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Förord
Arbetsförmedlingen ska analysera hur tjänsten Stöd och matchning kan utvecklas och
hur tjänsten kan användas tillsammans med andra insatser för att skapa en effektiv
matchning till etableringsjobb. Arbetsförmedlingen ska utifrån detta perspektiv
analysera dimensioneringen av tjänsten.
Utifrån analysen ska Arbetsförmedlingen redovisa hur utformningen av en
upphandlad modell för matchning till etableringsjobb skulle kunna se ut. Om det
bedöms finnas behov av författningsändringar för att kunna utforma en effektiv
modell för upphandlad matchning till etableringsjobb ska sådant förslag redovisas.
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den
30 november 2018.
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Inledning

Inledning

Arbetsförmedlingen fick i slutet av maj 2018 i uppdrag av regeringen att till den 30
november samma år analysera förutsättningarna för och utreda den närmare
utformningen av en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb.
Uppdraget har genomförts i samråd med arbetsmarknadens parter: LO, Unionen och
Svenskt Näringsliv (benämns fortsättningsvis i rapporten som ”parter” ).
Regeringen och parterna är överens om att etableringsjobb bör införas, vilket
resulterade i en gemensam avsiktsförklaring som presenterades den 5 mars 2018.
Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa
kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida
kompetensförsörjning.
Utifrån uppdragsbeskrivningen har Arbetsförmedlingen analyserat ”hur tjänsten
Stöd och matchning kan utvecklas och hur tjänsten kan användas tillsammans med
andra insatser för att skapa en effektiv matchning till etableringsjobb.” Av uppdraget
och avsiktsförklaringen framgår att externa aktörer ska stå för en väsentlig del av
matchningen till etableringsjobb vilket därför har varit en utgångspunkt för
uppdraget.
I utredningsarbetet har Arbetsförmedlingen därför utgått från den upphandlade
matchningstjänst som Arbetsförmedlingen har idag, nämligen Stöd och matchning
(STOM). Tillsammans med parterna har olika alternativ utretts, analyserats och
övervägts. Arbetssättet har varit utforskande där utgångspunkten har varit att våga
tänka nytt och innovativt.
Det gemensamma arbetet har resulterat i den modell som presenteras i denna
återrapport, som bygger på tre olika vägar till matchning. Arbetsförmedlingen och
parterna ställer sig bakom föreslagen modell, under förutsättning att regeringen inför
etableringsjobben utifrån parternas överenskommelse. Vissa frågor behöver dock
utredas vidare och det krävs också att vissa förutsättningar är uppfyllda för att kunna
realisera matchningsmodellen.
Regeringen och parterna har haft som ambition att etableringsjobben ska kunna
införas under andra halvåret 2019. En förutsättning för att denna tidsplan ska hålla
är framförallt att riksdagen fattar nödvändiga beslut och att inga hinder av
statsstödsrättslig karaktär uppkommer. Arbetsförmedlingen ser även andra
utmaningar med denna tidsplan. För att kunna gå vidare i fortsatt planering och
realisering är det av stor vikt att snarast få besked från uppdragsgivare om ansvar för
utbetalning och kontroll av individersättning samt myndighetens anslagsmässiga
förutsättningar till att få upphandla föreslagen matchningstjänst riktad till
arbetsgivare. En fördröjning riskerar annars att försena införandet av
matchningstjänsten.
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1.1

Inledning

Sammanfattning

Regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att etableringsjobb
bör införas, i syfte att bidra till etableringen av nyanlända och långtidsarbetslösa på
arbetsmarknaden samt för att bidra till arbetsgivarnas framtida
kompetensförsörjning.
Etableringsjobb kommer att innebära en helt ny modell för staten att stimulera att
anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd. Den statliga
individersättningen kan lämnas under längst två år. För mer bakgrundsinformation
om etableringsjobben och parternas överenskommelse, se bilaga 2
Principöverenskommelse och bilaga 3 Avsiktsförklaring.
Arbetsförmedlingens och parternas förslag till modell för upphandlad matchning till
etableringsjobb utgår från en digital och automatiserad grundprocess. Inom denna
grundprocess föreslås ett förstärkt upphandlat matchningsstöd till de arbetssökande
som bedöms i behov av en sådan, som baseras på en individuell
arbetsmarknadspolitisk bedömning. Vidare föreslås ett upphandlat matchningsstöd
riktat till arbetsgivare, för att stötta i arbetsgivarens rekryteringsprocess.

Se bilaga 4 för mer uppförstorade bilder över matchningsmodellen.
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1.2

Inledning

Bakgrund

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden är stark. Sysselsättningen ökar och
arbetslösheten har minskat. Långtidsarbetslösheten har också minskat och är bland
vuxna lägst inom EU. Fortfarande har dock alltför många svårt att få ett arbete,
särskilt de som är födda utanför Europa. Inom allt fler sektorer och regioner råder
det brist på arbetskraft. Det är angeläget att kompetensförsörjningen förbättras för
att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft och för att utvecklingen inom vissa
branscher inte ska hållas tillbaka. Att de som står utanför arbetsmarknaden får bättre
möjligheter att komma i arbete är därför av stor vikt. En del i detta är att
matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras samt att de olika
lönesubventionerna utvecklas.
Utgångspunkten är att etableringsjobben ska vara en satsning för att möjliggöra för
nyanlända och långtidsarbetslösa att få anställning hos en arbetsgivare som omfattas
av ett kollektivavtal om etableringsjobb. Satsningen ska leda till att nyanlända och
långtidsarbetslösa ges möjligheter att skaffa kunskaper och erfarenheter som
efterfrågas på arbetsmarknaden. Anställningen ska normalt kunna leda till en
tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren.
Enligt principöverenskommelsen som undertecknades av parterna i november 2017
utgörs målgruppen av nyanlända som beviljats uppehållstillstånd (tillfälligt eller
permanent) de senaste trettiosex månaderna. Personer som beviljats tillfälligt
uppehållstillstånd till följd av regler för arbetskraftsinvandring omfattas dock inte.1
Även långtidsarbetslösa ingår i målgruppen för etableringsjobb. De
långtidsarbetslösa som omfattas är enligt principöverenskommelsen de personer som
varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst 12 månader för de som är 26 år eller
äldre alternativt i minst 6 månader för de som är 25 år eller yngre. Arbetstagaren ska
ges möjlighet att delta i sfi och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och
arbetstagaren kommer överens om.
I september 2018 var antalet personer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i
minst 12 månader strax över 147 000 och antalet nyanlända cirka 93 500 personer.
Vissa av de senare tillhör även gruppen långtidsarbetslösa varför en summering av
grupperna inte är möjlig.
Antalet personer som omfattas av den så kallade utbildningsplikten var i september
drygt 9 500.2 Dessa personer ingår inte i målgruppen för den upphandlade
matchningstjänsten, och kommer inte generera någon matchningspeng till
matchningsaktören. Arbetsförmedlingen har dock tolkat uppdraget så att även
personer som omfattas av utbildningsplikt ingår i målgruppen för etableringsjobb, en
tolkning som även parterna understödjer.
Arbetsförmedlingen vill uppmärksamma att en generell utmaning vad gäller
subventionerade anställningar består i att hitta rätt avvägning vad gäller hur stor
Arbetsförmedlingen erfar att gruppen nyanlända som ska omfattas av etableringsjobb är samma som för
nystartsjobb vilket definieras i §6 i Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb
2 Det totala antalet deltagare i etableringsuppdraget var vid samma tidpunkt ca 59 000 personer.
1
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Inledning

målgruppen ska vara. Görs målgruppen tillräckligt bred, så förvärras problemen med
att subventionera anställningar som skulle blivit av även utan subvention, samtidigt
som sannolikt problemen med underutnyttjande minskar.3 Det blir således angeläget
att verka för att etableringsjobben inte går till de arbetssökande som ändå kunde ha
fått en osubventionerad anställning.
För att inte skapa undanträngningseffekter på arbetsmarknaden bedömer
Arbetsförmedlingen att ett anställningsstöd bör fokusera på dem som står längst från
arbetsmarknaden. Det är svårt att på förhand uttala sig om storleken på dödviktsoch undanträngningseffekter. För att kunna bedöma detta är det viktigt att förstå hur
insatsen förhåller sig till andra subventionerade anställningar (även nystartsjobb),
både vad gäller målgrupp, subventionsnivå, administrativ börda etc. Det är angeläget
att få till samspel mellan olika typer av subventioner, för att undvika undanträngning.
Det bör därför övervägas att ge extern granskare i uppdrag att utvärdera
etableringsjobbsreformens effekter.
Arbetsförmedlingens utgångspunkt är att individen själv ansöker om att få ett
etableringsjobb som erbjuds av en arbetsgivare. Arbetsförmedlingen förordar en
tydligt definierad målgrupp som kan möjliggöra en digital och automatiserad
grundprocess.
Arbetsförmedlingen förutsätter att myndigheten inte ges i uppdrag att säkerställa
utbetalning av individersättning till arbetstagaren. Arbetsförmedlingen har nämligen
inget system eller uppdrag för löpande individersättning. Arbetsförmedlingen
bedömer inte att myndigheten har förutsättningar att omhänderta ett sådant uppdrag
med den tidsplan som gäller för aktuell reform.

1.3

Digitalisering av arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen utforskar digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad.
Vi ser en allt mer dynamisk arbetsmarknad som blir mer och mer fragmenterad,
specialiserad och inte minst digitaliserad. Arbetsförmedlingen måste kunna hantera
ett större mått av snabbrörlighet i framtagandet av sitt värdeerbjudande till
samhället.
Digitaliseringen skapar i det korta perspektivet möjligheter att erbjuda kunderna nya
och befintliga tjänster i digitala kanaler samt ska underlätta för arbetsförmedlare att
genomföra en framgångsrik matchning med effektivare matchningsverktyg.
Möjligheterna är också stora till fortsatt automatisering och därmed effektivisering av
Arbetsförmedlingens myndighetsutövande. Digitaliseringen möjliggör även en ökad
tillgänglighet och kundnytta.
I en alltmer digitaliserad värld har utbudet av arbetsmarknadstjänster ökat genom
framväxten av tjänster och verktyg som erbjuds av privata aktörer (LinkedIn, Google
m.fl.). Även Arbetsförmedlingen utvecklar digitala verktyg för att ge stöd till
arbetssökande och arbetsgivare samt för att underlätta matchningen.
Arbetsförmedlingens roll här är att främja matchningen på arbetsmarknaden i stort,
Subventionen vad gäller etableringsjobb är enligt förslaget relativt brett inriktat, men är riktat till en grupp där
en stor majoritet sannolikt befinner sig långt från den ordinarie arbetsmarknaden.
3
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Grundprocess: Digitala flöden för matchning och
beslut

d.v.s. inte att ta fram digitala verktyg för att konkurrera med andra
matchningsaktörer. Myndigheten kommer verka för att erbjuda en mjuk
infrastruktur, där vi inbjuder andra matchningsaktörer att använda våra digitala
tjänster och data. Detta ingår som en del i de tre strategiska förflyttningar4 som
myndigheten har identifierat, nämligen:
-

att gå från att tänka yrke och bransch till att istället tänka mer kompetens

-

att gå från tanken att vi ska göra allt själva till att istället tänka i termer av
samarbete och nätverk

-

att gå från program och insatser till profession med fokus på värde för kund

Statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen har en samordnande roll för att
arbetsmarknaden ska fungera så bra som möjligt. Exempel på detta är digitala
ekosystem som sätter standarder och spelregler för hur digitala arbetsmarknader ska
fungera samt framtagandet av standarder för hur ”yrken” och ”kompetenser” med
mera ska definieras och klassificeras i syfte att få till ett gemensamt språk för
arbetsmarknaden.
Dessa olika utvecklingsområden kommer skapa goda förutsättningar för en effektiv
matchning av etableringsjobb.
I kommande kapitel beskrivs Arbetsförmedlingens olika förslag för hur en matchning
till etableringsjobb kan ske, där det digitala flödet och matchningen står i fokus.

2

Grundprocess: Digitala flöden för matchning
och beslut

Oavsett utformning av upphandlad matchningstjänst så kommer Arbetsförmedlingen
att erbjuda en grundprocess för att underlätta matchningen till etableringsjobb och
beslutsprocess för etableringsjobb. Arbetsförmedlingen erbjuder även vägledning och
stöd till de arbetssökande och arbetsgivare som är behov av fördjupat stöd i
grundprocessen. Det är särskilt angeläget att i grundprocessen inkludera
arbetssökande med funktionsnedsättning och vid behov anpassa stöd och tjänster så
att de också kan matchas till etableringsjobb. Arbetsförmedlingen kommer erbjuda
tjänsteleveranser i sömlösa flöden mellan olika kanaler, via personliga möten, telefon
och digitala tjänster.
Vad gäller den direkta matchningen till etableringsjobb kan Arbetsförmedlingen
erbjuda att arbetssökande digitalt kan exponera sina kompetenser för arbetsgivare
och externa matchningsaktörer. Det bygger på att den arbetssökande själv medger att
dela med sig av sin matchningsinformation.

4

Erbjudanden och tjänster, Af-2015/400650
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Grundprocess: Digitala flöden för matchning och
beslut

Arbetsförmedlingen har i remissvar på Ds 2017:33, Anpassningar till
dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom
Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde, påtalat behov av
författningsändring rörande möjlighet att även kunna exponera vissa generella
kompetenser.5. Detta behov kvarstår, och är av betydelse för att åstadkomma ett
effektivt digitalt matchningsflöde.
Arbetsförmedlingen kommer att erbjuda en möjlighet för arbetsgivare som vill
anställa och arbetssökande att hitta varandra via en inloggningstjänst på
Arbetsförmedlingens webbplats. Detta ska ske i enlighet med gällande
integritetslagstiftning. Det ska vara möjligt att digitalt synliggöra de arbetssökande
som är berättigade till etableringsjobb. Arbetsgivaren kommer där kunna uttrycka
vilka kompetensbehov den har. Etableringsjobben kommer också att marknadsföras
på olika sätt av Arbetsförmedlingen.
Det ska även gå att identifiera de arbetsgivare som har rätt till etableringsjobb. Vad
gäller arbetsgivarkontroll har Arbetsförmedlingen idag en delvis digital och delvis
manuell arbetsgivarkontroll. En förflyttning sker mot ökad digitalisering. Kopplat till
införande av etableringsjobb vill Arbetsförmedlingen i samarbete med parterna
utveckla en funktionalitet som möjliggör att kollektivavtalsuppgifter om
arbetsgivarens rätt till etableringsjobb hämtas digitalt.
Arbetsförmedlingen har också ett pågående utvecklingsarbete om att digitalisera
samrådsförfarandet med arbetstagarorganisationer. Målsättningen är att bygga en
tjänst som stödjer elektroniskt informationsutbyte.

5

Framförallt de generella kompetenser som också brukar benämnas som ”mjuka kompetenser”.
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Upphandlad matchning till etableringsjobb

Upphandlad matchning till etableringsjobb

Arbetsförmedlingen har i samråd med representanter från parterna utrett olika
alternativ för hur en modell för en upphandlad matchningstjänst till etableringsjobb
kan och bör utformas. Resultatet av utredningsarbetet beskrivs i detta kapitel. De två
förslag till upphandlad matchning som föreslås står inte i konkurrens eller konflikt
med varandra, utan förstärker den grundprocess som tidigare har beskrivits.
Dels innehåller modellen den upphandlade tjänsten Stöd och matchning (STOM),
som bygger på relationen mellan arbetssökande och matchningsaktör, och dels ett
förslag på en helt ny tjänst som bygger på relationen mellan arbetsgivare och
matchningsaktör. I det första fallet är det en arbetssökande som väljer
matchningsaktör och i det senare fallet är det tänkt att det är arbetsgivaren som
väljer. Förslaget om en ny matchningstjänst för arbetsgivare i kombination med ett
digitalt flöde är ett helt nytt och innovativt sätt för Arbetsförmedlingen att erbjuda
stöd till arbetsgivare.

3.1

Stöd och matchning (STOM) - matchningsaktör för att
förbättra förutsättningar för arbetssökande

Arbetsförmedlingen skulle enligt regeringsuppdraget analysera hur tjänsten Stöd och
matchning (STOM) kan utvecklas och hur tjänsten kan användas tillsammans med
andra insatser för att skapa en effektiv matchning till etableringsjobb.
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Upphandlad matchning till etableringsjobb

STOM är en tjänst för arbetssökande som är i behov av ett förstärkt och individuellt
anpassat stöd i sitt jobbsökande. I oktober 2018 deltog 13 080 personer i STOM,
varav 9 512 deltagare omfattades av garantiprogram för långtidsarbetslösa och 1 458
av nyanlända inom etableringsprogrammet. En majoritet av deltagarna inom STOM
kan således vara aktuella för etableringsjobb.
Tjänsten tillhandahålls av upphandlade kompletterande aktörer. I STOM får den
arbetssökande handfast hjälp av en leverantör på vägen till ett arbete. Stödet som den
arbetssökande får är både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med
arbetsgivare. Tjänsten har olika nivåindelningar, spår, vilket innebär en anpassning
av tjänsten utifrån olika deltagares behov.
En stor del av ersättningen till leverantörer inom STOM är resultatbaserad och målet
med tjänsten är att de arbetssökande som ingår i tjänsten ska komma till arbete eller
utbildning på kortast möjliga tid. Innehållet i tjänsten styrs av det
förfrågningsunderlag (FFU) som Arbetsförmedlingen använt vid upphandlingen.
Inför anvisning till STOM gör Arbetsförmedlingen en arbetsmarknadspolitisk
bedömning, utifrån arbetsmarknadens krav och behov, den arbetssökandes
förutsättningar samt Arbetsförmedlingens uppdrag. Utifrån den aspekten svarar
STOM upp mot uppdragsgivarens förväntningar på en upphandlad matchningstjänst
för etableringsjobb, nämligen att matchningstjänsten utformas för de personer som
bedöms vara i behov av och redo att ta ett etableringsjobb. Personer som omfattas av
utbildningsplikt är inte aktuella för STOM.
Arbetsförmedlingen bedömer att nuvarande målgrupp för STOM till stor del
överensstämmer med målgruppen för en matchningstjänst inför etableringsjobb. En
mindre justering kan behöva göras, så att det blir tydligt att ett förmedlat
etableringsjobb inom STOM föranleder en resultatersättning. I övrigt krävs ingen
förändring i tjänstens innehåll.
Arbetsförmedlingen har tillsammans med parterna även diskuterat huruvida en mer
omfattande förändring inom STOM vore önskvärd, exempelvis att lägga till
ytterligare spår enbart avsett för just etableringsjobb. Vi har dock tillsammans landat
i ett annat förslag, nämligen en matchningstjänst som uteslutande riktar sig till
arbetsgivare.
STOM innehåller inslag av utbildning och andra insatser, vilket det i
regeringsuppdraget anges att den upphandlade matchningstjänsten inte ska
innehålla. Den matchningstjänst som föreslås riktas till arbetsgivare (se kommande
kapitel) innehåller dock ingen annan aktivitet än matchningsstöd, varför
Arbetsförmedlingen bedömer att inriktningen i uppdraget är omhändertaget, utifrån
den samlade modell som presenteras i denna återrapport.
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Upphandlad matchning till etableringsjobb

3.1.1 Möjligheter
•

STOM finns etablerat i hela Sverige vilket innebär att det redan finns privata
externa leverantörer som är kontrakterade att utföra tjänsten för
Arbetsförmedlingens räkning. Risker med bland annat överklagade
upphandlingar är låg då avtal redan är på plats.

•

Inför beslut för STOM görs en arbetsmarknadspolitisk bedömning, som
motsvarar de krav och intentioner som uppdragsgivaren har för en
matchningstjänst för etableringsjobb.

•

Denna lösning skulle bidra till enhetlighet i det utbud av subventionerade
anställningar som redan existerar. Inom STOM får leverantörerna samma
ersättning oberoende av vilken typ av anställning det handlar om, även
reguljära studier ger resultatersättning. De subventionerade anställningarna
skulle därmed inte konkurrera med varandra utan leverantören av
matchningstjänsten skulle kunna ha ett helhetsperspektiv. Deltagare får
genom denna lösning en bättre helhetsbedömning då STOM kan användas
för matchning mot alla typer av anställningar. Det kommer inte råda något
konkurrensförhållande mellan olika typer av subventionerade anställningar
och osubventionerade anställningar.

•

STOM har redan en inbyggd resultatersättning som är differentierad
beroende på målgrupp.

•

Målgruppen för STOM innefattar i hög grad redan de personer som verkar
vara aktuella för etableringsjobb.

•

Leverantörerna har en möjlighet att nischa sig och attrahera deltagare. Nya
leverantörer kan tillkomma inom valfrihetssystemet.
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3.1.2 Utmaningar

3.2

•

STOM är en relativt dyr tjänst. Eftersom det är en arbetsmarknadspolitisk
bedömning som ligger till grund för en anvisning så är ett rimligt antagande
att volymerna inte påverkas nämnvärt. Däremot bör antalet
resultatersättningar öka, vilket leder till ökade kostnader.

•

Det är svårt att förutse hur de två systemen för upphandlade
matchningstjänster kommer att interagera, och vilka eventuella avvikelser
och risker för oegentligheter som kan uppstå. Hur ersättnings- och
incitamentsstruktur för Matchningspengen utformas blir därför avgörande,
även för drivkrafterna inom STOM.

Matchningsaktör för arbetsgivare (matchningspeng) - för att
förbättra förutsättningar för arbetsgivare

Förslaget om matchningspeng är ett matchningsstöd riktat till arbetsgivare som
behöver extra stöd vid urval och rekrytering. Tanken är även att tjänsten skapar en
ytterligare incitamentsstruktur för att öka antalet tillgängliga etableringsjobb genom
att aktörerna informerar och uppmanar arbetsgivare att använda etableringsjobb.
Tjänsten kan leda till en effektiviserad matchning.
På arbetsgivarsidan hos parterna finns stora förväntningar på just förslaget om
matchningspeng, där de i dialog har uttryck det som en förutsättning för att kunna
infria överenskommelsen om etableringsjobb.
Matchningsaktören arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen men tjänsten riktar
sig till arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal om etableringsjobb. Det är alltså
arbetsgivaren som får ta del av tjänsten efter att ha kontaktat Arbetsförmedlingen
med en ambition att tillsätta ett antal etableringsjobb. Tjänsten startar genom att
arbetsgivaren väljer en aktör av de som finns tillgängliga på avtalet.
Arbetsgivaren och matchningsaktören sluter därefter en överenskommelse om ett
givet antal platser för etableringsjobb, utifrån arbetsgivarens behov, som registreras
hos Arbetsförmedlingen. Aktören stödjer arbetsgivaren i rekryteringsprocessen till
etableringsjobb. Som stöd har matchningsaktören tillgång till Arbetsförmedlingens
cv-databas, där det framgår vilka som omfattas av målgruppen för etableringsjobb.
Den arbetssökande måste ha godkänt att matchningsaktörerna får tillgång till deras
information i cv-databasen.
Matchningsaktören får sedan en resultatersättning (matchningspeng) för de
etableringsjobb som de hjälpt till att tillsätta. Arbetsförmedlingen kommer inte
reglera hur matchningsaktören ska utföra sitt uppdrag, på så sätt stimuleras
innovation och att aktörerna konkurrerar med sin kvalitet.
Inriktningen är att tjänsten ska upphandlas samlat för hela landet, vilket innebär att
leverantörerna behöver kunna leverera tjänsten i hela landet oberoende av var de är
stationerade.
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Arbetssökande som är anvisad till STOM utgör inte målgrupp för matchningsaktören.
En deltagare som är anvisad till en STOM-aktör, och som får ett etableringsjobb,
genererar enbart resultatersättning hos STOM-aktören, oavsett hur matchningen gått
till. På så sätt minskar risken för missbruk och osund incitamentsstrukturer.
Matchningstjänsten utformas så att matchningen effektiviseras för arbetssökande
som bedöms vara i behov av och redo att ta ett etableringsjobb. Matchningsaktören
erhåller därför inte någon matchningspeng för de personer som omfattas av
utbildningsplikt.
För att undvika att arbetssökande (i målgruppen) med sämre förutsättningar
åsidosätts av matchningsaktören utformas matchningstjänsten med en differentierad
ersättningsmodell, t.ex. baserad på deltagarens förutsättningar och möjlighet att få
ett arbete. De som står närmare arbetsmarknaden skulle i så fall generera en lägre
matchningspeng till matchningsaktören än de som står längre från arbetsmarknaden.
Vidare föreslås en ytterligare resultatersättning till matchningsaktören när ett
matchat etableringsjobb övergår till en fast anställning, vilket stärker incitamenten
för en långsiktighet i matchningsaktörens matchning. Ersättningsmodellen behöver
utredas vidare. Beslutsfattande bör i så stor utsträckning som möjligt automatiseras.
Tjänsten föreslås upphandlas som ett ramavtal enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU), med ett förfarande där arbetsgivaren fritt kan välja vilken av de
leverantörer som finns på ramavtalet som ska anlitas. Det är inte möjligt att tillämpa
Lagen om valfrihetssystem (LOV), då den lagstiftningen uttryckligen riktar sig till
fysiska personer och inte juridiska personer.
Arbetsförmedlingen och parterna ser fördelar med att inledningsvis upphandla
matchningspengen genom ett kortare avtal, exempelvis på ett år. Det finns då
möjlighet att utvärdera tjänsten och göra justeringar i utformning och
ersättningsnivå.
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3.2.1 Möjligheter


Detta alternativ innebär en helt ny modell för matchningsstöd som utgår från
arbetsgivarens behov. En sådan upphandlad tjänst har Arbetsförmedlingen
inte i sin nuvarande ”verktygslåda”.



Matchningsstödet kan öka antalet etableringsjobb, genom att
matchningsaktörerna har incitament att aktivt jobba med sina
företagsrelationer.



Detta förslag innebär en helt renodlad matchningstjänst enligt intentionerna i
regeringsuppdraget.



Den arbetssökandes planering och individersättning påverkas inte.

3.2.2 Utmaningar


Det finns utmaningar i att formulera träffsäkra urvalskriterier vid
upphandlingsförfarandet, så att rätt aktörer inkluderas på ramavtalet. Det
finns risk att en osund konkurrens uppstår när Arbetsförmedlingen har
begränsat underlag att följa upp leverantörernas prestationer mot. Eventuella
överklaganden riskerar att försena införandet av matchningspeng.



Det kan uppstå konkurrenssituationer mellan den nya matchningstjänsten
och STOM. Det kan även vara samma aktörer i de båda tjänsterna vilket kan
riskera inlåsningseffekter. Det är svårt att förutse eventuella oönskade
effekter som kan uppstå.



Risk för ”cherry picking”, där en matchningsaktör får resultatersättning för de
arbetssökande som redan har relativt goda chanser att ordna en
etableringsjobb på egen hand. Om arbete läggs ned på att differentiera
ersättningen utifrån målgruppens jobbchanser kan risken emellertid
minskas. Genom att följa upp och utvärdera tjänsten kan åtgärder vidtas för
att minska riskerna ytterligare.



Det finns en risk att marknadenför rekryterings- och bemanningsföretag
påverkas negativt, då det kan finnas ekonomiska incitament för
matchningsaktörer att redan idag erbjuda denna typ av tjänst till arbetsgivare
utan statlig matchningspeng.



För att Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla en ren matchningstjänst på
anslaget 1:3 - kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser krävs förändring i anslagsvillkor enligt regleringsbrev.



Eftersom tjänsten föreslås vara nationell, där en matchningsaktör kan jobba
på distans med sina kunder, förutsätts även en centralisering av budget och
beslut. Detta behöver utredas vidare, och kommer kräva utveckling av våra
systemstöd.



Matchningstjänsten kräver nyutveckling i Arbetsförmedlingens systemstöd,
då denna typ av tjänst i dagsläget inte finns. Det är idag svårt att förutse
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omfattningen av detta, då förutsättningar påverkas av hur upplägg och
konstruktion för etableringsjobb slutligt utformas. Utmaningar handlar bland
annat om var och hur Arbetsförmedlingen ska kunna inhämta information
som säkerställer att en anställning har skett utifrån arbetsgivarens och
matchningsaktörens överenskommelse, så att korrekt matchningspeng kan
betalas ut. Vidare följer inte föreslagen tjänst det vanliga ärendeflödet, som i
vanliga fall initieras av en arbetsförmedlare genom ett beslut som rör den
arbetssökande. I den nya tjänsten ska lokal arbetsförmedlare i normalfallet
inte behöva vara involverad i beslutshanteringen, vilket kräver helt ny
funktionalitet.

3.3

Dimensioneringen av den upphandlade matchningstjänsten

Enligt regeringsuppdraget ska Arbetsförmedlingen analysera dimensioneringen av
den upphandlade matchningstjänsten. Det har varit svårt att uppskatta volymer och
kostnader för matchningstjänsterna, då det har saknats underlag om exempelvis
målgruppens omfattning och aktuella yrkesområden för etableringsjobb.
I Arbetsförmedlingens analys görs därför vissa antaganden och uppskattningar. De
ersättningsnivåer i den beräkningsmodell som Arbetsförmedlingen har tagit fram
kommer behöva justeras.
Analysen om dimensionering bygger på de vägledande principer som
Arbetsförmedlingen tillsammans med parterna kommit har kommit fram till,
framförallt:
-

att ersättningen till matchningsaktören bör vara differentierad utifrån den
arbetssökandes avstånd till arbetsmarknad

-

att en väsentlig del av förmedlade etableringsjobb ska gå via upphandlade
matchningsaktörer

-

att matchningspeng inte ges för förmedlade etableringsjobb till
arbetssökande som deltar i STOM eller som omfattas av utbildningsplikt

-

att matchningspengen bör vara lägre än resultatersättningen inom STOM

Analysen presenteras i sin helhet i bilaga 1. Volym- och kostnadsberäkning.
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Bilaga 1. Volym – och kostnadsberäkning
Volymberäkning
För att kunna räkna på volymer har vi utgått från ett antagande om 10 000
etableringsjobb vid full utbyggnad, detta utifrån ambitionsnivån i
avsiktsförklaringen. För att nå upp till denna nivå har vi antagit att antalet personer
som får ett etableringsjobb varje månad inledningsvis är ganska få för att sedan öka;
från 50 per månad i början av juli 2019 upp till 350 personer i slutet av 2020.
Därefter får 350-450 personer etableringsjobb varje månad fram till slutet på 2023.
Detta innebär att totalt 18 800 personer har eller har haft ett etableringsjobb när
målet på 10 000 etableringsjobb är uppnått i slutet på 2023. Beräkningen bygger på
att etableringsjobben pågår i 24 månader.
Diagrammet nedan visar hur ökningen av etableringsjobb skulle kunna se ut under de
fem-sex första åren

12000
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4000

2000
0
j fmamj j asond j fmamj j asond j fmamj j asond j fmamj j asond j fmamj j asond j fmamj j asond j fmamj j asond
2019
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2022

2023

2024

2025

Erfarenhetsmässigt har vi sett att det finns en tendens till överoptimism i regeringens
bedömningar av antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser6. För denna
reform finns dock ett starkt engagemang och en hög ambition hos arbetsmarknadens
parter, vilket ger goda förutsättningar till en stark utveckling. Det är av stor vikt att
parterna rustar, förankrar och marknadsför möjligheten till etableringsjobb.
Förhoppningen är även att antalet etableringsjobb kommer att öka genom
användandet av matchningsaktörer för arbetsgivare då dessa har incitament att aktivt
jobba med sina företagsrelationer.
Ovanstående volymuppgift tar inte hänsyn till vem som står för matchningen av
etableringsjobb; bara att matchning av etableringsjobb sker. Av avsiktsförklaringen
framgår att externa aktörer ska stå för en väsentlig del av matchningen till
Riksrevisionen, RiR 2018:10, Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför
träffsäkra volymbedömningar
6
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etableringsjobb. I nedanstående kostnadsberäkningar har vi gjort antagandet att
externa aktörer (d.v.s. Stöd och matchning samt Matchningsaktör för
matchningspeng) tillsammans står för 2/3 av matchningen medan digital matchning
ger upphov till den återstående tredjedelen. Detta kan givetvis komma att ändras. I
våra möten med arbetsmarknadens parter har vissa framfört att en ännu större andel
bedöms förmedlas via Matchningsaktör för arbetsgivare, samtidigt som
Arbetsförmedlingen har ambitionen om att öka ”självmatchningen” då denna
matchningsväg till etableringsjobb bedöms mest kostnadseffektiv.

Kostnadsberäkning
I nedanstående avsnitt har vi kalkylerat på vad leverantörskostnaderna skulle kunna
bli vid matchning av etableringsjobb genom Stöd och matchning samt genom
Matchningsaktör för arbetsgivare. Resultaten bygger på en rad antaganden framför
allt när det gäller Matchningsaktör för arbetsgivare men även för matchning genom
Stöd och matchning och de bör därför användas med stor försiktighet.
Att jämföra kostnaderna för de två tjänsterna blir väldigt missvisande framförallt på
grund av att det är två helt skilda matchningstjänster med olika innehåll, som riktar
sig till två olika målgrupper (arbetssökande och arbetsgivare).
Stöd och matchning (STOM) omfattar förutom matchning till etableringsjobb
även insatser och aktiviteter till den arbetssökande. Ingen extra programkostnad
tillkommer alltså för den tid som arbetssökande deltar i Stöd och matchning.
Det är en inarbetad tjänst som redan används för att matcha deltagaren till jobb eller
utbildning. En matchning till ett etableringsjobb skulle innebära en ytterligare
möjlighet till resultatersättning för matchningsaktören inom Stöd och matchning.
Ett troligt scenario skulle därför bli att andelen resultatutbetalningar ökar. I dagsläget
går cirka 30 procent till arbete 90 dagar efter avslutad tjänst.
Matchningsaktör för arbetsgivare (matchningspeng) är en renodlad
matchningstjänst där arbetssökande inte är involverad överhuvudtaget förrän själva
matchningen till etableringsjobb sker. Under tiden matchningsaktören utför
rekryteringsuppdrag för arbetsgivaren är de potentiella kandidaterna aktiva i olika
typer av insatser på Arbetsförmedlingen som ger upphov till programkostnader.

Kostnad STOM
Med antagandet att en tredjedel av matchningen till etableringsjobb sker genom
STOM kommer ca 6 300 arbetssökande ha eller ha haft etableringsjobb i slutet på år
2023 (med start juli 2019) via detta alternativ, till en leverantörskostnad av 300
miljoner kronor
För att komma fram till detta belopp har vi gjort följande antaganden:


Den procentuella fördelningen mellan andel deltagare i tjänstens olika spår ligger
på samma nivå som det gjort den senaste tolv-månaders perioden (Spår 1: 31 %,
Spår 2: 10 %, Spår 3: 40 %, Spår 4: 19 %).

18

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2018

Bilaga 1. Volym – och kostnadsberäkning



Vi bedömer att tjänsten i största möjliga mån kommer att användas som en
kortare insats. Vi har därför satt tid i tjänsten till 3 månader.



Genomsnittlig periodersättning till matchningsaktörer med deltagare i de olika
spåren baseras på utfallet de senaste 12 månaderna i befintliga Stöd och
matchning. Spår 1: 2 200 kr, Spår 2: 4 400 kr, Spår 3: 4 000, Spår 4: 6 100 kr
Snabbhetspremien är inbakad i dessa siffror.



Maximal resultatersättning för respektive spår är: Spår 1: 12 000 kr, Spår 2:
15 000 kr, Spår 3: 16 000 kr, Spår 4: 18 000 kr

Vi förutsätter att det inte kommer ske någon undanträngning av matchning till andra
typer av jobb – det som förväntas ske är att det ökade resultatutfallet medför att fler
kommer gå ut i resultat i tjänsten Stöd och matchning.
Ytterligare kostnader STOM
I den totala kostnaden för STOM tillkommer även individersättning till
arbetssökande i form av etableringsersättning och aktivitetsstöd. Om deltagarna är
kvar i tjänsten under hela 3-månadersperioden hamnar detta på 147 miljoner kronor
givet ovanstående antagande om deltagare i de olika spåren m.m. Om deltagare
däremot matchas till etableringsjobb snabbare kommer den kostnaden att vara
mindre.

Kostnad Matchningsaktör för arbetsgivare (matchningspeng)
Med antagandet att en tredjedel av matchningen sker genom Matchningsaktör för
arbetsgivare kommer 6 300 arbetssökande ha eller fått etableringsjobb i slutet på
2023 (med start juli 2019) via detta alternativ, till en leverantörskostnad mellan
27 miljoner kronor och 56 miljoner kronor.
Då nivån på matchningspengen behöver utredas vidare har vi gjort ett antal
antagandanden för två olika alternativ. Bägge alternativen bygger på att
ersättningsbeloppet för matchning till etableringsjobb är högre för personer långt
ifrån arbetsmarknaden än personer närmare arbetsmarknaden. Vi har antagit att
dessa två grupper är lika stora, d.v.s. 50 % vardera. Ersättningsnivåerna i alternativ 1
ligger på en lägre nivå jämfört med alternativ 2.
I bägge alternativen har i räknat på två alternativa utfall vad gäller en s.k.
”bonusmatchningspeng/ersättning 2” (ersättning till leverantören när arbetssökande
med etableringsjobb går vidare till ordinarie tillsvidareanställning hos samma
arbetsgivare), dels att 50 % ger upphov till ersättning 2 och dels att 90 % ger upphov
till ersättning 2.
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ALTERNATIV 1
Differentiering
Ersättning
Ersättning 1 Matchning till

Personer närmare

Personer långt ifrån

arbetsmarknaden

arbetsmarknaden

2 000 kr

5 000 kr

2000 kr

5 000 kr

etableringsjobb
Ersättning 2 Tillsvidareanställning efter
etableringsjobb (50 respektive 90 % av
samtliga)

Alternativ 1 ger upphov till en leverantörskostnad på 27 miljoner kronor vid
antagandet att 50 % av deltagarna får tillsvidareanställning efter etableringsjobb.
Om istället 90 % får tillsvidareanställning efter etableringsjobb kommer detta kosta
31 miljoner kronor.
ALTERNATIV 2
Differentiering
Ersättning
Ersättning 1 Matchning till

Personer närmare

Personer långt ifrån

arbetsmarknaden

arbetsmarknaden

4 000 kr

8 000 kr

4 000 kr

8 000 kr

etableringsjobb
Ersättning 2 Tillsvidareanställning efter
etableringsjobb (50 respektive 90 % av
samtliga)

Alternativ 2 ger upphov till en leverantörskostnad på 46 miljoner kronor vid
antagandet att 50 % av deltagarna får tillsvidareanställning efter etableringsjobb.
Om istället 90 % får tillsvidareanställning efter etableringsjobb kommer detta kosta
53 miljoner kronor.
Ytterligare kostnader Matchningsaktör för arbetsgivare
Till denna tjänst tillkommer ingen individersättning även om arbetssökande som
matchas till etableringsjobb troligtvis uppbär aktivitetsstöd eller
etableringsersättning under perioden då leverantören letar efter lämpliga
arbetssökande till sina arbetsgivare, liksom programkostnader då den arbetssökande
har en planering hos arbetsförmedlingen. Det är svårt att uppskatta denna typ av
kostnader, varför vi enbart nämner det.
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Utöver kostnaderna kopplat till arbetssökanden tillkommer även ökade utgifter för
myndigheten i form av nyutveckling i systemstöd samt löpande uppföljning av den
nya upphandlade tjänsten.

Kostnadsberäkning Individersättning under tiden med etableringsjobb
Individersättningen kopplat till etableringsjobb kommer att hamna på 3 371 miljoner
kronor givet att vi uppnår ambitionsnivån i avsiktsförklaringen och omfatta 10 000
individer i slutet på år 2023. Med våra antagande kommer då 18 800 individer att ha
eller ha haft etableringsjobb under perioden juli 2019 till slutet på december 2023. Vi
har utgått från att statliga ersättningen till individen är 9 870 kr samt att individen
har haft etableringsjobb i 24 månader.
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Bilaga 2. Principöverenskommelse
Text från principöverenskommelsen mellan parterna från 2017-11-21
Etableringsanställningar


Denna principöverenskommelse undertecknas av parterna genom de
förhandlingsdelegationer som utses för vardera sidan. Den slutgiltiga
överenskommelsen ska på förbundsavtalsnivå antas eller förkastas i sin
helhet. Antagandet ska ske vid ett och samma tillfälle för samtliga förbund på
respektive sida. Parterna är överens om att det strider mot
överenskommelsen att förbundsavtalsparter ställer krav på ändringar eller
tillägg för antagande.
Den slutgiltiga överenskommelsen ska gälla i 5 år från antagandet med
möjlighet att på förbundsplanet säga upp överenskommelsen tidigast 3 år
efter antagandet. Skulle Riksdag eller regering fatta beslut om
författningsändringar eller på annat sätt väsentligt rubba parternas
förutsättningar för den slutgiltiga överenskommelsen, kan part därefter säga
upp överenskommelsen.



Överenskommelsen påverkar inte giltigheten av andra överenskommelser
som träffats mellan förbundsavtalsparter, t.ex. lärlings- eller
yrkesutbildningsavtal.



Etableringsanställning är en visstidsanställning på heltid som längst kan vara
i två år. Med hänsyn till att syftet med etableringsanställningar är att
arbetstagaren ska ges möjlighet att under längre tid skaffa kunskaper och
erfarenheter och att anställningen normalt ska kunna leda till
tillsvidareanställning hos arbetsgivaren, bör en etableringsanställning som
huvudregel vara två år. Parterna är överens om att syftet med
etableringsanställningar inte är att skapa nya yrkesgrupper (yrken) på
arbetsmarknaden.



Etableringsanställning kan användas för nyanlända som beviljats
uppehållstillstånd (tillfälligt eller permanent) de senaste trettiosex
månaderna. Det gäller inte personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd
till följd av regler om arbetskraftsinvandring. Etableringsanställningar kan
även användas för personer som står långt från arbetsmarknaden, i de fallen
krävs att den som är 25 år eller yngre varit inskriven som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen i minst 6 månader och för den som är 26 år eller äldre att
han eller hon varit inskriven i minst 12 månader.



En arbetsgivare hos vilken det finns en klubb ska träffa lokal
överenskommelse före det att arbetsgivaren börjar tillämpa
etableringsanställningar. Med klubb avses en juridisk person på företagsnivå
och således inte avdelning. Den lokala överenskommelsen ska innebära att
arbetsgivaren får tillämpa etableringsanställningar i verksamheten.
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De lokala parterna ska behandla de praktiska formerna för
etableringsanställningar. Det är inte tillåtet och strider således mot
principöverenskommelsen om en lokal part ställer krav på högre eller lägre
löner än 8 000 kr eller andra anställningsvillkor eller krav som komplicerar
eller försvårar etableringsanställningar.


Om det hos arbetsgivaren finns arbetstagare som har företrädesrätt till
återanställning, får arbetsgivaren under den tid företrädesrätt föreligger inte
utan lokal överenskommelse använda etableringsanställningar genom att
nyanställa inom den driftsenhet och kollektivavtalsområde där de tidigare
anställda har företrädesrätt till återanställning. Vid företag där klubb saknas
är avdelningen lokal facklig organisation.
De lokala parterna ska i förhandlingar om huruvida etableringsanställningar
får användas under tid då de tidigare anställda har företrädesrätt till
återanställning beakta de olika ändamål som ligger till grund för
företrädesrätt respektive etableringsanställning. I en sådan förhandling gäller
samma principer för vilka krav som är otillåtna som anges i punkten 5 andra
stycket.



Under en etableringsanställning är lönen 8 000 kr. Den etableringsanställde
beviljas av staten ett etableringsbidrag som innebär att den disponibla
inkomsten motsvarar vad en arbetstagare typiskt sett får om vederbörande
har lägsta lön. Gällande förbundsvisa kollektivavtal, s.k. riksavtal, inom det
avtalsområde där en etableringsanställning sker ska tillämpas, liksom lokala
överenskommelser som träffats med stöd av riksavtalet, med undantag om
bestämmelser om lön och lägsta löner. Undantaget innebär t.ex. att
etableringsanställda inte omfattas av lönerevision eller av eventuella lokala
överenskommelser om lönenivåer. Upplysningsvis innebär det att andra
kollektivavtalade ersättningar, t.ex. ob-tillägg, ska betalas baserat på lönen
om 8 000 kr. I det fall en etableringsanställd arbetar övertid, genom
beordring eller godkännande i efterhand, ska lönen om 8 000 kr adderas med
det etableringsbidrag som staten betalar och summan läggas till grund för
beräkningen av övertidsersättningen på de avtalsområden där den
ersättningen räknas ut med hjälp av divisorer. (I en slutlig överenskommelse
bör frågan om uppräkning av lön och bidrag efter visst index e.d. behandlas)



Den föreslagna modellen för etableringsanställningar innebär att den
etableringsanställde beviljas ett bidrag från staten som utbetalas till den
enskilde arbetstagaren.



Den enskilde ska, med bistånd av den tilltänkte arbetsgivaren, ansöka om
etableringsbidraget. Den tilltänkte arbetsgivaren kommer att till den
myndighet som prövar bidragsansökningar7 skriftligen intyga att individen
kommer att få en etableringsanställning när ansökan beviljats samt att

Eftersom det är avgörande att systemet uppfattas som enkelt och att det går snabbt från det att en enskild och
en arbetsgivare är överens om en tilltänkt etableringsanställning anser parterna att det bör övervägas om
myndighetsprövningen kan läggas ut på entreprenad till omställningsföretag.
7
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arbetsgivaren är medlem i någon arbetsgivarorganisation inom Svenskt
Näringsliv samt är bunden av riksavtal med förbund inom LO eller Unionen
(OBS att Unionen nu enbart förhandlar i förhållande till Teknikföretagen).


Den tilltänkte arbetsgivaren ska genom e-post skicka en kopia av det intyg
som den enskilde bifogar ansökan om etableringsbidrag. E-postkopian ska
skickas när intyget utfärdas till den enskilde och gå till både
arbetsgivarparten och arbetstagarparten (lokal och central) i det riksavtal där
etableringsanställningen kommer att ske när bidrag beviljas. Det är en
förutsättning att arbetsgivarparten och arbetstagarparten (lokal och central)
har uppgifter om e-postadress lätt tillgängliga för arbetsgivaren. Uppgifter
om relevanta e-postadresser ska finnas tillgängliga på parternas hemsidor.



En etableringsanställning blir definitiv – rättsligt bindande – när den
enskilde fått rätt till bidraget. Parterna utgår från att den myndighet som
prövar ansökningar om etableringsbidrag kommer att kontrollera om
arbetsgivaren är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket, att
arbetsgivaren inte har näringsförbud eller har skatteskulder eller har
betalningsanmärkning som inte är obetydlig. Beslut om bidrag ska inte fattas
tidigare än 7 dagar efter det att bidragsansökan inkommit till den myndighet
som prövar ansökan.



En etableringsanställning kan utan hinder av turordning sägas upp av endera
parten med en månads uppsägningstid. De etableringsanställda utgör en
turordningskrets inom den driftsenhet och kollektivavtalsområde där de är
anställda. En arbetsgivare får inte utan lokal överenskommelse säga upp
anställda på grund av arbetsbrist och samtidigt undanta de
etableringsanställda från uppsägningar.



En etableringsanställning kan upphöra efter beslut av den partssammansatta
nämnd som anges i bilaga 1 [till principöverenskommelsen]. Anställningen
upphör i sådant fall en månad efter det att nämnden meddelat sitt beslut.



Etableringsanställningar som avslutas kvalificerar inte till företrädesrätt till
återanställning.



En etableringsanställd får i princip inte stå under arbetsledning av annan än
arbetsgivaren. Begreppet arbetsgivaren omfattar även den som är anställd
hos denne.



Syftet med etableringsanställningar är att dessa normalt ska kunna leda till
tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. En etableringsanställning som inte
avslutas övergår alltså till en tillsvidareanställning. I det fallet räknas även
tiden som etableringsanställd som anställningstid enligt 3 §
Anställningsskyddslagen vid turordning m.m.



Arbetsgivaren ska i samtliga fall där en etableringsanställning varat i mer än
6 månader utfärda ett tjänstgöringsbetyg som utvisar anställningstiden,
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arbetsuppgifter och på begäran även ett vitsord över det sätt på vilken den
etableringsanställde har utfört sitt arbete.


En etableringsanställd som nyligen beviljats uppehållstillstånd ska utan
löneavdrag ges möjlighet att delta i svenska för invandrare. Parterna är ense
om att kräva att sådan utbildning kan hållas i nära anslutning till
arbetsplatsen. En rimlig fördelning kan vara att utbildningen till 50 % sker på
arbetstid och till 50 % på fritid samt att utbildningen i förekommande fall så
långt som möjligt förläggs så att den sker i början eller slutet av ett
arbetspass.



Annan kortare utbildning än svenska för invandrare som arbetsgivaren och
den etableringsanställde kommit överens om, ska ske utan löneavdrag. Med
tanke på syftet med etableringsanställningar bör arbetsgivare se positivt på
att etableringsanställda får utbildning samt bör en anställd som huvudregel
genomföra sådan utbildning som arbetsgivaren anser underlätta en fortsatt
anställning.



En arbetsgivare som anställer någon för en etableringsanställning måste vara
medlem i någon arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv samt
bunden av riksavtal med förbund inom LO eller Unionen (OBS att Unionen
nu enbart förhandlar i förhållande till Teknikföretagen).



Parterna har kommit överens om en modell för tvistelösning avseende
tolkning och tillämpning av detta avtal som framgår av bilaga 2 [till
principöverenskommelsen] och som ersätter Medbestämmandelagens och
gällande förhandlingsordningars regler om förhandlingar. Rena
betalningstvister samt tolkning av befintliga riksavtal ska inte hanteras av den
partssammansatta nämnd som anges i bilaga 2.



Ett system med etableringsanställningar förutsätter ändringar i författningar
samt löpande samarbete mellan vissa myndigheter och berörda företag och
parter. Parterna ska uppträda gemensamt i förhållande till det offentliga i
dessa frågor och tillsammans framställa krav enligt
principöverenskommelsen. Parterna är bl.a. ense om att gemensamt kräva att
det finns tillgång till sådana kortare utbildningar som ka vara en
förutsättning för att en etableringsanställning ska kunna övergå i en
tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.
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Bilaga 3. Avsiktsförklaring
Text från avsiktsförklaring mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt
Näringsliv från 2018-03-05
Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att s.k.
etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera
nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att
underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.
Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden är stark. Sysselsättningen ökar och
arbetslösheten minskar. Långtidsarbetslösheten har minskat och är bland vuxna lägst
inom EU. Fortfarande har dock alltför många svårt att få ett arbete, särskilt de som är
födda utanför Europa. Inom allt fler sektorer och regioner råder det brist på
arbetskraft. Det är angeläget att kompetenspetensförsörjningen förbättras för att
Sverige ska behålla sin konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden måste
därför förbättras.
Utgångspunkten är att etableringsjobben ska vara en satsning för att möjliggöra för
nyanlända och långtidsarbetslösa att få anställning hos en arbetsgivare som omfattas
av ett kollektivavtal om etableringsjobb. Satsningen ska leda till att nyanlända och
långtidsarbetslösa ges möjligheter att skaffa kunskaper och erfarenheter som
efterfrågas på arbetsmarknaden. Anställningen ska normalt kunna leda till en
tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren. Arbetstagaren ska ges möjlighet att
delta i sfi och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer
överens om. Regeringen genomför bl.a. en satsning på regionalt yrkesvux som
förbättrar kompetensförsörjning och skapar möjligheter för individer med
etableringsjobb. Dessutom kommer medel finnas för yrkesvuxplatser inom
utbildningar som är relevanta för parterna. Ordinarie ansökningsprocesser gäller
emellertid. Arbetsmarknadens parter är överens om att avsikten inte är att
arbetsgivare ska använda etableringsjobb främst i syfte att sänka sina
arbetskraftskostnader.
Etableringsjobb kommer att innebära en helt ny modell för staten att stimulera att
anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd. Arbetsgivarens
totala lönekostnad för anställningen kommer att uppgå till 8 400 kronor per månad
år 2019. Därtill får arbetstagaren en skattefri statlig individersättning som uppgår till
högst 9 870 kronor per månad år 2019. Regeringen och parterna är överens om att
lönen och individersättningen ska följa löneutvecklingen. Den statliga
individersättningen kan lämnas under längst två år. Utgångspunkten är att storleken
på individersättningen ska innebära att det finns incitament för individen att ta en
reguljär anställning.
Arbetsmarknadens parter och regeringen avser att gemensamt arbeta för att
satsningen, fullt utbyggd, ska omfatta minst 10 000 individer.
Regeringens och arbetsmarknadens parters avsikt är att externa aktörer ska stå för en
väsentlig del av matchningen till etableringsjobb. Arbetsförmedlingen kommer därför
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att få i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadens parter analysera
förutsättningarna för och utreda den närmare utformningen av en modell för
upphandlad matchning till etableringsjobb.
Arbetsmarknadens parter är överens om att de ska inrätta en partssammansatt
nämnd för tillämpning och efterlevnad av förbundsavtal om etableringsjobb.
Förutsättningar för etableringsjobb är att
-

det ska finnas en ändamålsenlig kontrollstruktur som bl.a. minimerar
riskerna för felaktiga utbetalningar och återkrav,

-

lönen för ett etableringsjobb ska omfattas av gällande regler för
arbetsgivaravgift och inkomstskatt,

-

lönen ska ligga till grund för sociala trygghetsförmåner, och det
behöver därför utredas hur ett skydd, t.ex. vid sjukdom, skulle kunna
utformas, samtidigt som kontrollen säkerställs,

-

arbetsmarknadens parters slutliga överenskommelse ska gälla i fem
år från antagandet, uppsägningsbart enligt arbetsmarknadens parters
principöverenskommelse.

Ambitionen är att etableringsjobben ska kunna införas under andra halvåret 2019.
Den statliga individersättningen ska kunna lämnas för ett etableringsjobb även om
modellen för upphandlad matchning ännu inte trätt ikraft. Regeringen avser mot
bakgrund av detta att
-

ta fram ett förslag till utformning av den statliga individersättningen
för statsstödsanmälan till Europeiska kommissionen,

-

ta fram och remittera förslag till nödvändiga författningsändringar.

Det finns också behov av insatser så att sfi och annan reguljär utbildning samt
branschvalidering och validering inom det reguljära utbildningssystemet kan
komplettera etableringsjobben. Regeringen avser därför se över detta tillsammans
med arbetsmarknadens parter.
Satsningen förutsätter att
-

modellen för etableringsjobb är förenlig med befintligt arbetsrättsligt
regelverk,

-

modellen med fler aktörer i matchningen är praktiskt genomförbar,

-

inga hinder av statsstödsrättslig karaktär uppkommer,

-

riksdagen fattar nödvändiga beslut.
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