna 2016 beräknas till 1 516 miljoner kronor, vilket är 127 

miljoner kronor högre än tilldelat anslag. Utöver anslagssparandet på  

29 miljoner kronor från 2015 och prognostiseras 98 miljoner kronor av 

anslagskrediten att nyttjas under året. 

De anslag som föreslås kommande år är väsentligt lägre än vad 

Arbetsförmedlingen bedömer kommer att behövas för att utföra 

uppdraget. 

1.1.3 Anslaget 1:2 ap1 – Aktivitetsstöd  

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 13 659 miljoner kronor, 

vilket är 188 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. De 

prognostiserade kostnaderna bedöms ändå överskrida befintligt anslag 

med 95 miljoner kronor. Orsaken till överskridandet kan till stor del 

förklaras av att växlingen från sysselsättningsfasen till subventionerade 

anställningar ännu inte kommit igång i önskad omfattning.  
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1.1.4 Anslaget 1:2 ap2 – Arbetslöshetsersättning  

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 13 301 miljoner kronor, 

vilket är 385 miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 838 miljoner kronor.  

Orsaken till att kostnaderna bedöms öka är att de prognostiserade 

antalet ersättningstagare justerats upp då utfallen blivit högre än 

förväntat. 

1.1.5 Anslaget 1:3 ap1 – Arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 10 659 miljoner kronor, 

vilket är 313 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 553 miljoner kronor.  

Orsaken till de lägre kostnaderna är att volymerna för anställningsstöden 

skrivits ned. 

1.1.6 Anslaget 1:4 – Lönebidrag 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 13 022 miljoner kronor, 

vilket är 105 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 713 miljoner kronor.  

Orsaken till de lägre kostnaderna är att antalet personer med 

subventionerade anställningar inte ökat i den omfattning som tidigare 

prognostiserats. 

1.1.7 Anslag 1:12 ap1 – Nystartsjobb 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 6 521 miljoner kronor, 

vilket är 28 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 272 miljoner kronor.  

1.1.8 Anslag 1:12 ap2 – Stöd för 

yrkesintroduktionsanställningar 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 56 miljoner kronor, vilket 

är 2 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 113 miljoner kronor. 

1.2 Utgiftsområde 13  

1.2.1 Anslaget 1:3 – Etableringsersättning till vissa 

nyanlända invandrare  

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 4 666 miljoner kronor, 

vilket är 15 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 382 miljoner kronor. De beräknade kostnaderna för 
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etableringsersättning är 3 899 miljoner kronor och kostnaderna för 

tilläggen beräknas till 766 miljoner kronor.  

1.2.2 Anslaget 1:4 – Ersättning för insatser för vissa 

nyanlända invandrare 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 2 648 miljoner kronor, 

vilket är samma nivå som i föregående prognos och ger ett fullt 

anslagsutnyttjande.  
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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 andra av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar 

2016.  

Arbetsförmedlingen lämnade i december 2015 en ny 

arbetsmarknadsprognos vilken ligger till grund för beräkningarna. En 

successivt förstärkt konjunktur bedöms leda till att efterfrågan på 

arbetskraft fortsätter att vara stark och att arbetslösheten minskar under 

de närmaste åren. På lite längre sikt bedöms dock arbetslösheten öka 

något till följd av en högre nettoinvandring.  

Prognostiserad arbetslöshet             

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Utgiftsprognos februari 2016 7,5% 6,9% 6,6% 6,7% 7,1% 7,5% 

Utgiftsprognos januari 2016 7,5% 6,9% 6,6% 6,7% 7,1% 7,5% 

Arbetskraft 16-64 år (tusental) 5 023 5 065 5 125    

Antal arbetslösa (tusental) 386 349 337    

 

Den svenska ekonomin och arbetsmarknaden har förstärkts kraftigt och 

det är en utveckling som fortsätter under kommande år. Det betyder en 

fortsatt stark jobbtillväxt, men även en relativt god ökning av utbudet av 

arbetskraft. 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 och den andelen bedöms 

öka framöver. För denna grupp behöver arbetsmarknadspolitiken hjälp 

av utbildningspolitiken.  

Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, det vill säga öppet 

arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, har både i antal och 

i relativa tal varit oförändrat sedan slutet av 2014. Under de kommande 

åren väntas antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen öka i 

långsam takt, vilket är en effekt av ett stort inflöde av nyanlända till 

bland annat etableringsuppdraget. 

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen bedöms öka något 

under kommande år, vilket sammanhänger med att många nyanlända 

registrerar sig som arbetssökande. Det betyder också att antalet i 
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Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ökar. För närvarande är nästan 

hälften av de inskrivna arbetslösa utrikes födda – en andel som bedöms 

öka till cirka 60 % år 2017. Deltagarna i etableringsuppdraget är en 

mycket heterogen grupp, men en förhållandevis stor andel har endast 

förgymnasial utbildning. 

Parallellt med att många av de arbetslösa har svårt att hitta ett jobb 

bedöms bristen på arbetskraft öka undan för undan. De offentliga 

arbetsgivarna bedöms få svårt att expandera sina verksamheter till följd 

av den utbredda bristen på arbetskraft. Detta gäller såväl vården och 

omsorgen som alla delar av skolan. Även inom det privata näringslivet 

ökar rekryteringsproblemen under de kommande åren. Jämfört med 

motsvarande konjunkturlägen tidigare är dock rekryteringsproblemen i 

utgångsläget förhållandevis små. Även här måste allt göras för att ta 

tillvara de nyanländas kompetens. Samtidigt kommer det att krävas 

arbetskraftsinvandring inom vissa områden. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden medför att antalet deltagare i jobb- 

och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar minskar 

under perioden fram till år 2020. Den ökning av arbetslösheten som sker 

under slutet av perioden hinner inte slå igenom i prognostalen för 

garantiprogrammen. 

På ett år har antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) som är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen minskat från 81 000 till 70 000 personer. Det 

innebär en arbetslöshetsnivå bland ungdomarna på 13,1 %, om man ser 

till andel av den registerbaserade arbetskraften. Det är den lägsta nivån 

sedan 2009. Ungdomarna gynnas av den starka utvecklingen på 

arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi en större andel ungdomar med längre 

arbetslöshetstider. Det visar hur viktigt det är med individuella, riktade 

insatser till de unga som behöver mest stöd. 

Det finns ett antal grupper på arbetsmarknaden som oftare än 

genomsnittet möter större svårigheter att få ett stadigvarande arbete. 

Dessa benämns av Arbetsförmedlingen som grupper med utsatt ställning 

på arbetsmarknaden. Alla inom dessa grupper har dock inte svårt att få 

arbete – det finns naturligtvis betydande individuella skillnader. Till 

grupperna med utsatt ställning hör personer med endast förgymnasial 

utbildning, utomeuropeiskt födda, personer i åldern 55-64 år och 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden beräknas fortsätta 

att öka. I slutet av 2016 bedöms nivån överstiga 70 % av de inskrivna 

arbetslösa. Under 2017 ökar andelen ytterligare och bedöms nå 75 %. 
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Inflödet av nyanmälda lediga platser fortsätter att vara högt. Antalet 

lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under januari 

uppgick till 110 000 . Samma månad i fjol anmäldes 99 000 platser. 

Antalet arbetssökande som har fått ett arbete har samtidigt minskat från 

40 000 i januari 2015 till 37 000 i januari 2016. 

 

Statistik arbetslöshet och deltagare i program     

  Fjärde kvartalet 2015 Fjärde kvartalet 2014 

  
Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Kvarstående 
Arbetssökande 

664 900 46% 54% 672 300 46% 54% 

Öppet arbetslösa 196 800 44% 56% 198 600 44% 56% 

Deltagare i 
arbetsmarknads-politiska 
program 

178 900 46% 54% 178 900 46% 54% 

Inskrivna i jobb- och 
utvecklingsgarantin 

103 100 45% 55% 103 200 46% 54% 

Jobbgarantin för 
ungdomar 

25 800 40% 60% 32 800 40% 60% 

 

I slutet på januari var 386 000 personer inskrivna som arbetslösa vid 

Arbetsförmedlingen. Antalet inskrivna arbetslösa minskar bland de med 

korta inskrivningstider samtidigt som de som varit inskrivna i mer än  

6 månader ökar. Minskningen är koncentrerad till inrikes födda, medan 

allt fler utrikes födda är arbetslösa. Utvecklingen mot en tudelad 

arbetsmarknad blir allt tydligare. Även personer som saknar 

gymnasiekompetens har en fortsatt kärv situation på arbetsmarknaden. 

Till grund för utgiftsprognosen avseende utgiftsområde 13 ligger 

Migrationsverkets prognos avseende beviljade uppehållstillstånd för 

personer som omfattas av etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen 

utgår i denna prognos från den prognos som Migrationsverket lämnade 

den 4 februari 2016. De beräkningsalternativ som Migrationsverket 

anger i sin prognos ligger inom spannet 70 000 till 140 000 asylsökande 

under 2016 och mellan 55 000 till 105 000 asylsökande under 2017. 

En stor andel av de som söker asyl bedöms ha asylskäl och kommer att få 

uppehållstillstånd och därmed att omfattas av etableringsuppdraget. Av 

de som beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket bedöms 55 % vara 

aktuella för etableringsuppdraget. Eftersom Migrationsverkets 

handläggningstider har blivit allt längre kommer det att dröja innan 

antalet nyinskrivna deltagare inom etableringsuppdraget ligger på nivåer 

som motsvarar den stora antalet asylsökande under hösten 2015. I 

nuläget förväntas denna kraftiga ökning av antalet deltagare ske från år 

2017 och framåt. Bedömningen i denna prognos är likartad den 

bedömning som myndigheten lämnade i oktober 2015 och januari 2016. 
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En väl fungerande integration är en av de största utmaningarna för 

Sveriges framtida tillgång på arbetskraft. Arbetsförmedlingen ansvarar 

för att ge nyanlända personer olika tjänster, program och insatser så att 

de får ta del av arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar och därmed 

främja en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden.  

Det akuta läget ställer mycket stora krav på Arbetsförmedlingens 

förmåga att anpassa verksamheten under de kommande åren. Därför 

måste Arbetsförmedlingen förbereda sig för ett väsentligt ökat antal 

deltagare inom etableringsuppdraget samtidigt som myndigheten 

säkerställer att kvaliteten på stödet till de arbetssökande upprätthålls. 

Myndigheten har under en längre tid kunnat konstatera att läget inom 

etableringsuppdraget är ansträngt, inte minst för den personal som 

arbetar med uppdraget. 
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2.2 Antal deltagare i program och utgifter  

I beloppsbilagan (bilaga 5) redovisas antalet deltagare i program 2015 

och 2016 samt kostnaderna för detta. Med deltagare avses det 

genomsnittliga antalet deltagare under året enligt Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik. Beräkningar av antal deltagare i aktiviteter inom jobb- 

och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar grundar sig på 

uppgifter om antal deltagare i olika aktiviteter respektive månad.  

Antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik 

består både av deltagare med och utan aktivitetsstöd. Deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska program som inte uppbär aktivitetsstöd består 

till stor del av personer med ersättning från sjukförsäkringen eller 

etableringsersättning samt deltagare i 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)    

  1:1      

ap1 

1:1      

ap2 

1:2      

ap1 

1:2      

ap2 

1:2      

ap3 

1:3      

ap1 

1:4      

ap1 

1:12      

ap1 

1:12      

ap2   
1:3      

ap1 

1:4      

ap1 

Tilldelning & förslag till tilldelning 

Tilldelning 2016 6 574 1 418 13 564 14 139 2 741 11 212 13 735 6 793 169   5 048 2 648 

  Regleringsbrev 6 426 1 389 13 564 14 139 2 741 11 212 13 735 6 793 169   5 048 2 648 

  Överföring 148 29                     

Förslag till tilldelning BP 2016 

2017 6 321 1 382 10 997 13 204 2 140 15 093 14 228 7 307 364   6 369 3 490 

2018 6 342 1 309 9 126 12 895 2 105 17 024 14 128 7 857 664   6 046 3 253 

2019 6 476 711 8 835 12 950 2 084 17 783 14 296 8 382 664   4 622 2 665 

Kostnader 

2015 6 483 984 14 103 12 509 2 376 8 798 12 665 6 675 56   3 687 2 131 

2016 6 574 1 516 13 659 13 301 2 741 10 659 13 022 6 521 56   4 666 2 648 

2017 6 321 2 438 10 914 12 512 2 140 14 523 14 222 6 696 63   6 063 3 737 

2018 6 342 3 182 9 202 11 889 2 105 16 738 14 131 6 742 71   8 006 5 062 

2019 6 476 3 446 9 082 12 188 2 084 17 408 14 289 6 760 79   9 102 5 958 

2020 6 476 3 106 9 530 12 579 2 084 17 651 14 535 6 960 86   9 078 5 632 

Sparande  

2015 148 29 854 1 449   717 552       342 449 

2016   -98 -95 838   553 713 272 113   382   

2017   -1 056 83 692   570 6 548 301   306 -247 

2018   -1 873 -76 1 006   286 -3 1 044 593   -1 960 -1 809 

2019   -2 735 -247 762   375 7 1 543 585   -4 480 -3 293 
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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 

 1:2 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 7 992 7 704 7 651 7 186   

Anslaget 1:1 ap1 6 630 6 574 6 321 6 342 6 476   

Anslaget 1:1 ap2 1 013 1 418 1 382 1 309 711   

Beräknade utgifter 7 467 8 090 8 760 9 524 9 922 9 582 

Anslaget 1:1 ap1 6 483 6 574 6 321 6 342 6 476 6 476 

Anslaget 1:1 ap2 984 1 516 2 438 3 182 3 446 3 106 

Beräknat sparande/underskott 176 -98 -1 056 -1 873 -2 735   

Anslaget 1:1 ap1 147           

Anslaget 1:1 ap2 29 -98 -1 056 -1 873 -2 735   

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 175 -200 -1 044 -1 843 -3 029   

Anslaget 1:1 ap1 146           

Anslaget 1:1 ap2 29 -200 -1 044 -1 843 -3 029   

 

3.1.1 Anslag 1:1 ap1 – Förvaltning 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 6 574 miljoner kronor, 

vilket motsvarar ett fullt anslagsutnyttjande. Arbetsförmedlingen 

planerar att nyttja det beräknade anslagssparandet på 148 miljoner 

kronor från 2015 under 2016.  

I denna prognos förhåller sig Arbetsförmedlingen till föreslagna 

anslagsnivåer i budgetpropositionen för anslagsposten. I 

budgetunderlaget som lämnas den 1 mars 2016 kommer 
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Arbetsförmedlingen att redovisa de bedömda anslagsbehoven för åren 

2017 – 2019.  

Tillräckliga förvaltningsmedel och att myndigheten över tid har 

förutsägbara, ekonomiska förvaltningsramar som inte förändras alltför 

tvärt är en viktig förutsättning för myndighetens verksamhet.  

Arbetsförmedlingen fick under 2015 förstärkta förvaltningsresurser för 

att bl.a. skapa förutsättningar för genomförandet av regeringens nya 

reformer. Arbetet med genomförandet av reformerna kommer att 

fortsätta även i år, för att önskat resultat ska kunna uppnås. För att öka 

antalet subventionerade anställningar i den omfattning som 

prognostiseras behöver arbetsgivarkontakterna utvecklas ytterligare. Det 

är ett långsiktigt arbete. Att ha goda och långsiktiga relationer med 

arbetsgivare är en förutsättning för att lyckas med våra uppdrag. Även 

kontakten med de arbetssökande behöver utvecklas för att motivera dem 

till att ta del av vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda för insatser. 

Andelen personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden ökar, även 

om man bortser från etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen behöver 

lägga mer tid och resurser på arbetssökande med utsatt ställning än på 

övriga arbetssökande. Så även om antalet arbetslösa bedöms minska 

under 2016 och 2017 så kommer antalet som behöver stöd från 

Arbetsförmedlingen fortsatt vara stort. 

Regeringens fortsatta reformer i sjukförsäkringen innebär att alltfler 

anställda med sjukpenning kommer att söka nytt arbete genom 

Arbetsförmedlingen efter 180 dagar med sjukpenning. Bedömningen är 

att detta kommer att bidra till fler arbetsuppgifter för 

Arbetsförmedlingen och vi har i dagsläget få möjligheter att förutse hur, 

när, var och i vilken omfattning personer som lämnar eller nekas inträde 

i sjukförsäkringen kommer att söka sig till Arbetsförmedlingen. 

Försäkringskassan aviserar att bedömningen om rätten till sjukpenning 

kommer att ske mer ”försäkringsmässigt”. Försäkringskassan bedömer 

därför att fler personer kommer att söka nytt arbete via 

överlämningsmöte med oss eller på annat sätt komma till oss. Vi kan 

redan nu konstatera en betydande ökning här.  

Arbetsförmedlingen har efterfrågat och utlovats prognoser från 

Försäkringskassan på utflöden för att kunna öka beredskapen att hantera 

fler överlämningsmöten och för att utvecklingen i sjukförsäkringens 

tillämpning ska fungera på ett bra sätt för våra kunder och inte negativt 

ska påverka det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan. 
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3.1.2 Anslag 1:1 ap2 – Förvaltning nyanländas etablering 

Kostnaderna 2016 beräknas till 1 516 miljoner kronor, vilket är 127 

miljoner kronor högre än tilldelat anslag. Utöver anslagssparandet på  

29 miljoner kronor från 2015 prognostiseras 98 miljoner kronor av 

anslagskrediten att nyttjas under året. Arbetsförmedlingen behöver 

nyttja alla tillgängliga medel för att kunna fortsätta öka sin bemanning 

inom etableringsuppdraget, vilket i sin tur ses som en förutsättning för 

att kunna möta det förväntade inflödet.  

De anslagsnivåer som föreslås kommande år är väsentligt lägre än vad 

Arbetsförmedlingen bedömer kommer att behövas. För att 

Arbetsförmedlingen ska kunna utföra etableringsuppdraget på ett 

kvalitativt sätt och stå väl rustad när inflödet ökar kraftigt behöver 

myndigheten resurser anpassade till antalet deltagare. 

Arbetsförmedlingen bedömer, i enlighet med vad som framfördes redan i 

oktoberprognosen, att anslaget behöver utökas mer än vad regeringen 

har föreslagit i budgetpropositionen för att möta den ökande 

inströmningen av deltagare till etableringsuppdraget de kommande åren.  

Det akuta läget ställer mycket stora krav på Arbetsförmedlingens 

förmåga att anpassa verksamheten under de kommande åren. 

Arbetsförmedlingen måste förbereda sig för ett väsentligt ökat antal 

deltagare inom etableringsuppdraget samtidigt som myndigheten måste 

säkerställa att kvaliteten på stödet till de arbetssökande upprätthålls. 

Myndigheten har under en längre tid kunnat konstatera att läget inom 

etableringsuppdraget är ansträngt, inte minst för den personal som 

arbetar med uppdraget. Arbetsförmedlingen måste fortsatt kunna 

erbjuda individuellt anpassade etableringsinsatser, trots att antalet 

deltagare ökar kraftigt. 

Eftersom Migrationsverkets handläggningstider har blivit allt längre 

kommer det att dröja innan antalet nyinskrivna deltagare inom 

etableringsuppdraget ligger på nivåer som motsvarar den stora 

asylinvandringen under hösten 2015. I nuläget förväntas denna kraftiga 

ökning av antalet deltagare ske från år 2017 och framåt. Den 

prognostiserade ökningen de närmsta två åren bedöms som relativt 

säker, då personerna i hög utsträckning redan befinner sig i Sverige och 

har sökt uppehållstillstånd.  
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Utveckling 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 60 000 79 600 103 900 112 500 101 400 

Anslag/föreslaget 
anslag mkr. 245 454 701 697 1 008 1 389 1 382 1 309 711   

Anslag per deltagare 
och år, tkr 56 37 31 19 21 23 17 13 6   

Prognostiserat behov 
av anslag för att 
bibehålla 2013 års 
nivå av resurser           1 838 2 438 3 182 3 446 3 106 

 

Under 2016 beräknas anslaget motsvara 23 000 kronor per inskriven 

deltagare. Arbetsförmedlingens bedömning är att anslaget åter bör öka 

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

Arbetsförmedlingen bedömer att ökade resurser, och därmed högre 

handläggartäthet (som ger mer tid till varje arbetssökande), skulle stärka 

deltagarnas förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden och därmed 

öka deras möjligheter att få arbete, vilket också uppföljningar visar på. 

För att etableringsuppdraget ska kunna fungera effektivt är det viktigt 

personerna får ta del av rätt insatser vid rätt tid.  

Ett lägre förvaltningsanslag per individ medför svårigheter att ge 

individanpassade etableringsinsatser till deltagaren och risken ökar för 

att personernas kompetenser och erfarenheter inte tillvaratas. Tidiga och 

aktiva etableringsinsatser är nödvändiga för att de arbetssökande som 

nyligen anlänt till Sverige inte ska riskera att fastna i 

långtidsarbetslöshet.  

Myndigheten noterar regeringens aviserade satsningar inom 

integrationsområdet men vill betona att ytterligare förstärkningar 

kommer att behövas. Det kommer fortsättningsvis vara mycket viktigt för 

Arbetsförmedlingen att anslagsnivåerna följer utvecklingen av antalet 

deltagare inom etableringsuppdraget samt att myndigheten får tidiga 

besked om anslagsutvecklingen för att kunna planera långsiktigt. Att 

snabbt utöka personalen kraftigt är svårt.  

Föreslagna lagändringar 

Omfattande lagändringar är planerade att införas i närtid som kommer 

att ha återverkningar på Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. I april 

2016 väntas den tillfälliga lag träda i kraft som innebär att det svenska 

regelverket för asyl- och anhöriginvandring anpassas till minimikraven i 

internationella konventioner och EU-rätten. Enligt förslaget ska 

tidsbegränsade uppehållstillstånd (TUT) gälla som huvudregel. Den 
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slutliga utformningen av lagstiftningen är ännu inte känd. Samt andra 

lagändringar väntas att träda i kraft under det första halvåret 2016. 

Myndighetens beredskapsarbete 

Sedan hösten 2015 pågår ett myndighetsövergripande arbete inom 

Arbetsförmedlingen att ta fram en beredskapsplan för hur myndigheten 

ska agera för att stå väl rustade för att möta de utmaningar som kan 

uppstå med anledning av rådande flyktingsituation. 

Arbetsförmedlingen har i det arbetet identifierat ett antal riskområden: 

ansträngd personalsituation, ökad administration, bristande samverkan, 

bristande förutsättningar som lokaler med mera, bristande tillgång till 

tolk och översättningstjänster, bristande tillgång till insatser och 

program samt bristande kvalitet i etableringsuppdraget. 

Arbetsförmedlingen planerar i nuläget för hur myndigheten ska kunna 

hantera riskerna som har identifierats. 
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3.1 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 26 341 24 127 23 869 0 

Anslaget 1:2 ap1 14 957 13 564 10 997 9 126 8 835 0 

Anslaget 1:2 ap2 13 958 14 139 13 204 12 895 12 950 0 

Anslaget 1:2 ap3 2 376 2 741 2 140 2 105 2 084 0 

Beräknade utgifter 28 988 29 700 25 566 23 196 23 354 24 194 

Anslaget 1:2 ap1 14 103 13 659 10 914 9 202 9 082 9 530 

Anslaget 1:2 ap2 12 509 13 301 12 512 11 889 12 188 12 579 

Anslaget 1:2 ap3 2 376 2 741 2 140 2 105 2 084 2 084 

Beräknade sparande/underskott 2 303 743 775 930 515   

Anslaget 1:2 ap1 854 -95 83 -76 -247   

Anslaget 1:2 ap2 1 449 838 692 1 006 762   

Anslaget 1:2 ap3             

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 2 303 940 289 614 718   

Anslaget 1:2 ap1 854 -283 2 -174 -357   

Anslaget 1:2 ap2 1 449 1 223 287 788 1 075 0 

Anslaget 1:2 ap3             

 

3.1.1 Anslag 1:2 ap1 – Aktivitetsstöd 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 13 659 miljoner kronor, 

vilket innebär att kostnaderna bedöms överskrida befintligt anslag med 

95 miljoner kronor. I föregående prognos var de beräknade kostnaderna 

188 miljoner kronor högre. Orsaken till de minskade kostnaderna kan till 

stor del förklaras av att bedömningen av hur mycket av beslutade 

volymer som kommer att utbetalas har justerats. 

Arbetsförmedlingen arbetar med implementering av förändringarna 

inom jobb- och utvecklingsgarantin som infördes 1 februari 2016. 

Arbetssökande som har passerat 450 dagar i jobb- och 

utvecklingsgarantin har inte möjlighet att tilldelas en sysselsättningsplats 

från och med februari 2016. Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin 

kan nu, till skillnad från tidigare, ta del av samtliga Arbetsförmedlingens 

insatser eller program som bedöms lämpliga enligt 

arbetsmarknadspolitisk bedömning. Nya insatser har tillförts 

programmet, som exempelvis studier i 12 månader med bibehållet 

aktivitetsstöd, extratjänster och arbetsträning upp till 12 månader.   

I och med avvecklingen av sysselsättningsfasen och införandet av en 

faslös jobb- och utvecklingsgaranti förändras arbetssättet. Många 



Prognos för utbetalningar 2016-2020 Anslag inom Utgiftsområde 14 
 
 
 
 
 

24 

insatser som finns tillgängliga för andra arbetssökande blir möjliga att ta 

del av även för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. Detta gäller 

oberoende av hur länge en person varit inskriven i garantin. 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är avgörande för vad 

deltagaren får ta del av inom programmet. Det kommer sannolikt ofta bli 

aktuellt med en behovsanpassad kombination av flera insatser efter 

varandra utifrån individuella förutsättningar. Det innebär en mer 

individuell bedömning och hantering inom jobb- och utvecklingsgarantin 

vilket är resurskrävande. Förändringarna i programmet innebär en 

omställning för såväl deltagarna som för arbetsförmedlarna och det 

kommer att ta tid innan förändringarna ger effekt.  

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

sysselsättningsfasen eller sysselsättningsplatserna. De nya insatser och 

möjligheter som tillkommit är snarare en del av ett förändrat synsätt 

gällande hela jobb- och utvecklingsgarantin som i större utsträckning 

utgår från individens behov.  

Avvecklingen kommer på sikt att medföra minskade kostnader för 

sysselsättningsplatser. Förändringarna innebär dock en ökning av 

kostnaderna för arbetsträning och förstärkt arbetsträning. På sikt 

förväntas de totala kostnaderna för programmet minska eftersom 

andelen till subventionerade anställningar och studier förväntas öka.  

I den nuvarande prognosen antas en successivt förstärkt konjunktur leda 

till att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka och att arbetslösheten 

minskar 2016 och 2017 samtidigt som jobb- och utvecklingsgarantin 

förväntas öka som ett resultat av att många kommer till garantin efter att 

tiden med etableringsplan löpt ut. Det finns således en osäkerhet kring 

framskrivningen av antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 

kopplat till prognosen över inflödet till etableringsuppdraget. 

Osäkerheten är också kopplad till att det sker ett återinflöde till jobb- och 

utvecklingsgarantin efter avslutat anställningsstöd. Samtidigt kommer 

något färre personer kvalificera sig till jobb- och utvecklingsgarantin som 

en konsekvens av att programmet arbetslivsintroduktion upphör.   
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Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 
 

Antalet deltagare bedöms i genomsnitt bli 69 000 personer under 2016, 

vilket är 300 personer fler än i föregående prognos. Av dessa beräknas 

2 300 personer ha passerat 450 dagar i programmet. 

 

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

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 
 
 

 
 
 

Antalet deltagare i bedöms bli samma som i föregående prognos. Under 

2016 beräknas 33 300 personer delta i sysselsättningsfasen, vilket är 

samma nivå som i föregående prognos. för att sedan under 2017 sjunka 

till 11 500 personer. Arbetsförmedlingen räknar med att programmet 

kommer vara avvecklat till årsskiftet 2017/2018. Volymutvecklingen 

förutsätter att växling till bl.a. subventionerade anställningar sker i 

prognostiserad omfattning. 
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Deltagare månadsvis i jobbgarantin för ungdomar 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 
 

Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar bedöms bli på samma nivå 

som i föregående prognos. I genomsnitt beräknas 19 900 personer delta i 

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

10 700 personer i slutet av prognosperioden. Minskningen av deltagare 

beror delvis på att arbetslösheten för ungdomar minskar, men också med 

anledning av att utbildningskontrakt och traineejobb införs successivt. 

Dock ökar andelen med längre arbetslöshetstider. Det finns därför en 

osäkerhet hur utvecklingen för målgruppen kommer att vara under 

prognosperioden. 

 

Deltagare månadsvis i program utanför garantierna 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 

Antalet deltagare i program utanför garantierna beräknas 2016 till 

55 400 personer, vilket är 300 personer fler än i föregående prognos. 

Under år 2020 förväntas antalet deltagare i snitt bli 82 900 personer. Av 

deltagarna för 2016 beräknas kostnaderna för i genomsnitt 26 400 

personer belasta anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd. Kostnaderna för 21 900 

personer beräknas att belasta etableringsuppdraget och 7 000 personer 

samarbetet med Försäkringskassan. Ersättningen till deltagarna i 

etableringsuppdraget och eventuella programkostnader belastar 
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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). 

Deltagare månadsvis i arbetslivsintroduktion 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 

Arbetslivsintroduktion beräknas under 2016 i genomsnitt ha 700 

deltagare per månad, vilket är 200 personer färre än i föregående 

prognos. Orsaken till den sänkta prognosen är antalet pågående beslut i 

februari 2016. Då den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen upphört den 

1 februari 2016 så upphör även programmet arbetslivsintroduktion som 

en följd av detta. Från och med februari 2016 går det inte längre att 

anvisa till programmet, varför det från och med maj 2016 inte längre 

kommer finnas några deltagare i programmet.               

 

Deltagare månadsvis i kartläggning, vägledning och rehabilitering 
2015 – 2020 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 

Den 1 februari 2016 infördes programmet kartläggning, vägledning och 

rehabilitering som är en förberedande insats. Programmet är tänkt att 

ersätta de förberedande insatserna: aktiviteter inom vägledning och 

platsförmedling, fördjupad kartläggning och vägledning samt 

arbetslivsinriktad rehabilitering.  
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Arbetsförmedlingen redovisar i denna prognos en samlad bedömning av 

totalt antal deltagare i dessa fyra program. 

Programmen räknas under 2016 i genomsnitt ha 16 900 deltagare per 

månad, vilket är 200 personer fler än i föregående prognos. Ökningen av 

antalet deltagare kommande beror på att anvisning till programmet sker 

i samband med deltagande hos kompletterande aktörer och att tjänsten 

stöd och matchning nu kommer erbjudas även till deltagare inom 

etableringsuppdraget.  

Deltagare månadsvis i förberedande utbildning 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 
 

Förberedande utbildning beräknas under 2016 i genomsnitt ha 19 200 

deltagare, vilket är 700 personer fler än i föregående prognos. Ökningen 

förklaras delvis av att antalet deltagare i förberedande utbildning inom 

etableringsuppdraget förväntas bli högre än vad som tidigare har 

prognostiserats. Av deltagarna i år beräknas 15 500 tillhöra 

etableringsuppdraget och 100 tillhöra samarbetet med 

Försäkringskassan. Utvecklingen av antalet deltagare kommande år 

påverkas till största del av att deltagare tillhörande etableringsuppdraget 

förväntas öka. 

Antal kvarstående i förberedande utbildning (inom och utanför garantierna)   

  2015                       2016 

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

Totalt 
20 307 20 374 20 855 17 866 17 556 17 802 16 634 17 114 18 826 18 217 19 261 16 712 17 763 

 Utanför 
garantierna 

13 282 13 789 14 626 13 315 13 629 14 460 13 856 14 027 15 030 14 757 15 560 14 194 14 713 

 - varav 
nyanlända inom 
etablerings-
uppdraget 

10 018 10 350 11 089 10 241 10 796 12 112 12 049 11 767 11 883 11 656 12 028 11 673 11 437 

 Inom 
garantierna 

6 542 6 238 5 945 4 586 3 910 3 317 2 744 3 042 3 888 3 672 3 916 2 866 3 050 

 - varav JOB 4 737 4 445 4 311 3 209 2 870 2 543 2 175 2 400 2 866 2 654 2 958 2 250 2 466 

 - varav UGA 1 805 1 793 1 634 1 377 1 040 774 569 642 1 022 1 018 958 616 584 

Andel deltagare 
från etablerings-
uppdraget 49% 51% 53% 57% 61% 68% 72% 69% 63% 64% 62% 70% 64% 

Källa: Arbetsförmedlingen, statistik avseende deltagare i utbildning 
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Arbetsförmedlingen har enligt regleringsbrevet möjlighet att efter 

rekvisition från Folkbildningsrådet lämna bidrag till 

folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte (studiemotiverande 

folkhögskolekurs) för ungdomar och för deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin som varken har en gymnasieexamen eller en 

grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på 

grundnivå.  

Syftet med insatsen är att motivera till att påbörja eller återgå till 

reguljära studier på grundskole- och gymnasienivå. Insatsen avser en 

tidsperiod om längst tre månader eller för personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga längst fem 

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.  

Trots att antalet anvisningar har sjunkit de senaste två åren (2014 

gjordes 5 015 anvisningar och 2015 gjordes 3 583 anvisningar) har 

Arbetsförmedlingen beslutat avsätta medel motsvarande 7 000 

deltagarplatser under 2016. Bedömningen är att fler personer kommer 

att delta i insatsen med anledning av förändringarna i jobb- och 

utvecklingsgarantin. Kostnaden beräknas till 23 000 

kronor/deltagarplats. Till detta kommer Folkbildningsrådets 

administrativa kostnader på 2,5 miljoner kronor.  

Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen   

  2015                       2016 

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

Totalt 678 926 1 196 1 175 889 523 353 402 904 1 026 991 647 573 

- Utanför garantier 224 321 449 423 335 216 156 175 384 417 399 258 250 

- JOB 136 158 223 232 165 85 54 75 157 189 194 127 113 

- UGA 318 447 524 520 389 222 143 152 363 420 398 262 210 

Andel deltagare från 
garantiprogram 67% 65% 62% 64% 62% 59% 56% 56% 58% 59% 60% 60% 56% 

 

Som en arbetsmarknadspolitisk satsning föreslog regeringen i 

budgetpropositionen för år 2016 att deltagare inom jobb- och 

utvecklingsgarantin under 2016-2019 ska få möjlighet att gå 

yrkesinriktade kurser på folkhögskola under som längst 24 månader med 

bibehållet aktivitetsstöd. Framtagande av ett samarbetsavtal mellan 

Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet pågår. 
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Deltagare månadsvis i arbetsmarknadsutbildning 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 

Arbetsmarknadsutbildning beräknas under 2016 i genomsnitt ha 6 300 

deltagare, vilket är samma antal som i föregående prognos. Av deltagarna 

i år beräknas 1 800 tillhöra etableringsuppdraget och 40 tillhöra 

samarbetet med Försäkringskassan. Utvecklingen av antalet deltagare 

kommande år påverkas till största del av att deltagare tillhörande 

etableringsuppdraget förväntas öka. 

Antal kvarstående i arbetsmarknadsutbildning (inom och utanför garantierna)   

  2015                       2016 

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

Totalt 12 391 12 640 12 645 12 441 11 551 10 294 9 256 9 683 10 422 10 788 11 336 10 965 11 207 

 Utanför garantierna 4 669 4 796 4 949 5 113 4 889 4 552 4 204 4 388 4 779 5 024 5 462 5 318 5 535 

 - varav nyanlända 
inom 
etableringsuppdraget 

1 112 1 086 1 162 1 279 1 238 1 246 1 140 1 126 1 156 1 126 1 164 1 152 1 155 

 Inom garantierna 
7 722 7 844 7 696 7 328 6 662 5 742 5 052 5 295 5 643 5 764 5 874 5 647 5 672 

 - varav JOB 
5 730 5 753 5 653 5 453 5 110 4 512 4 085 4 290 4 456 4 547 4 649 4 567 4 542 

 - varav UGA 
1 992 2 091 2 043 1 875 1 552 1 230 967 1 005 1 187 1 217 1 225 1 080 1 130 

Andel deltagare från 
etableringsuppdraget 62% 62% 61% 59% 58% 56% 55% 55% 54% 53% 52% 52% 51% 

Källa: Arbetsförmedlingen, statistik avseende deltagare i utbildning 

Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning har varit relativt sett 

oförändrat under det senaste året. Antalet deltagare som tillhör 

garantiprogrammen minskar samtidigt som antalet deltagare utanför 

garantierna har ökat. 
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Deltagare månadsvis i arbetspraktik 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 

Arbetspraktik beräknas under 2016 i genomsnitt ha 5 600 deltagare, 

vilket är 300 personer färre än i föregående prognos. Av deltagarna i år 

beräknas 1 700 tillhöra etableringsuppdraget. Utvecklingen av antalet 

deltagare kommande år påverkas till största del av att deltagare 

tillhörande etableringsuppdraget förväntas öka. 

Deltagare månadsvis i utbildningskontrakt 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 

Utbildningskontrakt beräknas under 2016 i genomsnitt ha 1 700 

deltagare, vilket är samma nivå som i föregående prognos. Lokala 

överenskommelser med kommunerna är i stort på plats. Dessa ska nu 

börja omsättas i faktiska insatser, varför en rimlig bedömning är att 

antalet utbildningskontrakt de kommande månaderna kommer att öka. 

Orsaker till att det tar tid att komma upp i volymer i utbildningskontrakt 

och traineejobb är bland annat att insatserna förutsätter en nära 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna som tar tid att 

organisera. 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. Arbetsförmedlingen har inom tidigare genomförda 

projekt sett att det motiverande arbetet ofta tar längre tid än planerat. 
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3.1.2 Anslag 1:2 ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 13 301 miljoner kronor, 

vilket är 385 miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 838 miljoner kronor. Orsaken till att kostnaderna 

bedöms öka är att de prognostiserade antalet ersättningstagare justerats 

upp då utfallen blivit högre än förväntat. 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 erhålla arbetslöshetsersättning 

sjunker successivt fram till 2019 för att sedan åter stiga något 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 sökande fördelas i prognosen på 

två grupper: Sökande med rätt till ersättning från 

arbetslöshetsförsäkringen och sökande utan sådan rätt. Sökande med 

rätt till ersättning fördelas vidare på sökande med rätt till 

inkomstrelaterad ersättning och sökande med rätt till ersättning enbart 

med grundbelopp. Utbetalningarna av bidrag beräknas därefter med 

ledning av antaganden om det genomsnittliga antalet ersättningsdagar 

per sökande och månad och genomsnittliga dagpenningar för sökande 

med rätt till ersättningar.  

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 720 

kronor per dag, jämfört med 725 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 280 kronor 

per dag, jämfört med 275 kronor i föregående prognos. 

Antalet ersättningsdagar per månad som betalas ut per person som 

uppbär inkomstrelaterad ersättning beräknas till 17,6 och till personer 

som uppbär grundbeloppet till 19,5 dagar vilket är samma nivåer som i 

föregående prognos. 
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3.2 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 11 212 15 093 17 024 17 783 0 

Beräknade utgifter 
8 798 10 659 14 523 16 738 17 408 17 651 

Beräknat sparande/underskott 
717 553 570 286 375   

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 

717 240 658 307 391   

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 10 659 miljoner kronor, 

vilket är 313 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och medför 

ett anslagssparande på 553 miljoner kronor. 

Ett ökande sparande är en följd av att vi för anställningsstöden 

prognostiserar en något lägre volym än tidigare. Detta baseras främst på 

utfallet för januari månad. Det finns flera bidragande orsaker till att de 

förväntade volymerna, och därmed kostnaderna, skrivits ned något. 

Många beslut om program och insatser uppkommer genom tät 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Den rådande 

flyktingsituationen har ökat kommunernas arbetsbelastning. 

Arbetsförmedlingen har även strävat efter att öka kvaliteten i sitt 

beslutsfattande, vilket kan ha bidragit till att kvantiteten har fått stå 

tillbaka. 
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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 0   0 

Jobb- & utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen 1 475   1 322 1 361 0   0 

Jobbgaranti för ungdomar 596   534 552 0   0 

Särsk. anställningsstöd (JOB) 1 193   1 283 1 252 0   0 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 1 174   1 224 1 143 0   0 

Folkbildningsrådet (inom garantierna) * 76   175 175 0   0 

Extratjänster för långtidsarbetslösa 0   719 516 0   0 

Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin 0   131 132 0   0 

Utbildningskontrakt inom ramen för 90-
dagarsgarantin 0   333 288 0   0 

Kostnader utanför garantiprogrammen               

Arbetsmarknadsutbildning 611   774 774 0   0 

Förberedande utbildning 269   313 369 0   0 

Instegsjobb 675   785 778 0   0 

Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar 28   29 28 0   0 

KA (Introduktion till arbete) 232   259 259 0   0 

KA (Stöd och matchning) 49   250 251 0   0 

KA (Yrkessvenska B) 3   40 40 0   0 

KA (avslutade tjänster) 4   0 0 0   0 

Folkbildningsrådet (utanför garantierna) * 34   94 94 0   0 

Övrigt 528   500 481 0   0 

Summa kostnader 8 798   10 972 10 659 0   0 

Tilldelning 9 515   11 212 11 212       

Beräknat sparande 717   240 553       

* Skattning baserat på antalet deltagare        

 

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

1 352 miljoner kronor utbildning, arbetsträning och resor, vilket är en 

minskning med 37 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. 

Orsaken till den lägre kostnaden är sänkt snittkostnad mot vad som 

tidigare prognostiserats. Resterande 815 miljoner kronor avser kostnader 

för ersättning till kompletterande aktörer, vilket är en minskning med  

2 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.  

Kostnaden för sysselsättningsfasen beräknas till 1 361 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med 39 miljoner kronor jämfört med föregående 

prognos. Orsaken till ökade kostnader förklaras av en något högre 

snittkostnad per deltagare. 

För att möta behoven hos de arbetssökande inom jobb- och 

utvecklingsgarantin kommer andra insatser än sysselsättningsplatser, 

exempelvis arbetsträning, bli viktiga framöver – särskilt för dem med 
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störst behov av stöd. Det kommer därför vara avgörande att det finns 

tillräckligt många platser hos lämpliga anordnare av arbetsträning. Även 

när det gäller anställningar med stöd, exempelvis extratjänster inom 

välfärden, blir tillgången till arbetsgivare som kan erbjuda en anställning 

avgörande. Fungerande samverkan med andra aktörer är i detta 

sammanhang betydelsefullt.  

Samma resonemang kan appliceras på andra insatser i den nya 

utformningen av jobb- och utvecklingsgarantin såsom studier. För att 

realisera möjligheten till studier med bibehållet aktivitetsstöd samt 

studier på deltid är utbudet av studieplatser inom ordinarie skolformer 

av central betydelse. Det pågår ett samarbete med Folkbildningsrådet om 

att utveckla utbudet av yrkesinriktade utbildningar inom 

folkhögskolorna, som kommer att vara tillgängligt för deltagarna i jobb- 

och utvecklingsgarantin.  

Av kostnaderna för jobbgarantin för ungdomar avser 310 miljoner 

kronor utbildning, resor och merkostnader, vilket är en minskning med  

6 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Resterande  

242 miljoner kronor avser kostnader för ersättning till kompletterande 

aktörer, vilket är en ökning med 24 miljoner kronor jämfört med 

föregående prognos.  

Kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning utanför garantierna beräknas 

till 778 miljoner kronor, vilket är samma nivå som i föregående prognos.  

Kostnaderna för förberedande utbildning utanför garantierna beräknas 

till 369 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner kronor högre än i 

föregående prognos. De ökade kostnaderna beror på att snittkostnaden 

för utbildningsplatser samt volymerna har ökat.  

Kostnaderna för kompletterande aktörer utanför garantierna beräknas 

till 549 miljoner kronor, vilket är samma nivå som i föregående prognos.  

Av de övriga kostnaderna på 481 miljoner kronor avser 156 miljoner 

kronor försäkringsskydd, 113 miljoner kronor avseende resor i samband 

med program, 80 miljoner kronor projektkostnader och 87 miljoner tolk- 

och utredningskostnader.  
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Deltagare månadsvis i anställningsstöd 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 
 

De subventionerade anställningarna har inte ökat i den omfattningen 

som tidigare prognostiserats. Arbetsförmedlingen vill dock understryka 

att även den bedömning som lämnas i denna prognos är att betrakta som 

fortsatt ambitiös.  

Under hösten 2015 har Arbetsförmedlingens fokus varit på att bygga en 

grund för samverkan med kommunerna för att minska 

ungdomsarbetslösheten, vilket är en förutsättning för arbetet med 

traineejobb och utbildningskontrakt. Det finns nu lokala 

överenskommelser med 287 av 290 kommuner. Under 2016 ska 

överenskommelserna omsättas i praktisk verksamhet. En del av 

överenskommelserna har angivit ett antal platser för utbildningskontrakt 

och traineejobb som kommunen avser att erbjuda. Där detta inte finns 

pågår det diskussioner om att inkludera sådana avtal med färdiga platser 

i överenskommelsen om samverkan.  

Mot bakgrund av att överenskommelser i stort nu är på plats förväntas 

volymerna öka under kommande månader, dock i förhållandevis 

långsam takt. Orsaker till att det tar tid att komma upp i volymer i 

utbildningskontrakt och traineejobb är bland annat:  

 att insatserna förutsätter en nära samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunerna, vilket tar tid att bygga 

upp 

 att det har tagit tid att få fram utbildningsplatser på Komvux 

som kan kombineras med traineejobben, samt 

 att flyktingsituationen i dagsläget är prioriterad för 

kommunerna, vilket minskar den tid och de resurser som de kan 

avsätta för arbetet med traineejobb, utbildningskontrakt och 

extratjänster. 
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Arbetsförmedlingen och SKL har skickat en enkät till alla kommuner och 

landsting, med frågor om hur de avser att använda sig av traineejobb och 

extratjänster. Av de som har svarat på enkäten säger 50 % att de kommer 

kunna erbjuda ungdomar traineejobb, 45 % är osäkra och 5 % säger att 

de inte kommer kunna erbjuda något. Det planeras främst för 

traineejobb inom vården. För extratjänster så svarar 35 % av 

kommunerna att de kommer kunna erbjuda anställningar, 59 % är 

osäkra och 6 % säger att de inte kommer kunna erbjuda något. Även här 

är det främst platser inom vård- och omsorg som planeras. 

Att öka antalet anställningsstöd ställer stora krav på verksamheten samt 

förutsätter att det finns arbetsgivare som har möjlighet att anställa. 

Arbetsförmedlingen betonar kvalitet före kvantitet i samband med 

beslut, vilket kan ha påverkan för utvecklingen. På sikt ska dock ett 

närmare och långsiktigt samarbete med arbetsgivarna leda till ökade 

jobbchanser för sökande som står längre från arbetsmarknaden. Det 

finns dock en risk för konkurrens mellan de olika formerna av 

subventionerade anställningar, vilket kan inverka negativt på 

utvecklingen.  

Deltagare månadsvis i instegsjobb 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 

 
 

Instegsjobb beräknas under 2016 i genomsnitt ha 4 500 deltagare, vilket 

är 100 personer färre än i föregående prognos. Kostnaderna för 

instegsjobb beräknas till 778 miljoner kronor 2016, vilket är 7 miljoner 

kronor lägre än i föregående prognos. 

Instegsjobben ökade under förra året, vilket har ett samband med 

ökningen av antalet nyanlända arbetssökande som har en högre 

utbildningsnivå samt en fortsatt god arbetsmarknadsutveckling. I och 

med förordningsändringen som trädde i kraft den 1 februari 2016 utökas 

målgruppen för instegsjobb. Samtliga deltagare i etableringsuppdraget 

som läser svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid 

folkhögskola, svenska som andraspråk eller yrkessvenska kan nu vara 

aktuella för instegsjobb. Detta bedöms leda till att fler blir anvisade till 

instegsjobb och att fler arbetsgivare blir intresserade av instegsjobb. 
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Deltagare månadsvis i särskilt anställningsstöd 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 

 
 

Särskilt anställningsstöd beräknas under 2016 i genomsnitt ha 6 000 

deltagare per månad, vilket är 200 personer färre än i föregående 

prognos. Kostnaderna för särskilt anställningsstöd beräknas till  

1 252 miljoner kronor 2016, vilket är 31 miljoner kronor lägre än i 

föregående prognos. 

 

Antal kvarstående i särskilt anställningsstöd 

  2015                         

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

Totalt 5 875 5 887 5 845 5 871 5 855 5 960 5 830 5 689 5 563 5 433 5 381 5 246 5 147 

varav 
kvarstående 
över 12 
månader * 

728 780 802 781 787 793 821 821 786 805 839 864 817 

Andel 
kvarstående 
över 12 
månader 

12% 13% 14% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 16% 16% 16% 

* 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 januari 2016 och februari 2016 

 

 
 

Förstärkt särskilt anställningsstöd beräknas under 2016 i genomsnitt ha 

4 900 deltagare per månad, vilket är 400 personer färre än i föregående 

prognos. Kostnaderna för särskilt anställningsstöd beräknas till  

1 143 miljoner kronor 2016, vilket är 81 miljoner kronor lägre än i 

föregående prognos 

Antal kvarstående i förstärkt särskilt anställningsstöd 

  2015                       2016 

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

Totalt 5 600 5 559 5 391 5 181 4 795 4 837 4 739 4 660 4 528 4 410 4 346 4 254 4 108 

varav 
kvarstående 
över 12 
månader * 

867 919 959 996 1 026 1 027 1 063 1 039 1 055 1 042 1 051 1 070 1 000 

Andel 
kvarstående 
över 12 
månader 

15% 17% 18% 19% 21% 21% 22% 22% 23% 24% 24% 25% 24% 

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

 

Den 1 februari 2014 trädde en förordningsändring i kraft som möjliggör 

beslut om förlängning av särskilt och förstärkt särskilt anställningsstöd 

för personer som bedöms ha särskilda behov för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden.  

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 så konstateras att cirka hälften av dessa har 

beslut om en 12-månadersperiod. Detta bedöms vara positivt då tanken 

med förlängningen är att den ska kunna leda till en varaktig anställning 

och förankring på arbetsmarknaden för den sökande utan 

subventionerad anställning. 
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Andelen beslut som förlängts totalt sett är dock lägre än vad som 

bedömdes bli aktuellt vid förändringen av förordningen 2014. En 

förklaring till detta tros vara att förordningen hänvisar till krav på att 

sökande som bedöms ha särskilda behov av längre tid i anställning med 

anställningsstöd kan förlängas. Detta kan ha haft dämpande effekt då det 

tolkas restriktivt. Vad effekten av förordningsförändringen som gäller 

från den 1 februari 2016 vid förlängning av särskilt anställningsstöd med 

upp till 12 månader kan leda till när man tar bort kravet på särskilda 

behov är svårt att förutse. Troligen ger förändringen viss effekt eftersom 

många i den aktuella målgruppen har behov av en längre introduktion 

för att nå en fastare förankring på arbetsmarknaden oavsett om personen 

efter en förlängning får en osubventionerad anställning hos den aktuella 

arbetsgivaren eller om det leder till en ny anställning hos någon annan 

arbetsgivare.  

Deltagare månadsvis i extratjänster 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 
 

Extratjänster beräknas under 2016 i genomsnitt ha 2 500 deltagare per 

månad, vilket är 700 personer färre än i föregående prognos. 

Kostnaderna för extratjänster beräknas till 516 miljoner kronor 2016, 

vilket är 203 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. 

Utöver de orsaker som angivits tidigare till varför antalet extratjänster 

inte förväntas öka under året som tidigare prognostiserats, utgör också 

de begränsningar av sektorer inom välfärden som villkorats ett hinder. 

Det bedöms vara offentliga verksamheter vars utformning ställer krav på 

visst mått av lämplighet och kompetens på den anvisade, samtidigt som 

förutsättningarna för handledning och stöd från arbetsplatserna är 

begränsade. Därtill har samtalen mellan kommun och 

Arbetsförmedlingen om extratjänsterna inte kommit lika långt i 

jämförelse med exempelvis traineejobben och utbildningskontrakt. 
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Deltagare månadsvis i traineejobb 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 
 

Traineejobb beräknas under 2016 i genomsnitt ha 3 000 deltagare per 

månad, vilket är 300 personer färre än i föregående prognos. 

Kostnaderna för traineejobb beräknas till 288 miljoner kronor 2016, 

vilket är 45 miljoner kronor lägre än i föregående prognos.  

Den bedömda volymutvecklingen bygger på att överenskommelserna 

med kommunerna kommer kunna genomföras i planerad omfattning. 
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3.3 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 14 228 14 128 14 296 0 

Beräknade utgifter 
12 665 13 022 14 222 14 131 14 289 14 535 

Beräknat sparande/underskott 
552 713 6 -3 7   

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 

552 608 40 5 5   

 

Kostnaderna under anslaget beräknas till 13 022 miljoner kronor 2016. 

Det är 105 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 713 miljoner kronor. Orsaken till det ökade 

prognostiserade anslagssparandet är att antalet personer med beslut om 

subventionerade anställningar har sjunkit mer än beräknat den senaste 

månaden.  

Arbetsförmedlingen välkomnar möjligheterna att ge fler personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga anställning 

med stöd. Trots höga ambitioner bedömer dock myndigheten att det 

föreligger en uppenbar risk för ett anslagssparande som kommer att bli 

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. Att det finns risk för ett 

betydande sparande bedöms främst bero på tre saker:  

 

 Ett omfattande arbete rörande beslut och uppföljning på 1:4 har 

gett positiva resultat på kvaliteten i besluten, men har också i 

någon mån, åtminstone kortsiktigt, skett på bekostnad av ett 

fortsatt ökat antal anställningar. 

 Anslaget är tämligen trögrörligt. Bindningarna är långa och 

planeringshorisonten likaså, varför det är svårt att snabbt öka 

volymer. Volymökningen i sig kräver mycket ackvirerande arbete 

och en stor ökning av antalet anställningar ger konsekvenser flera 

år framåt, då de ekonomiska förutsättningarna kan se 

annorlunda ut. Att myndighetens stöd på anslaget måste planeras 

långsiktigt och därmed anpassas till föreslaget anslag kommande 

år är en orsak till det bedömda sparandet under 2016. 

 För att ta beslut om lönestöden på anslaget krävs en särskild 

utbildning med efterföljande examination och certifiering. Då 

myndigheten har nyanställt ett stort antal arbetsförmedlare har 
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många ännu inte kommit så långt i sin introduktion att de hunnit 

gå denna utbildning. För att säkra kvaliteten är det ett begränsat 

antal arbetsförmedlare som arbetar med dessa lönestöd. 

 

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 har under flera år skett en omfördelning mellan 

anställningsformerna inom anslaget. Den mest markanta förskjutningen 

är att trygghetsanställningar har ökat kraftigt medan antalet personer i 

lönebidrag sjunkit. En anledning till ökningen av antalet 

trygghetsanställningar är att fler arbetssökande bedöms ha behov av 

varaktigt stöd för att kunna få och behålla arbete. Detta bedöms i sin tur 

ha samband med den förändring av sammansättningen bland de 

arbetssökande som Arbetsförmedlingen kunnat observera på senare år. 

Samtidigt kan noteras att den genomsnittliga subventionsgraden för 

personer med trygghetsanställning inte är mycket högre än den inom 

lönebidrag. Detta indikerar att det till stor del är varaktigheten i 

individernas stödbehov (snarare än exempelvis graden av nedsättning av 

arbetsförmågan) som bidrar till omfördelningen mellan de olika 

subventionerade anställningarna.   

Arbetsförmedlingen avser att använda delar av anslagsförstärkningen för 

att 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 har under förra året minskat från ca 

870 i januari 2015 till 813 i januari 2016. Minskningen beror på bl.a. 

personalomsättning samt osäkerhet om anslagsutvecklingen kommande 

år. Arbetsförmedlingens ambition är att antalet SIUS konsulenter ska 

öka till 900 under 2016. Bedömningen är att det blir allt fler personer 

arbetssökande med komplex problematik och en utsatt position på 

arbetsmarknaden som behöver mer stöd. 
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Deltagare månadsvis i program för personer med 
funktionsnedsättning 2015 – 2020 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 
 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att antalet personer i subventionerade 

anställningar under anslag 1:4 för personer med funktionsnedsättning 

kommer att uppgå till 81 300 personer i slutet av 2016, vilket är 300 

personer färre än i föregående prognos. Antalet personer med en 

subventionerad anställning bedöms öka med 6 300 personer under 2016.  

 

Deltagare månadsvis i Lönebidrag 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 

 
 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 30 900 personer 

kommer ha beslut om lönebidrag under 2016, vilket är 100 personer 

färre än i föregående prognos. Vid utgången av januari 2016 hade 29 300 

personer beslut om lönebidrag vilket är 100 personer färre än vad som 

bedömdes i föregående prognos.  
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Deltagare månadsvis i Trygghetsanställning 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 36 300 personer 

kommer ha beslut om trygghetsanställning under 2016, vilket är 100 

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

hade 34 700 personer beslut om trygghetsanställning vilket är 100 

personer färre än vad som bedömdes i föregående prognos. 

 

Deltagare månadsvis i Utvecklingsanställning 2015 – 2020 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 

 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 8 000 personer 

kommer ha beslut om utvecklingsanställning under 2016, vilket är 100 

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

hade 7 000 personer beslut om utvecklingsanställning, vilket är 100 

personer färre än vad som bedömdes i föregående prognos.  

I de beräknade antalet platser ingår att antalet platser hos Samhall för 

personer med långa tider utan arbete kommer att öka från 1 000 till  

2 000. Den höjda prognosen kommande år har möjliggjorts tack vare 

den föreslagna höjningen av anslaget.  
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Deltagare månadsvis i Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 
2015 – 2020 

jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 
 

Arbetsförmedlingen räknar med att i genomsnitt 3 100 personer kommer 

ha beslut om offentligt skyddat arbete under 2016, vilket är samma nivå 

som i föregående prognos. Vid utgången av januari 2016 hade 2 900 

personer offentligt skyddat arbete vilket är den nivå som bedömdes i 

föregående prognos.  
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3.4 Anslag 1:12 – Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 

Kostnader på detta anslag har tidigare redovisats som prognostiserade 

skattekrediteringar och därmed inte belastat Arbetsförmedlingens 

anslag. 

3.4.1 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 7 307 7 857 8 382 0 

Beräknade utgifter 
6 675 6 521 6 696 6 742 6 760 6 960 

Beräknat sparande/underskott 
 272 611 1 115 1 622   

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 

 272 548 1 044 1 543   

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 6 521 miljoner kronor. 

Det är 28 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och innebär ett 

anslagssparande på 272 miljoner kronor.  

Den 1 april 2015 infördes en begränsning av hur mycket en arbetsgivare 

kan få i stöd vid nystartsjobb. Begränsningen (subventionstaket) innebar 

att för den del av bruttolönen som överstiger 22 000 kronor per månad 

utgår inget stöd. Vid deltid begränsas stödet proportionellt med 

tjänstgöringsgraden. 

Uppföljning visar inte på att införandet av subventionstak har inneburit 

någon minskning av antalet nya personer som har anställning med 

nystartsjobb. Den minskning som skett under juli, augusti och december 

2015 är normal säsongsvariation. Subventionstaket verkar däremot ha 

effekter på lönestrukturen. Sedan maj 2015 har andelen personer med 

löner över 22 000 kronor legat någon eller några procent under 

motsvarande period för 2014. 

En annan förändring av lönestrukturen är den kraftiga ökning av andelen 

personer med löner i intervallet 20 000 kronor till 22 000 kronor, alltså 

strax under gränsen för när subventionen för nystartsjobb upphör. I 

mars 2015 befann sig 22 % av nya personer anställda med nystartsjobb i 

detta intervall, jämfört med 39 % i december 2015. 

Sammanfattningsvis har införandet av subventionstak inte haft någon 

effekt på antalet nya personer med nystartsjobb. En trolig orsak är att 

hos merparten av besluten omfattas större delen av lönen av 
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subventionen och endast en mindre del av lönesumman ligger över  

22 000 kronor. Mot den bakgrunden bedömer Arbetsförmedlingen att 

införandet av subventionstak inte heller framöver kommer att ha någon 

påverkan på antalet nystartsjobb framöver. Däremot verkar 

subventionstaket ha en något dämpande effekt på lönenivåerna. 

 

Inflöde i nystartsjobb       

  2015                       2016 

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

Totalt 3 548 3 626 4 829 4 652 4 876 5 837 2 882 3 383 4 083 3 890 4 020 3 142 3 651 

- varav från JOB 426 426 617 611 675 797 295 404 497 447 445 311 417 

- varav 
funktionsnedsatta  

440 404 550 583 626 799 327 460 490 531 490 373 414 

- varav 
nyanlända 

385 437 494 416 484 594 393 369 483 458 520 446 471 

 

Den genomsnittliga kostnaden för olika former av nystartsjobb beräknas 

för närvarande uppgå till följande belopp. 

Kostnad per deltagare i nystartsjobb med olika nedsättning av 
skatteutgiften 

  
Andel av samtliga 

deltagare (procent) 

Beräknad kostnad 
per deltagare/mån 

(kronor) 

Äldre än 26 år; (dubbel nedsättning) 
85% 12 700 

Yngre än 26 år; (dubbel nedsättning) 
7% 11 300 

Yngre än 26 år; (enkel nedsättning) 
7% 5 500 

Yngre än 26 år; (enkel nedsättning plus 
nedsättning m faktisk avgift) 

0,1% 7 700 

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

 

 

Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till 47 400 personer 2016, 

vilket är 200 personer färre än i föregående prognos. Kommande år 

under prognosperioden bedöms antalet deltagare i nystartsjobb öka. År 

2020 beräknas i genomsnitt 50 600 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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3.4.2 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  
56 169 364 664 664  

Beräknade utgifter 
56 56 63 71 79 86 

Beräknat sparande/underskott 
 113 301 593 585   

Beräknat sparande/underskott i 
föregående prognos 

 111 301 593 585  

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 56 miljoner kronor. Det 

är 2 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och innebär ett 

anslagssparande på 113 miljoner kronor.  

Utöver dessa kostnader beräknas 28 miljoner kronor belasta UO14 

anslag 1:3 ap1 för anordnarbidrag under 2016. 

Deltagare månadsvis i yrkesintroduktionsanställning 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 

 

 

Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till 1 000 personer 2016, 

vilket är samma nivå som i föregående prognos. I slutet av januari fanns 

880 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 1 500 personer 

ha en yrkesintroduktionsanställning.  

Trenden fortsätter att vara nedåtgående vad gäller antalet beslut för 

yrkesintroduktionsanställningar.  Ca 400 stycken beslut inom 

Teknikarbetsgivarnas avtalsområde (Volvosteget) avslutades under 

november månad 2015 och ersattes endast med ca 100 nya beslut. 
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Sammantaget ser inte Arbetsförmedlingen i dagsläget att något 

avtalsområde kommer att ge ytterligare volymer. Vi känner inte heller till 

att något nytt avtal är på väg in som skulle kunna påverka 

volymtillväxten i positiv inriktning. 

Att fler ansökningar inte har kommit till stånd kan med stor sannolikhet 

förklaras med följande: 

 Få arbetsgivare känner till avtalen 

 Parternas informationsinsatser tar tid 

 Komplicerad ansökningsprocess 

 Krångligt att ta fram utbildningsplan och ansvara för utbildning 

och handledning 

 Många arbetsgivare ser anställningen mer som en samhällsinsats 

än ett verktyg för kompetensförsörjning 

 Konkurrens från andra insatser och program med enklare 

stödformer 

Något som också med stor sannolikhet påverkar antalet beslut negativt är 

att regelverkets och ansökningsprocessens utformning skapar en otydlig 

ansvarsfördelning mellan parterna och staten vilket försvårar 

Arbetsförmedlingens handläggning. Den enskilda arbetsförmedlaren 

måste hålla reda på villkoren i de olika avtalen och göra en bedömning 

om anställningen uppfyller villkoren. 

För närvarande finns det 40 stycken branschavtal tecknade. De 

avtalsområden där flest anställningar har kommit till stånd sedan start 

och som även fortsätter att öka i förhållande till övriga branscher är: 

Elektriska installatörsorganisationen (EIO)/Svenska Elektrikerförbundet 

samt Teknikföretagen/IF Metall och Elektriska. Under det gångna året 

har Arbetsförmedlingen fortsatt sitt samarbete med 

partsorganisationerna och varit delaktiga i informationsmöten både på 

central och regional nivå. 

Samarbetet med Statskontoret och samverkansgruppen där 

representanter från IFAU, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket och 

Statskontoret ingår har regelbundet haft avstämningsmöten under året 

De underlag som Arbetsförmedlingen har lämnat ligger till grund för det 

gransknings- och uppföljningsansvar som samverkansgruppen har till 

Regeringen. I november 2015 inkom en begäran från Statskontoret att de 

ville ha kopior på ca 220 fullständiga ansökningshandlingar från 

Arbetsförmedlingen för deras kommande uppföljning och utvärdering 

som blir färdigställd till april 2016. 

En översyn av hanteringen av yrkesintroduktionsanställningar har under 

hösten 2015 initieras utifrån Statskontorets rekommendationer och ett 

förslag till förändrad handläggning har utarbetats. Regionalisering av 
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handläggningen, utveckling av enhetliga modeller och gemensamma 

rutiner är viktiga frågor att ta ställning till i förslaget.   

Parallellt pågår i nuläget en utredning på Regeringskansliet om en 

kommande utvidgning av yrkesintroduktionsanställningar. Kortfattat 

skulle det innebära att modellen utvidgas till att omfatta nyanlända. 

Detta skulle kunna göras förutsatt ny prövning och godkännande av EU-

kommissionen och vara beroende av nya förhandlingar mellan parterna 

avseende de förändrade villkoren för yrkesintroduktionsanställningar. 

Diskussioner förs även om att yrkesintroduktionsanställningar bör 

utvidgas till att gälla arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal. En 

förutsättning för detta är att villkoren för den anställde motsvarar 

kollektivavtalsnivå, samt att den utbildning och handledning som 

arbetstagaren har rätt till säkras. 

Om detta förslag skulle påverka volymtillväxten är i dagsläget mycket 

svårt att förutsäga. Arbetsförmedlingen avvaktar nu regeringens 

utredning om utvidgning av yrkesintroduktionsanställningar innan 

någon förändring av handläggningsprocessen påbörjas. 
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4 Anslag inom Utgiftsområde 13  

Arbetsförmedlingen disponerar inom Utgiftsområde 13 följande 
anslag och anslagsposter: 
 

 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 den 4 februari 2016. 

Arbetsförmedlingen utgår i sin beräkning från Migrationsverkets 

huvudalternativ (beräkningsalternativ B). Kostnaderna är därutöver 

beräknade utifrån nu gällande regelverk.  

Den prognos som Migrationsverket lämnade den 4 februari 2016 bygger 

på tre beräkningsalternativ. De beräkningsalternativ som 

Migrationsverket anger i sin prognos ligger inom spannet 70 000 till  

140 000 asylsökande under 2016 och mellan 55 000 till 105 000 

asylsökande under 2017. Ökningen av antalet asylsökande medför 

sannolikt att ansökningstiderna hos Migrationsverket kommer att 

fortsätta öka under 2016. Den genomsnittliga ansökningstiden kommer 

att öka från dagens 9 månader till 15 månader. Eftersom 

Migrationsverkets handläggningstider har blivit allt längre kommer det 

att dröja innan antalet nyinskrivna deltagare inom etableringsuppdraget 

ligger på nivåer som motsvarar den stora asylinvandringen under hösten 

2015. I nuläget förväntas denna kraftiga ökning av antalet deltagare ske 

från år 2017 och framåt. Av de som beviljas uppehållstillstånd av 

Migrationsverket bedöms 55 % bli aktuella för etableringsuppdraget. 

Migrationsverkets prognos avseende beviljade 
uppehållstillstånd för flyktingar och andra skyddsbehövande 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Migrationsverkets prognos 
avseende av totalt antal 
mottagna 

67 700 97 300 107 800 80 600 81 100 

Antal som beräknas omfattas 
av etableringsuppdraget  

37 200 53 500 59 300 44 300 44 600 

Prognosen oktober 2015 
Antal som beräknas omfattas av 
etableringsuppdraget  

33 400 51 300 58 700 61 400   
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Deltagare månadsvis i etableringsuppdraget 2015 – 2020 
jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser i januari 2016 och februari 2016 

 

 

Antalet kvarstående inom etableringsuppdraget fortsätter att öka och är 

nu uppe i 54 578 personer. Under januari 2016 fick etableringsuppdraget 

2 371 nya deltagare vilket är en nedgång jämfört med de senaste fyra 

månaderna. En trolig förklaring är Migrationsverkets långa 

handläggningstider. Av de som skrivits in i etableringsuppdraget senaste 

månaden har 61 % varit män och 39 % varit kvinnor.  

 

Kvarstående och flöden inom etableringsuppdraget av de som registrerats i AIS 

  2015                       2016 

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

Kvarstående 42 897 43 894 45 000 45 834 46 661 47 702 48 679 49 541 50 717 51 949 53 082 54 314 54 578 

Inflöde 1 433 2 016 2 411 2 206 2 144 2 391 2 158 2 124 2 687 2 703 2 726 2 705 2 371 

Utflöde 1 728 1 731 1 809 1 805 1 841 1 773 1 438 1 532 1 837 1 782 1 829 1 746 2 323 

 

Det höga antalet nya arbetssökande till etableringsuppdraget ställer höga 

krav på samtliga delar i etableringsprocessen och utgör en stor utmaning 

för både Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommunerna och andra 

aktörer som har ansvar inom etableringsuppdraget. Antalet personer 

som beviljas uppehållstillstånd ökar utan att mottagningskapaciteten i 

landets kommuner ökar i motsvarande takt. Det får till följd att antalet 

personer som bor i anläggningsboende i väntan på kommunplacering blir 

allt fler, samt att tiden på anläggningsboenden ökar. 

Alla på anläggningsboende kallas till ett första etableringssamtal snarast 

möjligt efter erhållet uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingens stöd till 

individer i anläggningsboende fokuserar på bosättning, vilket innebär att 

arbetsförmedlaren upprättar ett bosättningsärende för de som anmäler 

behov av anvisad bosättning. Den höga inströmningen till 

etableringsuppdraget bidrar till att en större andel av de som fått 

uppehållstillstånd fått vänta på sitt etableringssamtal mer än 30 dagar.  
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Att etableringsplanen flyttats fram till kommunmottagande medför en 

fördröjning i tid vad gäller etableringsplanens upprättande och därmed 

rätten till etableringsinsatser. Tiden innan den arbetssökande får 

etableringsinsatser kan dock maximalt bli 12 månader eftersom plan då 

skall upprättas även om den arbetssökande bor kvar på anläggning. 

4.1 Verksamheter inom etableringsuppdraget som inte 
belastar utgiftsområdet 

Subventionerade anställningar 

Arbete parallellt med deltagande i etableringsinsatser ökar möjligheterna 

till en snabb och effektiv etablering. 

Statistik deltagare i program som inte belastar 
utgiftsområde 13 

    

  Januari 2016 Januari 2015 

  
Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män Totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Instegsjobb 2 443 18% 82% 1 573 20% 80% 

Nystartsjobb 1 930 22% 78% 849 21% 79% 

Lönebidrag 6 0% 100% 2 0% 100% 

Utvecklingsanställning 3 33% 67% 6 33% 67% 

Arbete utan stöd 701 30% 70% 225 40% 60% 

 

Instegsjobb är ett anställningsstöd till arbetsgivaren där deltagaren ska 

studera svenska parallellt med arbetet. Antalet deltagare i instegsjobb 

har ökat med 24 % från januari 2015 till januari 2016. I relation till 

samtliga kvarstående har andelen ökat med 2 procentenheter. Kvinnor 

har instegsjobb i betydligt lägre utsträckning än män.  

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

målgruppen utökats till att omfatta samtliga deltagare i 

etableringsuppdraget som läser svenska för invandrare eller 

motsvarande utbildning vid folkhögskola, svenska som andraspråk eller 

yrkessvenska. Målgruppen har alltså utökats till att omfatta även 

deltagare som är under 20 år och tillhör etableringsuppdraget. Det 

kommer i längden troligtvis leda till att fler blir anvisade till instegsjobb. 

Det kan också innebära att arbetsgivare i första hand ansöker om särskilt 

anställningsstöd i form av instegsjobb, i och med att det är mer 

ekonomiskt fördelaktigt än ett nystartsjobb. Däremot är det inte alla 

arbetsgivare som kan få särskilt stöd i form av instegsjobb, eftersom det 

finns krav på att lön och andra anställningsförmåner måste lämnas enligt 

kollektivavtal eller likvärdigt.  

Nystartsjobb innebär anställningar som ger arbetsgivaren en 

skattesubvention baserat på arbetsgivaravgiften. Antalet deltagare i 

nystartsjobb har ökat med 79 % från januari 2015 till januari 2016. I 
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relation till samtliga kvarstående har andelen ökat med 2 

procentenheter. Kvinnor har nystartsjobb i betydligt lägre utsträckning 

än män.  

Även målgruppen för nystartsjobb har utökats i och med en regeländring 

den 1 februari 2016 till att inkludera alla i etableringsuppdraget som fyllt 

20 vid årets ingång. Det kan leda till en ökning av antal beslut om 

nystartsjobb, men det är också troligt att de arbetsgivare som uppfyller 

kraven för instegsjobb väljer att ansöka om instegsjobb istället. Däremot 

finns en begränsning för antalet personer som en arbetsgivare kan 

anställa med särskilt stöd i form av instegsjobb, en begränsning som inte 

finns för nystartsjobb. Det talar för att antalet beslut om nystartsjobb kan 

fortsätta att vara högt.  

Bosättning inom etableringsuppdraget 

Uppdraget att bosätta vissa nyanlända innebär i huvudsak en 

förvaltningskostnad för Arbetsförmedlingen. 

Antal personer som anmält behov av anvisad bosättning 
  

  

2012 2013 2014 2015 
2016 
jan 

Totalt antal personer 
7 957 15 595 19 280 15 403 1 139 

- varav från ABO 5 242 3 488 5 558 5 972 626 

- varav från EBO 2 715 820 185 35 1 

 

Antalet personer i anläggningsboende som anmäler behov av anvisad 

bosättning ligger i nuläget på ungefär samma nivå som under 

motsvarande tidsperiod förra året. Under de senaste sex månaderna har i 

genomsnitt 1 300 personer i månaden anmält behov av bosättning.  

Däremot har antalet personer i eget boende som anmäler behov av 

bosättning minskat sedan hösten 2014, i samband med att 

Arbetsförmedlingen förändrade sina riktlinjer för att bedöma behov av 

bosättning för personer som bor i eget boende.1 Det innebär att det totala 

antalet personer som anmäler behov av bosättning minskade under 2015, 

jämfört med 2014.2 

  

                                                           
1 Arbetsförmedlingen (2012) AFII 14/2012 Intern instruktion för bedömning av 
behov av anvisad bosättning. Enligt riktlinjerna ska behov av att anvisas plats för 
bosättning anses föreligga endast om de vuxna personerna i ett hushåll, utifrån deras 
yrkes- och utbildningsbakgrund, har betydligt bättre förutsättningar för att få 
anställning eller påbörja reguljär utbildning på annan ort. Om personer på 
anläggningsboende begär hjälp med bosättning anses det alltid föreligga behov. 
2 Totalt 15 403 personer under 2015 och 19 280 personer under 2014.  
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Flöden inom bosättning   

  2015                       2016 

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

Väntar på 
bosättning 

10 875 8 768 8 064 7 811 7 821 7 936 8 156 8 286 8 188 8 283 8 116 8 502 8 293 

Antal anmälda 
behov om hjälp 
med bosättning 

1 093 1 055 1 346 1 136 1 261 1 366 1 120 1 116 1 480 1 481 1 577 1 429 1 139 

Antal anvisade 424 452 597 535 575 522 246 266 486 715 701 502 627 

Antal avbrott 1 796 2 722 1 357 868 640 905 661 707 1 063 817 913 745 769 

 

Antalet personer i anläggningsboende som har anvisats en plats för 

bosättning ligger i nuläget på ungefär samma nivå som under 

motsvarande tidsperiod förra året. Under de senaste sex månaderna har i 

genomsnitt cirka 500 personer i månaden anvisats.  

Under tiden Arbetsförmedlingen arbetar för att hitta en kommun som 

kan ta emot ett hushåll ordnar många sin bosättning på egen hand. Om 

behov av bosättning inte längre kvarstår avbryts bosättningsärendet.  

Sedan slutet av 2014 och början av 2015 har antalet personer med ett 

pågående bosättningsärende minskat, vilket framförallt beror på att fler 

bosättningsärenden har avbrutits.   

Vid utgången av januari månad väntade 8 293 personer på att få en 

anvisning om bosättning, varav 5 921 personer var boende på 

anläggningsboende och 2 372 personer hade eget boende. 

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

skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats 

uppehållstillstånd.  Lagen ska 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. Antalet nyanlända som ska omfattas av 

anvisningar till kommuner samt fördelningen per län och kommun, så 

kallade länstal och kommuntal, har beslutats av regeringen den  

4 februari 2016. 21 702 personer kommer att omfattas av anvisningar till 

kommuner 2016. 

Enligt lagstiftningen ska de personer som har uppehållstillstånd och bor 

på Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar vara 

aktuella för anvisningar. Lagen möjliggör att förutsättningarna att anvisa 

personer till bosättning i en kommun förbättras avsevärt. Fastställandet 
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av antalet nyanlända som ska tas emot på anvisning inför ett kalenderår, 

samt tidsfristen från anvisning till mottagande, syftar till att säkerställa 

att kommunen har förutsättningar för mottagande. 

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. I nuläget är det cirka 30 

bosättningshandläggare som är anställda på Arbetsförmedlingen för att 

arbeta operativt med anvisning av nyanlända. 
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4.2 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 6 369 6 046 4 622 0 

Beräknade utgifter 
3 687 4 666 6 063 8 006 9 102 9 078 

Beräknat sparande/underskott 
342 382 306 -1 960 -4 480   

Beräknat sparande/underskott i föregående 
prognos 

342 367 325 -1 894 -5 000   

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 4 666 miljoner kronor, 

vilket är 15 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett 

anslagssparande på 382 miljoner kronor. De beräknade kostnaderna för 

etableringsersättning är 3 899 miljoner kronor och för tilläggen  

766 miljoner kronor.  

Ersättningen är en rättighet varför anslagsbelastningen kommer att 

påverkas av antalet nyanlända som omfattas av lagstiftningen, samt 

etableringsplanens omfattning. De stigande kostnaderna följande år 

under prognosperioden beror på att antalet deltagare inom 

etableringsuppdraget bedöms öka kraftigt 2016 - 2019. Förutsatt det 

prognostiserade inflödet behöver ytterligare medel tillföras anslaget från 

och med 2018 och framåt. 

Genomsnittligt antal beslut om etableringsersättning   

  2015                       2016 

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

Etableringsersättning 
vid upprättande av 
etableringsplan 

1 806 1 716 1 798 1 793 1 853 1 695 1 958 2 277 2 022 2 146 2 221 2 469 2 548 

Etableringsersättning 
vid deltagande i 
etableringsplan 

38 452 39 355 40 231 41 071 41 898 42 741 43 286 43 864 45 021 46 149 47 013 47 776 48 142 

 

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. Det är fortsättningsvis möjligt 

att arbeta utanför etableringsplanen utan att det påverkar 

etableringsersättningen. Andelen som arbetade inom sin etableringsplan 

med bibehållen etableringsersättning har legat runt 7 % de senaste 

månaderna. Ungefär 3 200 personer påverkades direkt av 
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regeländringen. Regeländringen kan potentiellt komma att motivera 

individer att i större utsträckning arbeta utanför etableringsplanen. 

Omfattningen på arbete är också varierande. Detta medför att det blir 

svårt att beräkna hur stor besparingen kan bli under 2016. 

Från och med den 1 februari 2016 utökas målgruppen för Särskilt 

anställningsstöd i form av instegsjobb till att omfatta samtliga deltagare i 

etableringsuppdraget som läser Svenska för invandrare eller 

motsvarande utbildning vid folkhögskola, Svenska som andraspråk eller 

Yrkessvenska. Det kommer i längden troligtvis leda till att fler blir 

anvisade till instegsjobb.  I och med att Arbetsförmedlingen inte avbryter 

etableringsplanen vid sex månaders heltidsarbete om arbetet utgörs av 

instegsjobb, kan vi komma att se en minskning av avbrott av 

etableringsplan på grund av måluppfyllelse. Det kan leda till en viss 

ökning i kostnaderna för etableringsersättning, om instegsjobbet upphör 

innan etableringsplanen upphör. 
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4.3 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 3 490 3 253 2 665 0 

Beräknade utgifter 
2 131 2 648 3 737 5 062 5 958 5 632 

Beräknat sparande/underskott 
449 0 -247 -1 809 -3 293   

Beräknat sparande/underskott i föregående 
prognos 

449 0 -292 -1 651 -3 369   

 

Kostnaderna under anslaget 2016 beräknas till 2 648 miljoner kronor. 

Det är samma nivå som i föregående prognos och ger ett fullt 

anslagsutnyttjande.  

De stigande kostnaderna följande år under prognosperioden beror på att 

antalet deltagare inom etableringsuppdraget bedöms öka kraftigt 2016 – 

2019. Programkostnaderna per deltagare bedöms vara relativt 

oförändrad under prognosperioden. Prognosen visar att resursbehovet 

kraftigt överstiger föreslagen anslagsnivå åren 2018 – 2019. 

Arbetsförmedlingen ansvarar inom etableringsuppdraget för att 

tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska program för att förbättra 

deltagarnas förutsättningar att få ett arbete. För att tillvarata individens 

kompetens och erfarenhet krävs att planeringen är individuellt anpassad.  

Deltagare inom etableringsuppdraget har även insatser som inte ingår i 

Arbetsförmedlingens program exempelvis SFI, samhällsorientering, 

grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Tidiga och aktiva 

etableringsinsatser är nödvändiga för att deltagarna som nyligen kommit 

till Sverige inte ska fastna i långtidsarbetslöshet. 

Arbetsförmedlingen förbereder sig för väsentligt ökade volymer inom 

etableringsuppdraget under budgetperioden 2016 – 2020 samtidigt som 

kvaliteten på stödet till de arbetssökande ska upprätthållas. 
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Deltagare i program från etableringsuppdraget   

  2015                       2016 

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

Totalt antal med 
programbeslut 

13 124 13 763 14 941 14 471 14 920 15 856 15 380 15 090 15 881 15 971 16 930 15 620 15 556 

Arbetsmarknads- 
    utbildning 

1 112 1 086 1 162 1 279 1 238 1 246 1 140 1 126 1 156 1 126 1 164 1 152 1 155 

Förberedande-  
    utbildning 

10 018 10 350 11 089 10 241 10 796 12 112 12 049 11 767 11 883 11 656 12 029 11 672 11 437 

-varav validering 
1 016 1 087 1 328 1 367 1 342 1 624 1 551 1 431 1 332 2 880 1 703 1 730 1 770 

Praktik 
812 1 023 1 210 1 340 1 203 911 746 823 1 299 1 445 1 776 1 225 1 376 

Arbetsträning 
801 895 1 026 1 125 1 164 1 051 960 883 1 003 1 069 1 276 1 099 1 222 

Praktiskt Basår 
44 44 43 45 45 54 47 41 52 61 65 53 49 

Övriga program 
337 365 411 441 474 482 438 450 488 614 620 419 317 

 

Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program har ökat med 18 % 

från 13 124 i januari 2015 till 15 556 i januari 2016 samtidigt som antalet 

deltagare i etableringsuppdraget ökat med 27 %. Detta innebär att 

andelen i program av samtliga kvarstående har minskat med  

3 procentenheter till 28 % under samma period. Minskningen är del av 

en långvarig trend där andelen i program har minskat från dryg 40 % i 

början av 2013. Arbetsförmedlingen ser en utmaning i att höja andelen 

deltagare i program. För att arbetsförmedlare ska kunna göra 

arbetsmarknadspolitiska bedömningar med kvalitet och anvisa deltagare 

i etableringsuppdraget till rätt insats krävs att anslagsnivåerna följer 

inflödet i etableringsuppdraget, både vad avser förvaltnings- och 

programmedel. Om förvaltningsmedlen inte ökar i takt med att antalet 

deltagare i uppdraget ökar, påverkar det i sin tur hur många som får ta 

del av programinsatser. 

Kvinnornas deltagande i program är lägre än männens. I januari 2016 

deltog 27 % av kvinnorna och 30 % av männen i program. Detta kan 

jämföras med att 33 % av kvinnorna och 42 % av männen deltog i 

program i januari 2015. Minskningen av andelen i program är högre 

bland männen vilket delvis kan förklaras av en större andel män arbetar 

under tid med etableringsplan. Att säkerställa att både kvinnor och män 

får tillgång de arbetsmarknadspolitiska programmen på samma villkor är 

viktigt för Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingen fortsätter att driva metodutvecklingsarbete i 

etableringsuppdraget för att höja och säkra nivån på service och insatser. 

Detta är särskilt viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, då kvinnor inte får 

ta del av insatser i samma utsträckning som män. Metodutvecklingen 

innefattar även systemutveckling.  
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Arbetsförmedlingen bedrev mellan december 2014 och juni 2015 en 

pilotverksamhet på tio arbetsförmedlingskontor, med syftet att testa ett 

”systematiserat arbetssätt i etableringsuppdraget” (SAE). Syftet med 

arbetssättet var att tydliggöra den röda tråden av insatser som ska leda 

till arbete eller studier och på så säkerställa en minsta nivå på det stöd 

och de insatser som erbjuds personer i etableringsuppdraget. 

Uppföljningen av pilotverksamheten visade att arbetssättet ökade 

kvaliteten i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och att 

omfattningen på personernas aktiviteter ökade. Den visade även att 

etableringsplanernas jobbfokus stärktes i och med ett ökat fokus på 

identifiering av kompetens och behovet av validering under 

kartläggningsskedet. Dessa positiva effekter gällde kvinnor i högre 

utsträckning än män. 

Implementering av det systematiserade arbetssättet kommer att ske i två 

steg.  Först i en reviderad form under 2016 där chefer, arbetsförmedlare 

och specialister kommer att få utbildning. Vid sidan av 

implementeringen pågår ett arbete med att föra in hela det 

systematiserade arbetssättet i befintligt systemstöd. Därefter finns 

förutsättningar för hela systematiserade arbetssättet att implementeras. 

Förberedande utbildning (FUB) 

Förberedande utbildningar riktar sig till personer som behöver förbereda 

sig inför ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete. 

Utbildningarna omfattar bland annat aktiviteter för att kartlägga 

yrkesbakgrunden eller hitta lämpligt yrkesområde, lära sig yrkesinriktad 

svenska eller förbereda sig för studier. Folkhögskoleutbildningar inom 

etableringsuppdraget ingår också här. 

Programmet har sedan starten av etableringsuppdraget haft högst antal 

deltagare och i januari 2016 deltog 11 437 personer, vilket motsvarar  

74 % av samtliga programdeltagare. Förklaringar till det höga 

deltagandet är bland annat att vissa förberedande utbildningar är särskilt 

lämpliga för denna målgrupp som är nya på den svenska 

arbetsmarknaden. Men även att det finns en god geografiskt spridning 

och kapacitet på utbildningarna samt att de olika insatser som räknas till 

förberedande utbildningar är tillgängliga för personer med olika 

kompetenser, yrkesbakgrunder samt olika kunskapsnivåer i svenska. 

Grundläggande moduler är av orienterande och vägledande karaktär. 

Modulerna kan innehålla exempelvis svenska, kunskaper om hur det 

svenska samhället och arbetsmarknaden fungerar, yrkesalternativ, 

praktik och grundläggande data och ekonomi.  I januari 2016 deltog 

6 317 personer i grundläggande moduler. Grundläggande moduler är en 

förberedande utbildning som passar personer som har ingen eller kortare 

utbildningsbakgrund. Överlag flest personer i etableringsuppdraget har 

en förgymnasial utbildning kortare än 9 år. Grundläggande moduler är 
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den förberedande utbildning som används mest och Arbetsförmedlingen 

bedömer att användningen av utbildningen kommer att öka under 2016. 

Allmänförberedande utbildning fungerar som nivålyftande för att 

personen ska klara yrkesutbildning eller gymnasiet.  Det är en bred 

utbildning där kärnämnen i gymnasiet som matte och engelska kan ingå. 

30 november 2015 gick avtalet för den allmänförberedande utbildningen 

ut och intentionen var att ett nytt avtal skulle börja gälla från den 1 

januari 2016. På grund av överprövningar av upphandlingen har 

Arbetsförmedlingen beslutat att avbryta upphandlingen. 

Arbetsförmedlingen kommer omgående att starta en ny upphandling.  

Konsekvensen av att det inte finns ett avtal är att det inte går att kunna 

göra nya anvisningar till programmet. Arbetssökande som redan har 

påbörjat den allmänförberedande utbildningen kommer dock att kunna 

fullfölja sina studier tills dem är klara. I januari 2016 fanns det 1 174 

personer i etableringsuppdraget som deltog i den allmänförberedande 

utbildningen. Under 2015 har i snitt cirka 3 000 personer deltagit i den 

allmänförberedande utbildningen och utmaningen för 

Arbetsförmedlingen blir att hitta andra aktiviteter som kan ersätta den 

allmänförberedande utbildningen. Vissa delar av den 

allmänförberedande utbildningen kommer i viss mån att kunna ersättas 

med grundläggande moduler, studiemotiverande insatser på 

folkhögskola eller stöd- och matchningstjänsten. 

Meritportfölj är en av de vanligaste förberedande utbildningarna med 

validerande inslag. I januari 2016 deltog 1 770 personer i utbildningen 

jämfört med 1 003 deltagare motsvarande period 2015. 

I den nya upphandling som gjorts av yrkessvenska finns en uppdelning i 

två delar. Utbildningar kom igång under augusti 2015 och i januari 2016 

fanns 334 deltagare i yrkessvenska del A. Utöver det fanns det 115 

deltagare i yrkessvenska del B (yrkessvenska del B är inte än 

förberedande utbildning, det är en tjänst som kan kopplas till exempelvis 

en arbetsmarknadsutbildning eller praktikplats). Ökningen av antalet 

deltagare i tjänsten yrkessvenska är inte det förväntade. Anordnarna av 

utbildningen har haft svårt att rekrytera behöriga lärare då det råder 

brist på lärare i svenska som andra språk. Det i kombination med en 

förväntad ökad efterfrågan när inflödet i etableringsuppdraget ökar 

ytterligare under 2017 har gjort att Arbetsförmedlingen i samråd med 

anordnarna har beslutat att göra en ny upphandling. Upphandlingen 

förväntas vara klar januari 2017. Nuvarande avtal gäller under tiden. En 

ökning av antal deltagare i yrkessvenska är att vänta men inte att den 

uppnår de nivåer som fanns under det gamla avtalet. Sedan den 1 

februari är det möjligt att få ett instegsjobb när man deltar i 

yrkessvenska. Vår bedömning är att påverkan på antal anvisningar till 

yrkessvenska på grund av förordningsändringen för instegsjobb är 

försumbart. 
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Inom etableringsuppdraget har cirka en fjärdedel en eftergymnasial 

utbildning längre än två år. En form av förberedande utbildning för den 

målgruppen är Korta vägen. Utbildningen är ett komplement till 

högskolornas kompletterande utbildningar. Den syftar bland annat till 

att ge akademiker som är utbildade utanför Sverige möjligheter att få 

arbete i enlighet med sin utbildnings- och yrkesbakgrund samt förbereda 

dem för högskolestudier som kan behövas för att komplettera deras 

utländska examen. I januari 2016 deltog 366 deltagare inom 

etableringsuppdraget i utbildningen Korta vägen.  

Folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget 

Arbetsförmedlingen har möjlighet att lämna bidrag till 

Folkbildningsrådet för utbildningar på folkhögskolor. Utbildningen ska 

bedrivas på heltid under sex månader och innehålla orienterande och 

arbetsförberedande insatser samt studier i svenska. Arbetsförmedlingen 

och Folkbildningsrådet har kommit överens om hur genomförandet av 

satsningen ska gå till. Utbildningarna startade i februari 2014. 

Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen för 
etableringsuppdraget 

  

  2015                       2016 

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

Totalt 355 360 557 627 572 528 470 470 612 899 996 1 053 1 093 

- varav kvinnor 196 276 296 262 246 222 221 300 460 446 509 520 552 

- varav män 164 281 331 310 282 248 249 312 439 431 487 533 541 

 

Vid utgången av januari 2016 hade totalt 2 769 personer deltagit i 

utbildningen sedan dess start, varav ungefär hälften av deltagarna varit 

kvinnor. Arbetsförmedlingen har pekat på behovet av en sådan insats för 

kvinnor med kort utbildningsbakgrund och som saknar tidigare 

yrkeserfarenheter.  Utbildningen är således viktig ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Av samtliga som hade deltagit i utbildning hade 

ungefär tre fjärdedelar högst förgymnasial utbildning.  

Folkbildningsrådet följer varje år upp utbildningen i en regeringsrapport. 

De konstaterade i 2015 års rapport till regeringen att folkhögskolorna 

anpassar utbildningen efter deltagarnas behov och förutsättningar. Trots 

att utbildningen är arbetsförberedande och trots deltagarnas starka fokus 

på arbete, framhåller Folkbildningsrådet att utbildningens huvudsakliga 

målgrupp i praktiken är personer med kortare utbildningsbakgrund som 

ofta har behov av validering och vidare studier. Folkhögskolornas 

allmänna eller studiemotiverande kurs anges som lämpliga insatser för 

deltagarna efter avslutad utbildning.  Nästa regeringsrapport kommer i 

februari. I samband med denna inlämnas även en uppföljning av 

utbildningen, baserad på individuella intervjuer och 
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fokusgruppsintervjuer, för att få ökad kunskap om deltagarnas 

upplevelse av utbildningen.  

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 därför att 152 miljoner kronor ska avsättas till utbildningen 

under 2016, vilket motsvarar 3 000 utbildningsplatser. 

Arbetsförmedlingen genomför tillsammans med Folkbildningsrådet olika 

informationsinsatser för att öka kännedomen om utbildningen bland 

både arbetsförmedlare och deltagare i etableringsuppdraget, för att 

platserna ska utnyttjas på bästa sätt. Mot bakgrund av att 

Arbetsförmedlingens allmänförberedande utbildning inte kan erbjudas 

på grund av överklagan i upphandlingen, bör folkhögskoleutbildningen 

delvis kunna erbjudas som ett alternativ till denna.   

Arbetsmarknadsutbildning (AUB)  

Arbetsmarknadsutbildning (AUB) är en yrkesinriktad utbildning som 

svarar mot aktuell efterfrågan på arbetsmarknaden. 1 155 personer, vilket 

motsvarar 2 % av samtliga kvarstående deltagare, tog del av 

arbetsmarknadsutbildning i januari 2016, vilket är en procentenhet 

mindre än motsvarande period förra året. 

Andelen i arbetsmarknadsutbildning kan ha påverkats av problemen 

med yrkessvenska. Yrkessvenska del B kan erbjudas som en stödjande 

tjänst där en arbetssökande parallellt deltar i båda yrkessvenska och en 

arbetsmarknadsutbildning, i syfte att möjliggöra deltagande i 

arbetsmarknadsutbildning tidigt i etableringsprocessen. 

Från den 1 februari 2016 har Arbetsförmedlingen möjlighet att, som 

arbetsmarknadsutbildning, erbjuda uppdragsutbildning på 

eftergymnasial nivå för personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv 

eller med begränsad sådan erfarenhet om utbildningen motsvarar längst 

6 månaders heltidsstudier.   

Praktik på en arbetsplats och arbetsträning med handledare 

Av samtliga deltagare hade 3 % en praktik i januari 2016 vilket är en 

procentenhet högre än motsvarande period förra året. Antalet deltagare i 

praktik har ökat kraftigt med 41 % från 812 personer i januari 2015 till 

1 376 personer i januari 2016. En förklaring till ökningen av antalet i 

praktik jämfört med föregående år kan vara etableringsresurserna som 

anställts för att öka möjligheterna för deltagarna att komma ut i en 

arbetsplatsförlagd aktivitet. 

Sedan februari 2013 är det möjligt för Arbetsförmedlingen att anvisa 

nyanlända i etableringsuppdraget till det arbetsmarknadspolitiska 
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programmet arbetsträning för vissa nyanlända. Programmet består av 

två delar; praktiskt basår och arbetsträning med handledare. I januari 

2016 deltog 49 personer i praktiskt basår och 1 222 personer deltar i 

arbetsträning med handledare.  

 

Arbete med validerande insatser 

Arbetsförmedlingen har uppdraget att utveckla och öka möjligheterna för 

deltagarna inom etableringsuppdraget att få sin kompetens synliggjord 

och validerad. Valideringsinsatserna består av validering enligt 

upphandlade branschmodeller, förstärkta valideringsinsatser inom 

meritportfölj samt yrkeskompetensbedömningar. För att en person som 

är nyanländ ska få de bästa förutsättningarna att kunna genomföra en 

validering är också språkstöd viktigt.  

Arbetsförmedlingen har fortsatt det utvecklingsarbete som påbörjades 

under 2014 i syfte att förbättra förutsättningarna för och underlätta för 

personer inom etableringsuppdraget att få sin kompetens validerad. I 

syfte att öka användningen av validerande insatser och att använda dem 

rätt har cirka 10 dialogseminarier om validering för arbetsförmedlare 

genomförts i landet under 2015.  

Det är viktigt att föra diskussioner med både arbetsförmedlare och 

leverantörer av validerande insatser om hur valideringen kan användas 

som en process för den arbetssökande. Delar av processen kan påbörjas 

tidigt under etableringen och kompletteras med både parallella insatser 

som till exempel yrkessvenska och insatser som praktik eller utbildning 

under en tid. Det stärker den nyanländas möjligheter att, utifrån bättre 

språkstöd både i valideringsprocessen och inför denna, få genomföra 

studier i yrkessvenska. Att få komma ut på en arbetsplats inom sitt 

yrkesområde som en del i valideringsprocessen skapar också bättre 

förutsättningar för en väl genomförd validering och säkerställer ett mera 

rättvisande resultat.  

Meritportfölj innehåller två moduler med validerande insatser. Dels 

validering inom ramen för de branschmodeller som Arbetsförmedlingen 

inte upphandlat och dels yrkesbedömning på en arbetsplats. Både i 

dialog med leverantörer och med arbetsförmedlare har det tydliggjorts 

att genomförandet av dessa två moduler är avgörande för att deltagaren 

och Arbetsförmedlingen ska kunna få underlag för fortsatt planering av 

insatser. Krav ställs på leverantör av meritportfölj att tillhandahålla 

handledare som kan deltagarens första språk.  

Till aktiviteten meritportfölj har det under februari 2015 till januari 2016 

gjorts 10 735 anvisningar att jämföra med 6 550 anvisningar under 

motsvarande period 2014 och 2015. Ökningen följer till en stor del 

inflödet av antalet deltagare i etableringsuppdraget.   
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Validering enligt branschmodell innebär att, en nyanländ som har 

kompetens inom en bransch, valideras inom ramen för de 

branschmodeller som finns. Generellt krävs ganska hög nivå på 

kunskaper i svenska språket om deltagaren ska kunna synliggöra sin 

kompetens inom ett yrkesområde. Eftersom det är en stor fördel för den 

fortsatta planeringen om valideringen kan genomföras så tidigt som 

möjligt i den nyanländes etablering har Arbetsförmedlingen också sett ett 

behov av att fortsatt arbeta vidare med utvecklingen av språkstöd. 

Yrkessvenska i kombination med validering liksom att använda tolk i 

samband med validering är viktiga former av stöd för att överbrygga 

svårigheter som uppstår i samband med språket. 

Självskattningsunderlag inom olika branscher har vidareutvecklats, 

översatts på flera språk och självskattningsunderlag inom flera branscher 

har tagits fram under 2015. 

Antalet valideringar enligt branschmodell som genomförts för personer 

inom etableringen under februari 2015 till januari 2016 var 441, jämfört 

med 367 under motsvarande period 2014 till 2015. Under perioden 

februari 2015 till januari 2016 har 251 valideringar (57 %) varit för 

personer som varit en kortare tid än ett år inom etableringsuppdraget.  

Yrkeskompetensbedömning innebär att deltagaren får möjlighet att visa 

upp sina kunskaper på en arbetsplats med en handledare som kan 

bedöma kompetensen. Syftet är att erhålla referenser och erfarenheter 

från en svensk arbetsgivare. Utformandet av bedömningskriterier i 

samband med yrkeskompetensbedömning kan underlätta som stöd för 

flera arbetsgivare att ta emot och erbjuda platser för nyanlända.  

Syftet är att den nyanlända ska erhålla referenser och erfarenhet från en 

svensk arbetsgivare samt att synliggöra kompetens. Insatsen 

uppmärksammar också eventuella kompletteringsbehov med sikte på 

anställningsbarhet. Yrkeskompetensbedömning är ett inslag som också 

är tänkt att användas som ett steg i snabbspåren.  

Under februari 2015- januari 2016 har det gjorts 520 anvisningar till 

yrkeskompetensbedömning, att jämföra med 368 motsvarande period 

2014.  

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. Det gemensamma uppdraget går ut på att identifiera 

hinder som försvårar eller försenar nyanländas inträde på 
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arbetsmarknaden och ta fram konkreta förslag på hur inträdet kan 

påskyndas. 

Samarbete om snabbspår pågår inom 14 branscher som omfattar ett  

20-tal yrken. Under hösten samordnade Arbetsförmedlingen möten med 

arbetsmarknadens parter och ansvariga myndigheter för att få till stånd 

snabbspår inom samtliga 14 branscher. Arbetet med snabbspåren har 

resulterat i en anpassning och översättning av valideringsmodeller och 

att valideringen anpassas inom yrkesområden som ger nyanlända 

möjligheten att börja arbeta i den aktuella branschen snabbare, även om 

det i ett första steg inte är inom det yrke som den nyanlända har 

utbildning. 

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 reell kompetens 

(yrkeskompetensbedömning). Vidare ska Arbetsförmedlingens 

upphandlade arbetsmarknadsutbildningar i högre utsträckning kunna 

användas för att korta utbildningstiden för den arbetssökande. 

Gällande nyanlända akademiker handlar snabbspåren om att få till stånd 

fler platser för praktik och yrkeskompetensbedömning hos arbetsgivare. 

Detta för att nyanlända ska kunna få en första referens och erfarenhet på 

den svenska arbetsmarknaden. Dialogen mellan Arbetsförmedlingen och 

arbetsmarknadens parter har handlat om att hitta former för hur 

arbetsplatsförlagda insatser kan erbjudas arbetssökande i 

etableringsuppdraget i högre utsträckning än idag. Inom ramen för 

diskussionerna om snabbspår kommer även möjligheten att anskaffa 

uppdragsutbildningar på eftergymnasial nivå nyttjas. Sådana 

utbildningar planeras exempelvis för lärare, läkare och sjuksköterskor. 
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4.4 Efter etableringsplan 

Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan under 2015 
  

Kvinnor Män Totalt 
  

Antal Andel Antal Andel Antal Andel  

Totalt antal som avslutat etableringsplan 6 693   8 903   15 596   

Arbete studier 
1397 21% 3 393 38% 4 790 31% 

 - arbete med stöd 178 3% 475 5% 653 4% 

 - arbete utan stöd 207 3% 533 6% 740 5% 

 - nystartsjobb 469 7% 1902 21% 2 371 15% 

 - avaktualiserade till studier 542 8% 483 5% 1 025 7% 

Arbetsmarknadspolitiska program 3 551 53% 4 096 46% 7 647 49% 

 - jobb- och utvecklingsgarantin 202 3% 309 3% 511 3% 

 - jobbgarantin för ungdomar 3236 48% 3635 41% 6 871 44% 

Öppet arbetslösa 
392 6% 498 6% 890 6% 

Förhindrade 
630 9% 458 5% 1 088 7% 

Avaktualiserad av annan orsak 
723 11% 458 5% 1 181 8% 

 

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 2015 (dvs. 

avslutade sin plan november 2014 till oktober 2015) arbetade eller 

studerade 4 790 personer, vilket motsvarar 31 % av samtliga kvarstående. 

Det innebär en ökning med tre procentenheter jämfört med 2014 och 

nästan en fördubbling av antalet personer. Motsvarande antal uppgick 

2014 till 2 435 personer. 

Flera olika faktorer påverkar deltagarnas möjligheter till arbete och 

utbildning. God arbetsmarknad och stark efterfrågan på arbetskraft är en 

förutsättning. Arbetsmarknaden har stärkts sedan etableringsuppdraget 

startade 2010. Den starka efterfrågan på arbetskraft ökar möjligheterna 

för deltagarna att hitta ett jobb.  

Andelen deltagare med högre utbildningsnivå ökar samtidigt som 

andelen kvarstående med förgymnasial utbildning minskar. Andelen 

med förgymnasial utbildning kortare än nio år är dock betydligt högre 

bland deltagare i etableringsuppdraget än bland övriga arbetssökande på 

arbetsförmedlingen. De som saknar gymnasieutbildning har svårare att 

ta sig in på arbetsmarknaden.  

Internt utvecklingsarbete har bedrivits för att förbättra och effektivisera 

etableringsprocessen under de fem åren som etableringsuppdraget 
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funnits. Samverkan med kommunerna och andra berörda myndigheter 

har förbättrats och det finns fungerande arbetsgrupper under 

samverkansdelegationen. Systematiserat arbetssätt (SAE) är namnet på 

det interna utvecklingsarbetet som gjorts för att kvalitetssäkra processen 

så att den arbetssökande ska få individuellt anpassade insatser i rätt tid 

och rätt ordning. Analyser och underlag har förbättras vilket medfört 

bättre dialog med uppdragsgivaren. Kompetensutveckling har skett 

genom att rutinerna fungerar mer effektivt och kunskapen om uppdraget 

är större vilket lämnar större utrymme till att fokusera på matchning.  

Andelen som går till arbete eller studier är markant högre bland männen. 

Det återspeglar bland annat det faktum att män i större utsträckning 

också tar del av subventionerade anställningar. Samtidigt är skillnaderna 

mellan män och kvinnor i omsättning till arbete stora för alla i 

arbetsmarknaden utsatta grupper. Däremot går kvinnorna i högre 

utsträckning till reguljär utbildning vilket långsiktigt kan ge ett positivt 

resultat.  

Nystartsjobb är liksom tidigare den vanligaste anställningsformen efter 

att personen lämnat etableringsuppdraget. Av de som lämnat 

etableringsuppdraget och nått dag 90 under 2015 hade 15 % nystartsjobb 

vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2014.  

Personer som haft etableringsplan i maximal tid, men som fortfarande 

har behov av insatser, kan gå över till olika arbetsmarknadspolitiska 

program. Av de som lämnat etableringsuppdraget deltog 50 % i 

arbetsmarknadspolitiska program. Flertalet (45 %) var deltagare i jobb- 

och utvecklingsgarantin. Andelen kvinnor som går till jobb- och 

utvecklingsgarantin är 48 % och andelen män är 42 %. Personerna som 

lämnar etableringsuppdraget, behöver särskilt stöd och insatser även 

efteråt, för att stärka sina möjligheter till en långsiktig etablering på 

arbetsmarknaden.   
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5 Tabeller 

Snittkostnad per deltagare           

  
Prognos 
150505 

Prognos 
150727 

Prognos 
151026 

Prognos 
160120 

Prognos 
160219 

1:2 Aktivitetsstöd           

Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 8 500 8 300 8 300 8 600 8 600 

Jobb- & utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas 11 900 11 600 11 600 11 900 11 900 

Jobbgarantin för ungdomar (UGA) 4 600 4 500 4 500 4 600 4 600 

Arbetsmarknadsutbildning 8 500 8 800 8 800 9 300 9 300 

Start av näringsverksamhet 11 700 11 600 11 800 12 500 12 500 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 8 400 8 100 8 200 8 400 8 400 

Arbetspraktik 7 100 7 200 7 300 7 500 7 500 

Praktisk kompetensutveckling 7 300 7 400 7 500 8 000 8 000 

Förberedande utbildning 6 200 6 400 6 400 7 000 7 000 

Arbetslivsintroduktion 8 700 8 700 8 900 9 500 9 500 

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 7 900 7 800 7 900 8 100 8 100 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 7 700 7 500 7 600 8 500 8 500 

Fördjupad kartläggning och vägledning 8 400 8 000 7 800 8 400 8 400 

1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser           

Särskilt anställningsstöd (JOB) 17 800 17 700 17 800 17 900 17 900 

Instegsjobb 14 800 14 600 14 700 14 900 14 900 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 20 300 20 000 20 000 20 100 20 100 

Extratjänster 20 000 22 500 22 500 22 500 22 500 

Traineejobb 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

1:4 Lönebidrag och Samhall mm            

Lönebidrag 11 600 11 500 11 700 11 700 11 700 

OSA 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 

Utvecklingsanställning 15 200 15 000 15 000 14 900 14 900 

Trygghetsanställning 13 300 13 200 13 200 13 200 13 200 

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) 6 600 6 600 6 500 6 500 6 500 

Nystartsjobb           

Nystartsjobb 12 900 12 900 12 900 12 700 12 700 

Yrkesintroduktionsanställning           

Yrkesintroduktionsanställning 4 900 4 900 5 000 5 100 5 100 
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Flöden i jobb och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 
          

  
2015                       2016 

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

Förändring -758 -599  -886  -920  -1 961  -4387  -397  -1 053  -496  -707  -434  1 042  -1 451  

Inflöde 6 525 5 732 6 316 5 571 5 155 5 326 4 582 5 689 5 884 5 304 5 027 5 842 5 262 

Utflöde 7 512 6 590 7 513 6 960 7 393 9 914 5 357 6 848 6 787 6 319 5 895 5 314 6 713 

 

Flöden i jobb och utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen       

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

Förändring 360 212  237  122  -62  -683  196  295  502  254  448  638  12  

Inflöde 2 299 2 183 2 396 2 291 2 279 2 253 1 856 2 223 2 625 2 404 2 300 2 308 2 432 

Utflöde 1 993 2 027 2 245 2 231 2 414 2 997 1 705 2 023 2 177 2 234 1 936 1 777 2 420 

 

Flöden i jobbgarantin för ungdomar           

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

Förändring -1 929  -1 156  -2 219  -1 988  -3 101  -5 599  -2 012  -2 643  1 937  399  445  177  -1 824  

Inflöde 4 604 4 013 3 581 3 483 2 720 2 459 1 821 2 524 5 776 3 857 3 978 4 121 3 307 

Utflöde 6 540 5 163 5 811 5 494 5 817 8 072 3 839 5 079 3 867 3 474 3 574 3 975 5 131 

 

Prognos garantier gällande sökande som tidigare deltagit i etableringsuppdraget 
Årssnitt 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jobb- och utvecklingsgarantin fas 1&2 8 200 11 900 13 800 16 900 23 100 32 200 

Jobb- och utvecklingsgarantin sysselsättn.fas 500 700 300 100   

Jobbgaranti för ungdomar 700 900 900 1 100 1 500 2 100 

 

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 99 105 102 98 94 84 83 86 88 86 87 88 

2017 98 99 97 93 89 80 75 78 80 81 82 82 

2018 93 94 92 86 82 74 73 76 77 78 78 79 

2019 93 95 93 89 85 76 74 76 76 82 82 83 

2020 96 97 95 93 89 79 76 79 81 84 85 86 
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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 157 149 141 131 137 151 158 165 161 163 165 170 

2016 159 150 140 132 131 144 154 159 148 148 145 151 

2017 148 143 134 128 124 141 154 159 150 147 143 146 

2018 141 138 129 128 123 141 151 156 144 142 138 146 

2019 141 137 130 126 125 144 156 162 152 147 144 147 

2020 143 138 131 127 126 145 158 163 153 148 145 148 

 

Kvarstående deltagare i tjänsten Introduktion till arbete     
  

2015                       2016 
  

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

Totalt antal 
deltagare 4 677  5 276  5 782  5 868  5 845  5 589  5 437  5 020  4 814  4 847  4 958  5 031  4 833  

- varav från 
garantiprogrammen 1 673  1 887  2 059  2 147  2 246  2 231  2 251  2 123  2 123  2 185  2 216  2 238  2 140  

- varav från 
etableringsuppdraget 86  88  92  90  93  98  91  79  75  86  98  96  80  

- varav övriga 2 918  3 301  3 631  3 631  3 506  3 260  3 095  2 818  2 616  2 576  2 644  2 697  2 613  

 

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

Totalt antal deltagare 8 761  15 570  19 009  19 046  18 227  17 374  17 105  13 993  15 039  17 478  19 605  19 883  18 700  

- varav från 
garantiprogrammen 8 582  15 168  18 187  17 949  16 847  15 849  15 390  12 325  13 067  14 754  16 025  15 921  14 781  

- varav övriga 179  402  822  1 097  1 380  1 525  1 715  1 668  1 972  2 724  3 580  3 962  3 919  

 

Kvarstående deltagare i tjänsten Yrkessvenska B     
  

2015                       2016 
  

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

Totalt antal 
deltagare               85  209  394  504  527  522  

- varav från 
garantiprogrammen               35  86  169  219  237  229  

- varav från 
etableringsuppdraget               27  67  120  146  129  115  

- varav övriga               23  56  105  139  161  178  
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Genomsnittlig bidragsandel i lönebidrag (procent) 
    

  2015                       2016 
  

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

Affärsdrivande verk 64,6 64,4 64,8 64,5 64,5 64,2 64,5 64,5 64,5 64,2 64,8 64,5 64,7 

Allmännyttiga org. 69,0 68,9 68,8 68,8 68,9 68,9 68,8 68,8 68,9 68,8 68,8 68,7 68,9 

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

Enskilda företag 63,3 63,3 63,3 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,5 63,5 

Institutioner 63,9 65,4 64,4 64,8 65,0 64,5 64,7 64,3 64,5 66,4 64,8 63,8 64,1 

Kommuner 62,2 62,4 62,5 62,4 62,5 62,5 62,5 62,5 62,6 62,5 62,6 62,6 62,6 

Landsting 58,3 58,9 59,4 59,1 59,2 59,4 59,7 59,9 59,5 59,5 60,0 60,2 59,5 

Statliga myndigheter 56,8 56,5 56,5 56,6 56,9 57,1 57,2 57,0 57,3 57,8 58,1 57,8 57,8 

Samtliga 
arbetsgivare 64,0 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 64,2 64,2 64,2 64,1 64,2 64,2 64,2 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).     

 

Genomsnittlig bidragsandel i Utvecklingsanställning (procent) 
    

  2015                       2016 
  

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

Affärsdrivande verk 75,0 75,1 75,5 74,4 73,8 73,7 75,5 75,5 74,4 72,8 75,3 75,4 73,8 

Allmännyttiga org. 77,7 77,5 77,2 77,0 77,2 76,8 76,7 76,8 76,6 76,5 76,3 76,5 76,1 

Annan arbetsgivare 76,0 75,9 76,0 76,0 75,3 75,3 74,9 75,0 74,7 74,6 74,4 74,1 74,1 

Enskilda företag 75,3 75,6 75,3 74,7 74,5 74,3 74,0 74,0 74,3 74,3 73,9 73,7 73,6 

Institutioner 73,2 77,9 79,2 76,9 76,1 76,1 75,2 75,2 74,2 75,0 71,7 74,9 75,6 

Kommuner 75,0 74,8 74,7 74,5 74,3 74,3 74,1 74,0 73,9 73,7 73,9 73,6 73,8 

Landsting 72,3 72,2 70,9 72,2 70,7 70,9 70,5 71,1 70,8 71,2 71,0 74,6 71,6 

Statliga myndigheter 77,1 72,6 72,7 76,0 71,9 71,5 71,4 71,7 74,9 74,0 71,7 71,6 71,0 

Samtliga 
arbetsgivare 75,7 75,6 75,3 75,1 74,9 74,8 74,5 74,6 74,4 74,3 74,3 74,2 74,2 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).     

 

Genomsnittlig bidragsandel i Trygghetsanställning (procent) 
    

  2015                       2016 
  

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

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

Allmännyttiga org. 72,1 72,1 71,9 71,9 72,0 71,9 71,8 71,8 71,7 71,7 71,7 71,6 71,6 

Annan arbetsgivare 69,9 69,9 69,7 69,6 69,5 69,5 69,3 69,3 69,4 69,2 69,2 69,3 69,1 

Enskilda företag 67,2 67,2 67,2 67,2 67,1 67,1 67,1 67,1 67,0 66,9 67,0 66,9 66,9 

Institutioner 65,1 65,7 65,5 65,0 64,8 64,7 64,5 64,6 64,6 65,9 62,2 64,6 65,9 

Kommuner 66,8 66,8 66,8 66,7 66,7 66,6 66,6 66,6 66,6 66,5 66,6 66,5 66,5 

Landsting 62,8 62,4 63,0 62,5 62,6 62,8 62,2 62,1 62,5 62,7 62,8 62,0 63,6 

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

Samtliga 
arbetsgivare 68,1 68,1 68,1 68,0 68,0 67,9 67,9 67,9 67,9 67,8 67,8 67,7 67,7 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).     
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Genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag per utbetald personmånad i 
Trygghets- och Utvecklingsanställning 2012-2015 
(exklusive Kulturarvslyftet och tillfälliga anställningar vid Samhall) 
Belopp i kronor 

  2012 2013 2014 2015 

Trygghetsanställning 1 051 1 064 1 029 1 024 

Utvecklingsanställning 2 182 2 363 1 997 1 464 

Uppgifter om genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag vid Utvecklings- 

och trygghetsanställningar finns inte i ekonomisystemen, men har här 

beräknats med ledning av utbetalda anordnarbidrag och personmånader 

i respektive program. 

 

Genomsnittlig bidragsandel i OSA (procent) 
    

  2015                       2016 
  

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

Allmännyttig 
organisation 80,0 80,0 67,2 80,0 80,0 80,0 80,0             

Kommuner 74,2 74,3 74,2 74,2 74,2 74,1 73,9 73,8 73,9 73,9 74,0 73,9 73,9 

Statliga myndigheter 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Samtliga 
arbetsgivare 74,2 74,3 74,2 74,2 74,2 74,1 74,0 74,0 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 

Källa: Arbetsförmedlingen, Programindikatorer (PRI).     

 

Antal kvarstående med beslut om SIUS 
    

  2015                       2016 
  

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

Kvarstående 11 619 11 713 11 765 11 753 11 706 11 628 11 441 11 353 11 321 11 147 11 079 10 993 10 870 

 

Beslut om stöd till personligt biträde 
    

  2015                       2016 
Program 

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

Kvarstående 16 582 16 649 16 657 16 618 16 398 16 189 15 933 15 888 15 849 15 859 15 912 15 777 15 613 

Nya beslut 2 456 1 980 2 103 2 143 1 963 2 219 1 540 1 238 1 993 1 967 1 962 1 693 2 019 

 

Nya beslut om stöd till hjälpmedel 
    

  2015                       2016 
Program 

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

Antal fattade 
beslut 527 638 705 670 637 793 432 311 527 578 574 650 488 
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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% 44% 

  Funktionsnedsättning 29% 28% 27% 

Öppet arbetslösa Kvinnor 44% 44% 43% 

  Män 56% 56% 57% 

  Utrikesfödda 46% 51% 52% 

  Funktionsnedsättning 12% 11% 11% 

Långtidsarbetslösa Kvinnor 44% 44% 44% 

  Män 56% 56% 56% 

  Utrikesfödda 52% 58% 60% 

  Funktionsnedsättning 14% 12% 12% 

Sökande som fått arbete Kvinnor 47% 46% 49% 

  Män 53% 54% 51% 

  Utrikesfödda 28% 31% 33% 

 Funktionsnedsättning 15% 14% 14% 

Deltidsarbetslösa Kvinnor 68% 68% 67% 

  Män 32% 32% 33% 

  Utrikesfödda 35% 37% 38% 

  Funktionsnedsättning 6% 6% 7% 

Timanställda Kvinnor 62% 61% 60% 

  Män 38% 39% 40% 

  Utrikesfödda 31% 34% 34% 

  Funktionsnedsättning 7% 7% 7% 

 
 

Andelen kvinnor och män med arbetslöshetsersättning 

    2014 2015 2016 

Arbetssökande med inkomstrelaterad 
ersättning Kvinnor 48% 47% 46% 

  Män 52% 53% 54% 

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, FAS 1&2 Kvinnor 45% 45% 44% 

  Män 55% 55% 56% 

  Utrikesfödda 44% 49% 51% 

  Funktionsnedsättning 27% 26% 25% 

Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 3 Kvinnor 47% 46% 45% 

  Män 53% 54% 55% 

  Utrikesfödda 37% 41% 43% 

  Funktionsnedsättning 39% 38% 38% 

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

  Män 59% 60% 61% 

  Utrikesfödda 19% 22% 22% 

 Funktionsnedsättning 13% 14% 14% 

Arbetsmarknadsutbildning Kvinnor 38% 34% 35% 

  Män 62% 66% 65% 

 Utrikesfödda 60% 61% 58% 

  Funktionsnedsättning 27% 21% 18% 

Start av näringsverksamhet Kvinnor 47% 46% 45% 

  Män 53% 54% 55% 

  Utrikesfödda 29% 31% 29% 

  Funktionsnedsättning 23% 22% 17% 

Arbetspraktik och praktisk 
kompetensutv. Kvinnor 47% 45% 44% 

  Män 53% 55% 56% 

  Utrikesfödda 67% 68% 68% 

  Funktionsnedsättning 26% 21% 16% 

Förberedande insatser Kvinnor 53% 52% 53% 

  Män 47% 48% 47% 

  Utrikesfödda 51% 52% 52% 

  Funktionsnedsättning 46% 41% 38% 

Utbildningskontrakt Kvinnor - 40% 42% 

  Män - 60% 58% 

  Utrikesfödda - 42% 23% 

  Funktionsnedsättning - 6% 15% 
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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% 46% 

  Funktionsnedsättning 17% 20% 21% 

Förstärkt särskilt anställningsstöd Kvinnor 38% 40% 42% 

  Män 62% 60% 58% 

  Utrikesfödda 31% 35% 38% 

  Funktionsnedsättning 29% 31% 31% 

Instegsjobb Kvinnor 31% 26% 25% 

  Män 69% 74% 75% 

  Funktionsnedsättning 1% 1% 1% 

Trainee jobb Kvinnor - 74% 64% 

  Män - 26% 41% 

  Utrikesfödda - 0% 0% 

 Funktionsnedsättning - 4% 5% 

Extratjänster Kvinnor - 57% 63% 

  Män - 43% 38% 

  Utrikesfödda - 0% 0% 

  Funktionsnedsättning - 54% 45% 

Lönebidrag Kvinnor 41% 41% 41% 

  Män 59% 59% 59% 

  Utrikesfödda 17% 17% 17% 

OSA Kvinnor 31% 31% 31% 

  Män 69% 69% 69% 

  Utrikesfödda 24% 25% 26% 

Utvecklingsanställning Kvinnor 40% 39% 38% 

  Män 60% 61% 62% 

  Utrikesfödda 18% 18% 17% 

Trygghetsanställning Kvinnor 41% 41% 41% 

  Män 59% 59% 59% 

  Utrikesfödda 15% 15% 15% 

Nystartsjobb Kvinnor 37% 35% 35% 

  Män 63% 65% 65% 

  Utrikesfödda 50% 55% 59% 

  Funktionsnedsättning 18% 17% 16% 

Yrkesintroduktionsanställning Kvinnor 36% 27% 20% 

  Män 64% 73% 80% 

  Utrikesfödda 7% 7% 7% 

  Funktionsnedsättning 3% 2% 1% 
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