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1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:
1.

Riksdagen anvisar ramanslagen för
budgetåret 2019 under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv enligt tabell
1.1.

2.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under
2019 ingå ekonomiska åtaganden som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst de belopp
och inom den tidsperiod som anges i tabell
1.2.

Tabell 1.1 Anslagsbelopp
Tusental kronor

Anslag

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

27 013 828

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

12 984 181

1:4

Lönebidrag samt Samhall m.m.

18 810 364

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

72 469

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet

57 022

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

8 303

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

1 650 000

1:12

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

4 914 213

1:13

Lån till körkort

151 466

2:1

Arbetsmiljöverket

767 594

2:2

Arbetsdomstolen

34 688

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

33 722

2:4

Medlingsinstitutet

59 597

2:5

Arbetslivspolitik

25 000

2:6

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

33 193

Summa

8 512 871

121 317
1 523 500
41 444

76 814 772
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Tabell 1.2 Beställningsbemyndiganden
Tusental kronor
Anslag

Tidsperiod

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

12 010 000

2020–2028

1:4

Lönebidrag samt Samhall m.m.

14 500 000

2020–2023

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

3 685 000

2020–2023

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska utvärdering

9 000

2020

33 212

2020–2023

114 000

2020–2022

20 000

2020

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

1:13

Lån till körkort

2:1

Arbetsmiljöverket
Summa beställningsbemyndiganden under utgiftsområdet

10

Beställningsbemyndigande

30 371 212
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2

2.1

Arbetsmarknad och arbetsliv

Principer för utformningen av
denna proposition

Särskilda principer har tillämpats vid
utformningen av denna proposition med
anledning av att den har beslutats av en
övergångsregering. Bakgrunden till dessa
redogörs närmare för i finansplanen (Förslag till
statens budget, finansplan m.m. avsnitt 1.1).
Utgångspunkten för förslagen i denna
proposition har varit den budget som riksdagen
har beslutat för 2018 efter förslag i
budgetpropositionen för 2018. Vidare har
följande generella justeringar gjorts för
utgiftsområdena:
–

Anslag som används för förvaltnings- och
investeringsändamål
har
pris
och
löneomräknats på sedvanligt sätt. Anslag
som avser regelstyrda transfereringssystem
har justerats utifrån ändrad makroekonomisk utveckling liksom ändrade
volymer (t.ex. antal personer som omfattas).

–

Anslag har justerats till följd av beslutade
lagar och förordningar, internationella avtal,
civilrättsligt bindande avtal eller EUrättsakter.

–

Anslag har justerats med anledning av att
riksdagen beslutat om flyttar av ändamål och
verksamheter mellan utgiftsområden.

–

Anslag har justerats om det krävts för att
nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna
upprätthållas.

–

För att verksamhet som baseras på ett
beställningsbemyndigande för kommande
år ska ges förutsättningar att bedrivas i
samma
omfattning
2019–2021
har
anslagsnivåerna för alla år justerats med

hänsyn till nivån på beräknade infrianden av
de ekonomiska åtagandena 2019.
De sedvanliga finansieringsprinciper som
används vid beredningen av regeringens
budgetförslag har i enlighet med ramverket för
finanspolitiken tillämpats även när denna
proposition tagits fram (skr. 2017/18:207, bet.
2017/18:FiU32, rskr. 2017/18:334).
Utöver förslag om anslag lämnar regeringen
även nödvändiga förslag om beställningsbemyndiganden
och
andra
finansiella
befogenheter samt övriga förslag på finansmaktens område som kräver riksdagens
ställningstagande inför det kommande budgetåret. Vid bedömningen av storleken på
beställningsbemyndigandena har en prövning
gjorts utifrån tidigare beslutade bemyndiganden
och med hänsyn till de föreslagna
anslagsnivåerna.
Endast sådana förändringar i förhållande till
riksdagens ursprungliga budgetbeslut för 2018
som varit förenliga med vad som ovan angetts har
föreslagits. Regeringens budgetförslag innebär i
de allra flesta fall att den statliga verksamheten
kan genomföras i samma omfattning som 2018.
Vissa anslagsnivåer har blivit lägre än de
beräkningar regeringen tidigare redovisat för
2019, medan andra har blivit högre. Vid behov
kan förslag till ändringar i budgeten lämnas under
pågående budgetår.
Vilka konsekvenser för anslagsnivån som
tillämpningen av principerna har fått redovisas
under regeringens överväganden för respektive
anslag. Tyngdpunkten i redovisningen är
konsekvenserna för anslagsnivån 2019. I
härledningstabellerna har det inte varit praktiskt
möjligt att specificera nya beslut och överföringar
11
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på motsvarande sätt som gjordes i budgetpropositionen för 2018.
Regeringen redovisar på sedvanligt sätt
beräkningar även för det andra och tredje
tillkommande året efter budgetåret, dvs. för 2020
och 2021.
Även dessa beräkningar baseras på de ovan
angivna principerna. Regeringen har dock inte
tillämpat principen om förlängning av
anslagsnivån för 2018 för åren efter budgetåret,
när det gäller reformer för vilka ett slutdatum
angetts. För 2020 har reformer som planerats
upphöra helt fr.o.m. 2019 eller 2020 tagits bort
från beräknade anslagsnivåer. På motsvarande sätt
har reformer som planerats upphöra helt fr.o.m.
2021 tagits bort från beräknade anslagsnivåer
fr.o.m. det året.
De redovisade beräkningarna för 2020 och
2021 görs för att det ska vara möjligt att härleda
de föreslagna preliminära utgiftsramarna för 2020
och 2021 till anslagen. Med hänsyn till att
propositionen lämnas av en övergångsregering är
de förutsättningar som dessa beräkningar bygger
på mycket osäkra. Informationsvärdet av
beräkningarna är därför begränsat.
I enlighet med kraven i budgetlagen (2011:203)
lämnar regeringen i denna proposition en
resultatredovisning i förhållande till de av
riksdagen beslutade målen. Mot bakgrund av de
ovan angivna principerna har dock regeringen
avstått från att redovisa sina slutsatser av de
presenterade resultaten. Regeringen har även
avstått från att redovisa den framtida politiska
inriktningen för utgiftsområdet. Vad som ska
gälla för 2019 framgår av förslagen om anslag och
övriga finansiella befogenheter samt av de
ändamål som är kopplade till dessa.

2.2

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar områdena Arbetsmarknad och Arbetsliv. Området Arbetsmarknad
består i huvudsak av matchning av arbetssökande
och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska

12

program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättningen, Europeiska socialfonden samt
myndigheterna Arbetsförmedlingen, Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen och Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Området Arbetsliv omfattar arbetsmiljö,
arbetsrätt och lönebildning samt myndigheterna
Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, ILO-kommittén och Medlingsinstitutet samt Nationellt
arbetsmiljöcentrum.

2.3

Utgiftsutveckling

Utgifterna under 2017 minskade med ca 1 miljarder kronor jämfört med 2016. Jämfört med anvisade medel 2017 blev utgifterna 4,1 miljarder
kronor lägre vilket förklaras främst av lägre utbetalningar för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, arbetsmarknadspolitiska program och
insatser, medel för Europeiska socialfonden m.m.
och lönebidrag samt för bidrag till lönegarantiersättning. För 2018 beräknas utgifterna bli drygt
1 miljarder kronor högre än ursprungligt anvisad
budget för 2018. Det förklaras till största delen av
högre utgifter för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd främst på grund av att
arbetslöshetsantagandet för 2018 reviderats upp
2018–2021 jämfört med bedömningen i budgetpropositionen för 2018. Följande år beräknas
utgifterna öka med 1,2 miljarder kronor 2019 och
minska med 1,9 miljarder kronor 2020.
Jämfört med 2018 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna öka med 1 miljarder
kronor 2018, 1,7 miljarder kronor 2019 för att
därefter minska med 0,6 miljarder kronor 2020
och 0,1 miljarder kronor 2021. Huvuddelen berör
området Arbetsmarknad.
För 2019 föreslår regeringen att totalt 76,8 miljarder kronor anvisas inom utgiftsområdet. För
2020 beräknas utgifterna uppgå till ca 76 miljarder
kronor och för 2021 till 76,6 miljarder kronor.
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Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Miljoner kronor

Arbetsmarknad
Arbetsliv
Totalt för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
1

Utfall
2017

Budget
2018 1

Prognos
2018

Förslag
2019

Beräknat
2020

Beräknat
2021

70 671

75 380

74 186

75 861

74 959

75 687

888

959

947

954

968

962

71 559

76 338

75 133

76 815

75 928

76 649

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

2.4

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2019–2021.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Miljoner kronor

Anvisat 2018

1

2019

2020

2021

74 084

74 084

74 084

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

109

241

355

-1 264

-3 342

-3 471

4 778

6 230

6 968

Volymer
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Ny ramnivå

-893

-1285

-1287

76 815

75 928

76 649

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är
preliminär.
1

Tabell 2.3 Ramnivå 2019 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
redovisas normalt i huvudsak på budgetens
utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns det även
stöd på budgetens inkomstsida i form av avvikelser från en enhetlig beskattning, s.k. skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om skatteuttaget
för en viss grupp eller en viss kategori av skattebetalare är lägre än vad som är förenligt med normen inom skatteslaget. Många av skatteutgifterna
har införts, mer eller mindre uttalat, som medel
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-,
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik.
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo
och kan därför jämställas med stöd på budgetens
utgiftssida. En utförlig beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna har redovisats i regeringens skrivelse Redovisning av skatteutgifter
2018 (skr. 2017/18:98).

Miljoner kronor
2019

Transfereringar

1

Verksamhetsutgifter 2
Investeringar

3

Summa ramnivå

64 273
12 504
38
76 815

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2017 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar
såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv
Miljoner kronor
2018

2019

970

1 000

6 060

6 220

Avdrag för utbildningsresor
vid omstrukturering

-

-

Avdrag för inställelseresor

-

-

Förmån av resa vid
anställningsintervju

-

-

Förmån av utbildning vid
omstrukturering m.m.

-

-

Personalvård

-

-

Flyttersättningar från
arbetsgivare

-

-

1 490

1 560

Avdrag för ökade
levnadskostnader vid tillfälligt
arbete, dubbel bosättning och
hemresor
Avdrag för resor till och från
arbetet

Generell nedsättning av
egenavgifter
Nedsättning av
arbetsgivaravgifter för
personer som arbetar med
forskning eller utveckling

470

490

Växa-stöd för den först
anställda – sänkta
arbetsgivaravgifter för
enskilda näringsidkare, vissa
aktiebolag och handelsbolag

2 090

1 730

Skattereduktion för rutarbeten
tjänster

4 950

5 440

Skattereduktion för rotarbeten

9 750

10
020

25 780

26 460

Summar
- = Utgiften har inte kunnat kvantifierats.

2.5

Mål för utgiftsområdet

De av riksdagen beslutade
utgiftsområdet är följande:

målen

inom

–

Insatserna ska bidra till en väl fungerande
arbetsmarknad (arbetsmarknadspolitik).

–

Goda arbetsvillkor och möjlighet till
utveckling i arbetet för både kvinnor och
män (arbetslivspolitik).

Resultatredovisningar lämnas under respektive
avsnitt.

14
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3

3.1

Arbetsmarknad

Omfattning

Området Arbetsmarknad består i huvudsak av
matchning mellan arbetssökande och lediga jobb,
arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättningen, Europeiska socialfonden samt myndigheterna

3.2

Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
(IAF) och Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom området Arbetsmarknad
Miljoner kronor
Utfall
2017

Budget
2018 1

Prognos
2018

Förslag
2019

Beräknat
2020

Beräknat
2021

8 501

8 410

8 295

8 513

7 892

7 985

26 791

24 917

26 072

27 014

26 736

27 509

9 554

13 922

13 239

12 984

12 673

12 562

17 194

19 197

18 270

18 810

19 071

19 090

127

120

118

121

123

125

1 009

1 524

1 383

1 524

1 524

1 524

1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

40

41

42

41

42

42

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

63

72

73

72

73

74

1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet

56

56

56

57

58

59

Arbetsmarknad
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

8

8

8

8

8

8

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

1 296

1 700

1 450

1 650

1 850

1 800

1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

6 032

5 262

5 030

4 914

4 757

4 757

-

151

150

151

151

151

70 671

75 380

74 186

75 861

74 959

75 687

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

1:13 Lån till körkort
Summa Arbetsmarknad
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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Utgifterna 2017 var 1 019 miljoner kronor lägre
än 2016. Minskningen förklaras främst av lägre
utgifter för aktivitetsstöd, utvecklingsersättning,
nystartsjobb och lönegarantiersättning. Den
beräknade ökningen mellan 2017 och 2018 förklaras av att det tidigare anslaget 1:4 Ersättning till
insatser för vissa nyanlända invandrare under
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering fr.o.m. 2018 beräknas
under anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
Jämfört med ursprunglig budget i budgetpropositionen för 2018 beräknas utgifterna öka med
1 036 miljoner kronor 2018, 1 213 miljoner
kronor 2019 för att därefter minska med 1 908
miljoner kronor 2020. Detta förklaras främst av
ett högre arbetslöshetsantagande 2018–2021, fler
ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen och
fler deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin än
tidigare beräknat, bl.a. till följd av det högre
arbetslöshetsantagandet.
I Höständringsbudgeten i samband med denna
proposition föreslås att anslaget 1:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökas med
2 217 miljoner kronor.
Sammantaget beräknas utgifterna öka med
1 032 miljoner kronor 2018, 1 815 miljoner kronor 2019 för att därefter minska med 624 miljoner
kronor 2020 och 121 miljoner kronor 2021
jämfört med 2018 års ekonomiska vårproposition. Huvudförklaringen är densamma som
redogjorts för ovan gällande utgiftsförändringar
jämfört med budgetpropositionen för 2018. Jämfört med 2018 års ekonomiska vårproposition har
arbetslöshetsantagandet reviderats upp ytterligare 2018–2021.

3.3

Mål för området

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad (prop. 2011/12:1 utg.omr. 14 avsnitt 3.3, bet
2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

16

3.4

Resultatredovisning

3.4.1

Resultatindikatorer och andra
bedömningsgrunder

En rad olika faktorer påverkar utvecklingen på
arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitikens
bidrag är ofta svårt att mäta och avgränsa från
effekterna av såväl bidrag från andra politikområden som konjunkturutvecklingen och insatser
från andra aktörer på arbetsmarknaden. Grunden
för resultatredovisningen utgörs därför av en rad
olika indikatorer.
Utvecklingen av sysselsättningsgrad och
arbetslöshet är viktiga mått på hur arbetsmarknaden utvecklas och tillsammans med indikatorer
på arbetsgivarnas efterfrågan kan matchningen
analyseras på ett övergripande plan. Eftersom
arbetsmarknadspolitiken i stor utsträckning
genomförs via Arbetsförmedlingen analyseras
även indikatorer som mer direkt kan kopplas till
Arbetsförmedlingens verksamhet. Här utgörs
huvudindikatorerna av övergångarna till arbete
och i vissa fall även utbildning.
Arbetsmarknadspolitiken påverkar dock inte
bara övergångarna till arbete och studier direkt,
utan även indirekt genom olika insatser som stärker de arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden, vilket i sin tur påverkar arbetskraftsdeltagandet och möjligheten att få ett arbete. Därför
beskrivs omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och deras resultat.
Följande huvudsakliga indikatorer redovisas
inom området:
–

Arbetsmarknadsvariabler
enligt
officiella arbetsmarknadsstatistiken
Statistiska centralbyrån (SCB).

den
från

–

Indikatorer över brist på arbetskraft.

–

Indikatorer över könssegregationen på
arbetsmarknaden.

–

Antal personer som är inskrivna vid
Arbetsförmedlingen.

–

Andel övergångar till arbete och studier för
personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

–

Jobbchanser för inskrivna arbetslösa.

–

Antal personer i Arbetsförmedlingens
insatser.

–

Resultat 90 dagar efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program.
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Indikatorerna redovisas för relevanta undergrupper och enskilda insatser.
I resultatredovisningen används även rapporter
och undersökningar från t.ex. Arbetsförmedlingen och IFAU.
3.4.2

Resultat

2017 minskade dock arbetslösheten i en långsammare takt än tidigare trots hög efterfrågan på
arbetskraft, vilket delvis förklaras av den starka
ökningen av antalet personer i arbetskraften. Se
även 2018 års ekonomiska vårproposition (prop.
2017/18:100 s. 170 f.). Även långtidsarbetslösheten (6 månader eller mer) har minskat bland
både kvinnor och män.
Diagram 3.2 Arbetslöshet (15–74 år)

Utvecklingen på arbetsmarknaden

Procent av arbetskraften

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att
utvecklas starkt. Sedan 2010 har antalet sysselsatta ökat i god takt. Över hälften av sysselsättningsökningen har tillkommit bland utrikes
födda. Även sysselsättningsgraden, dvs. andelen
sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder (15–
74 år), har ökat och uppgick 2017 till 67,8 procent
(se diagram 3.1).

10,0
9,5

Kvinnor

Totalt

Män

9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

Diagram 3.1 Sysselsättningsgrad (15–74 år)

5,5
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Källa: Statistiska centralbyrån, AKU.
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Sysselsättningsgraden bland kvinnor är lägre än
bland män, 65,7 procent respektive 69,9 procent.
Skillnaden har minskat över tid till följd av en
starkare utveckling bland kvinnor, men skillnaden mellan könen ökade mellan 2016 och 2017
från 3,9 procentenheter till 4,2 procentenheter.
De senaste åren har antalet personer i arbetskraften ökat starkt. Det beror delvis på att befolkningen i arbetsför ålder har ökat, men också på att
fler personer i arbetsför ålder vill arbeta, dvs. att
arbetskraftsdeltagandet har ökat. Ökningen av
arbetskraftsdeltagandet har varit särskilt stark
bland kvinnor och utrikes födda.
Arbetslösheten har minskat från 6,9 procent
2016 till 6,7 procent 2017. Minskningen gäller
både kvinnor och män och arbetslösheten 2017
var den lägsta sedan 2008 (se diagram 3.2). Under

Positiv utveckling för ungdomar
Sysselsättningsgraden bland unga (15–24 år) har
ökat de senaste åren. Mellan 2016 och 2017 ökade
sysselsättningsgraden från 44,4 procent till 44,8
procent.
Arbetslösheten bland unga har under de
senaste åren minskat tydligt (se diagram 3.3) och
mellan 2016 och 2017 minskade den från 18,9
procent till 17,8 procent. Arbetslösheten är högre
bland unga män än bland unga kvinnor, men
under 2017 minskade arbetslösheten mer bland
unga män. Bland utrikes födda unga är arbetslösheten dubbelt så hög jämfört med inrikes födda
unga, 32,7 respektive 15,2 procent.
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Diagram 3.3 Ungdomsarbetslöshet (15–24 år) samt
exklusive heltidsstuderande arbetssökande
Procent av arbetskraften
30
25
20
15
10
5
0

Totalt

Totalt, exkl. heltidsstud.

Kvinnor

Kvinnor, exkl. heltidsstud.

Män

Män, exkl. heltidsstud.

08
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Källa: Statistiska centralbyrån, AKU.
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Drygt hälften av de arbetslösa unga är heltidsstuderande som söker arbete vid sidan om studierna. Exkluderas den gruppen var andelen arbetslösa unga 9,1 procent 2017. Även när de heltidsstuderande arbetssökande har räknats bort är
arbetslösheten högre bland unga män än bland
unga kvinnor.
Arbetslösheten är hög bland utrikes födda
År 2017 var sysselsättningsgraden 69,5 procent
bland inrikes födda respektive 61,7 procent bland
utrikes födda, vilket är de högsta nivåerna sedan
2005 när mätningar uppdelade på födelseland
infördes. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan
inrikes och utrikes födda är stor, men minskade
från 8,7 procentenheter 2016 till 7,8 procentenheter 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män är
betydligt större bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sysselsättningsgraden bland utrikes
födda uppgick till 57,4 procent för kvinnor och
66,3 procent för män. Bland inrikes födda var
sysselsättningsgraden 68,1 procent för kvinnor
och 70,8 procent för män. Skillnaden mellan kvinnor och män har minskat över tid bland inrikes
födda. Bland utrikes födda är minskningen inte
lika tydlig.
Arbetslösheten bland utrikes födda har minskat svagt de senaste åren och betydligt långsammare än bland inrikes födda. Mellan 2016 och
2017 minskade arbetslösheten bland de utrikes
födda från 15,6 procent till 15,1 procent. Bland
inrikes födda minskade arbetslösheten under
samma tidsperiod från 4,8 procent till 4,4 procent.
Arbetslösheten bland utrikes födda män minskade från 16,4 procent till 15,4 procent mellan
2016 och 2017 men bland utrikes födda kvinnor
var arbetslösheten oförändrad på 14,8 procent.
18

En delgrupp av de utrikes födda är nyanlända
invandrare som generellt sett har en svag ställning
på arbetsmarknaden. Orsaken till varför personer
har migrerat till Sverige har betydelse för hur lång
tid det tar att etablera sig på arbetsmarknaden. Till
exempel har personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande
liksom deras anhöriga ofta en längre väg till ett
arbete än en arbetskraftsinvandrare. Det finns
dock tecken på att etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända har gått snabbare under de
senaste åren (se mer i utg.omr. 13).
Fortsatt svår situation på arbetsmarknaden bland
personer med nedsatt arbetsförmåga
Enligt SCB:s undersökning om situationen på
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017 uppgav 15 procent i åldern 16–
64 år att de hade en funktionsnedsättning (SCB,
Information om utbildning och arbetsmarknad
2018:2). Det motsvarar ca 900 000 personer,
varav ungefär hälften var kvinnor. Av dessa personer bedömde 66 procent att funktionsnedsättningen även medförde nedsatt arbetsförmåga,
vilket motsvarar drygt 600 000 personer, varav 56
procent kvinnor.
Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga deltar generellt sett i
lägre grad i arbetskraften, har högre arbetslöshet
och lägre sysselsättningsgrad än befolkningen i
genomsnitt.
Hög arbetslöshet bland personer utan gymnasieutbildning, (20–64 år)
Avsaknad av gymnasieutbildning försvårar inträdet på arbetsmarknaden (se mer i 2018 års ekonomiska vårproposition, prop. 2017/18:100 s. 177).
Andelen personer som saknar gymnasieutbildning (20–64 år) har minskat de senaste åren. År
2017 utgjorde de 10,1 procent av befolkningen
och 11,7 procent av arbetskraften.
Sysselsättningsgraden bland dem som saknar
gymnasieutbildning har minskat över tid. Det
beror bl.a. på att antalet utomeuropeiskt födda
som saknar gymnasieutbildning i befolkningen
har ökat snabbare än antalet sysselsatta i samma
grupp. Dessutom har många äldre med kort
utbildning som tidigare varit sysselsatta gått i
pension. År 2017 var sysselsättningsgraden för
personer utan gymnasieutbildning 58,9 procent
jämfört med 82,8 procent bland gymnasialt
respektive 86,1 procent bland eftergymnasialt
utbildade. Det innebär att sysselsättningsgraden
ökat för samtliga utbildningsnivåer jämfört med
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2016 då sysselsättningsgraden i respektive grupp
var 58,2, 81,9 och 85,9 procent. Skillnaden mellan
kvinnor och män är stor. Bland kvinnor utan
gymnasieutbildning var sysselsättningsgraden
48,4 procent och bland män 67,0 procent 2017.
Arbetslösheten bland dem som saknade gymnasieutbildning 2017 var 16,8 procent. Detta kan
jämföras med dem som hade en gymnasial eller
eftergymnasial utbildning, där arbetslösheten
uppgick till 5,7 procent respektive 4,4 procent. År
2016 uppgick arbetslösheten i respektive grupp
till 16,8, 6,1 och 4,5 procent. Bland kvinnor som
saknade gymnasieutbildning var arbetslösheten
20,7 procent och bland män var motsvarande
siffra 14,5 procent. Arbetslösheten var dock lägre
bland kvinnor än bland män för dem med minst
gymnasieutbildning.
Stor brist på arbetskraft
Samtidigt som många arbetssökande med svag
ställning på arbetsmarknaden har svårt att hitta
ett arbete är efterfrågan på arbetskraft fortsatt
stark. Under de senaste åren har bristen på utbildad arbetskraft ökat, vilket har medfört att rekryteringsproblemen har tilltagit inom främst den
offentliga sektorn men också inom näringslivet. I
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning från
våren 2018 uppgick andelen privata arbetsgivare
som upplevde brist på arbetskraft till 37 procent
(Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018). Motsvarande andel bland
offentliga arbetsgivare uppgick till 63 procent (se
diagram 3.4). I båda fallen rör det sig om jämförelsevis höga bristtal. Samtidigt är den allmänna
löneutvecklingen fortfarande dämpad, vilket
skulle kunna indikera att det finns mer lediga
resurser än vad bristtalen visar.

Diagram 3.4 Andel arbetsgivare med brist på arbetskraft
Procent
70
Offentlig sektor

Näringsliv

60
50
40
30
20
10
0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Anm.: Jämförelser mellan näringsliv och offentlig sektor bör göras med försiktighet
på grund av skillnader i urval och undersökningsmetodik.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Könssegregeringen på arbetsmarknaden minskar
Den svenska arbetsmarknaden är i en europeisk
jämförelse relativt könssegregerad såtillvida att
kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken. I diagram 3.5 visas de tio vanligaste yrkesgrupperna i
Sverige 2016 i fallande ordning. I samtliga redovisade yrkesgrupper är antingen kvinnor eller män
överrepresenterade. För att en yrkesgrupp ska
betraktas som könsbalanserad ska andelen
kvinnor eller män ligga inom intervallet 40–60
procent.
Diagram 3.5 Andel kvinnor och män i de tio vanligaste
yrkesgrupperna i Sverige 2016
Procent
män

kvinnor

Butikspersonal
Grundskollärare m.fl.
Undersköterskor
Kontorsassistenter m.fl.
Skötare, vårdare m.fl.
Säljare, inköpare m.fl.
Barnskötare m.fl.
Systemutvecklare m.fl.
Organisationsutvecklare m.fl.
Snickare, murare m.fl.
0%
20%
Källa: Statistiska centralbyrån, yrkesregistret.

40%

60%

80%

100%

Yrkessegregeringen kan även mätas i form av ett
segregeringsindex som illustrerar andelen
kvinnor eller män som måste byta yrke för att en
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jämn yrkesfördelning mellan könen ska uppnås.1
Mellan 2005 och 2016 har indexet minskat från
57,9 till 53,2, vilket indikerar att arbetsmarknaden
under dessa år har blivit mindre könssegregerad.
Arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor i
Sverige är internationellt sett högt och utgör
samtidigt en del av förklaringen till den könssegregerade arbetsmarknaden. Kvinnor i Sverige
förvärvsarbetar i hög grad med uppgifter som i
andra länder utförs obetalt i hemmen. Det har
bidragit till att kvinnor och män i arbetskraften är
koncentrerade till vissa sektorer. Justerat för olikheter i yrkesstrukturen mellan länder minskar
dock yrkessegregationen i Sverige relativt andra
länder avsevärt.
Avseende könssegregeringen på arbetsmarknaden se även utgiftsområde 13 Jämställdhet och
nyanlända invandrares etablering avsnitt 5
Jämställdhet samt Förslag till statens budget,
finansplan m.m. bilaga 3.

som medför nedsatt arbetsförmåga och personer
äldre än 55 år. Äldre som har förlorat sitt arbete
löper en högre risk att hamna i långvarig arbetslöshet än yngre personer i motsvarande situation.
De senare årens ökning av personer inom grupper som i genomsnitt har en svagare ställning på
arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingens
definition, består främst av individer som är
utomeuropeiskt födda. Detta har också medfört
att andelen som saknar gymnasieutbildning har
ökat. Andelen personer som är, eller som tidigare
varit, inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har ökat successivt och utgjorde i
genomsnitt 25 procent av samtliga inskrivna
arbetslösa 2017 (se diagram 3.6).
Diagram 3.6 Antal inskrivna arbetslösa (16–64 år) vid
Arbetsförmedlingen fördelat på födelseregion och
etableringsinsatser januari 2009–juni 2018
Antal i 1 000-tal
600
500

Utvecklingen av inskrivna vid Arbetsförmedlingen

I etablering

F.d. i etablering

Utomeurop. ej etabl

Övr Europa

Sverige

400

Arbetsmarknadspolitiken genomförs i stor
utsträckning via Arbetsförmedlingen. Därför
beskrivs i detta avsnitt resultaten för de inskrivna
vid Arbetsförmedlingen. 2
Den goda konjunkturen och utvecklingen på
arbetsmarknaden har främst gynnat personer
med starkare ställning på arbetsmarknaden i förhållande till personer som har en svagare ställning.
Detta tillsammans med ökningen av deltagare i
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har
medfört att en allt större andel av de inskrivna
arbetslösa tillhör de grupper som i genomsnitt har
en svagare ställning på arbetsmarknaden.
Under 2017 var i genomsnitt 363 000 personer
(16–64 år) inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen (öppet arbetslösa och deltagare i
program med aktivitetsstöd). Av dessa tillhörde
närmare tre fjärdedelar minst en av de grupper
som enligt Arbetsförmedlingen i genomsnitt har
en svagare ställning. Det handlar om personer
som saknar gymnasieutbildning, utomeuropeiskt
födda, personer med en funktionsnedsättning

300
200
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18
Anm.: Med inskrivna arbetslösa menas öppet arbetslösa och deltagare i program
med aktivitetsstöd. Statistiken avser det genomsnittliga antalet inskrivna
arbetslösa.
Källa: Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar, säsongsrensade och utjämnade
värden.

Ett sätt att mäta situationen för personer som är
inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
är hur stor andel som i genomsnitt övergår till
arbete varje månad (den s.k. jobbchansen). Det
ger en indikation på hur svårt eller lätt det är för
inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen att
hitta ett arbete. Trots att konjunkturläget har
förbättrats de senaste åren har inte jobbchansen
ökat, varken för gruppen med svagare ställning

1 Indexet baseras på antalet anställda i respektive yrke enligt SCB:s

2 Statistiken från Arbetsförmedlingen bygger på personer som är

yrkesregister fördelat på kön. Om indexet har värdet 0 innebär det att

registrerade vid Arbetsförmedlingen. Den officiella arbetslöshets-

arbetsmarknaden har en fullständigt jämn könsfördelning, dvs. lika många

statistiken

kvinnor som män i respektive yrke. Värdet 100 skulle innebära att kvinnor

Arbetskraftsundersökning (AKU).

och män arbetar i helt olika yrken.
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eller för övriga inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen (se diagram 3.7). Det har inte heller
skett någon större förändring mellan 2016 och
2017. Sannolikheten att få jobb för gruppen med
svagare ställning är i genomsnitt mindre än hälften så stor som för övriga inskrivna arbetslösa.
Arbetsförmedlingen presenterar i sin årsredovisning för 2017 en analys som visar att jobbchanserna för inskrivna arbetslösa är i enlighet med
förväntan givet sökandesammansättningen och
arbetsmarknadsläget.
I en granskning av Riksrevisionen dras slutsatsen att individsammansättningens roll är betydande, men långt ifrån avgörande, och förklarar
ungefär en tredjedel av den försämrade jobbchansen efter 2007. Riksrevisionen konstaterar att mer
analys behövs för att förklara nedgången efter
2007 (RiR 2017:26).
Diagram 3.7 Jobbchanser för grupper med svagare ställning
samt övriga, januari 2008–juni 2018.
Procent
18
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Svagare ställning, kvinnor
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Svagare ställning, män

Övriga, män
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Anm.: Jobbchansen avser övergångar till arbete per månad och definieras som
antalet som lämnat arbetslöshet till subventionerat eller osubventionerat arbete
under en månad som andel av kvarstående inskrivna arbetslösa samma månad.
Säsongsrensade värden.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Förutom öppet arbetslösa och deltagare i
program med aktivitetsstöd finns andra grupper
som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Det är
t.ex. personer som har arbete men som söker
annat arbete, de som har subventionerat arbete
och sökande med förhinder.
Antalet unika personer som vid något tillfälle
under året var inskrivna vid Arbetsförmedlingen
minskade från 987 500 personer under 2016 till
953 500 personer under 2017. Av dessa var 47
procent kvinnor och 53 procent män.
Nedan redovisas antalet unika personer som
vid något tillfälle under året varit inskrivna vid
Arbetsförmedlingen (oavsett orsak) fördelat på

grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden samt unga 16–24 år och långtidsarbetslösa.
Antalet personer utan gymnasieutbildning
som någon gång under 2017 var inskrivna vid
Arbetsförmedlingen uppgick till 293 500 personer, motsvarande 31 procent av samtliga
inskrivna. Andelen kvinnor uppgick till 56
procent och andelen män till 46 procent. Jämfört
med 2016 innebar det en ökning med 3 200
personer, varav 3 000 kvinnor. En förklaring till
att antalet kvinnor har ökat mycket mer än män
är att antalet anhöriginvandrare, vilka till stor del
utgörs av kvinnor, ökade under 2017.
Under 2017 var 385 200 utomeuropeiskt
födda personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen
någon gång under året, motsvarande 40 procent
av samtliga inskrivna. Det är en ökning med
17 000 personer jämfört med 2016. Andelen
kvinnor bland de utomeuropeiskt födda uppgick
till 48 procent, en svag ökning jämfört med föregående år. Antalet inskrivna utomeuropeiskt
födda utan gymnasieutbildning var 170 400 under
2017, en ökning med 12 200 jämfört med 2016.
Antalet inskrivna med en identifierad och
registrerad funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga har minskat under de
senaste åren. Under 2017 var antalet personer
med en funktionsnedsättning som vid något
tillfälle under året var inskrivna vid Arbetsförmedlingen 206 900, varav 45 procent kvinnor.
Detta innebär en minskning med totalt 8 600
personer jämfört med året innan. Även antalet
unga (16–24 år) med funktionsnedsättning har
minskat från 26 600 personer 2016 till 24 200
personer 2017.
Under 2017 var 136 700 personer över 55 år
inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon gång
under året. Det är en minskning med 900
personer jämfört med 2016. Andelen kvinnor
bland personer över 55 år uppgick till 48 procent,
en svag ökning jämfört med föregående år.
Under 2017 var 175 400 unga (16–24 år)
inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon gång
under året. Det är en minskning med 23 500
personer jämfört med 2016. Andelen unga
kvinnor var 41 procent och andelen unga män 59
procent. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning har relativt svårare än övriga unga att etablera
sig på arbetsmarknaden. Av de unga som var
inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon gång
under 2017 saknade 59 200 gymnasieutbildning.
Det var en svag ökning jämfört med året innan.
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Av de unga utan gymnasieutbildning var 38
procent kvinnor och 62 procent män.
Antalet inskrivna arbetslösa utan arbete i mer
än tolv månader (inskrivna långtidsarbetslösa)
fortsätter att öka, vilket avviker från den utveckling som AKU-statistiken visar (se avsnitt
Utvecklingen på arbetsmarknaden ovan). Enligt
Arbetsförmedlingen var 265 900 personer
inskrivna långtidsarbetslösa någon gång under
2017, en ökning med 6 600 personer sedan 2016.
Könsfördelningen bland de inskrivna långtidsarbetslösa var jämn. Det ökande inflödet av deltagare i etableringsuppdraget har bidragit till att
antalet inskrivna långtidsarbetslösa har ökat. Det
är en väntad utveckling eftersom personer som är
i etableringsuppdraget oftast tar del av etableringsinsatser under 24 månader.

Övergångar till arbete eller studier
Totalt övergick 362 200 personer, motsvarande
38 procent av de inskrivna till arbete vid minst ett
tillfälle under 2017, vilket innebär en minskning
av andelen med 0,6 procentenheter jämfört med
föregående år. En större andel män (40 procent)
än kvinnor (35 procent) övergick till arbete.
Andelen av de inskrivna som gick vidare till
studier ökade med 0,2 procentenheter. Totalt
övergick 42 700 personer, motsvarande 4,5
procent av de inskrivna till studier under 2017.
Fler kvinnor (5 procent) än män (4 procent)
övergick till studier. 3
Överlag är förändringarna mellan 2016 och
2017 små för de grupper som redovisas i tabell 3.2.
För utomeuropeiskt födda och personer äldre än
55 år har dock övergångarna till arbete ökat något,
medan det har minskar för unga.

Tabell 3.2 Andel övergångar till arbete eller studier fördelat på olika grupper av inskrivna personer på Arbetsförmedlingen
2017 (differens med 2016 inom parentes)
Procent
Totalt till
arbete

Totalt till
studier

Kvinnor till
arbete

Kvinnor till
studier

Män till
arbete

Män till
studier

Personer utan gymnasieutbildning

28,7 (+0,7)

4,4 (+0,4)

23,4 (-0,1)

5,0 (+0,3)

32,9 (+1,4)

4,0 (+0,4)

Utomeuropeiskt födda

31,7 (+1,3)

6,0 (+0,7)

26,3 (-0,1)

6,4 (+0,5)

36,6 (+2,7)

5,5 (+0,8)

Personer med funktionsnedsättning

28,1 (+0,4)

1,6 (+0,1)

25,8 (+0,1)

1,9 (+0,2)

29,9 (+0,6)

1,4 (+0,1)

Äldre ≥55 år

29,8 (+1,1)

0,3 (+0,1)

29,0 (+0,9)

0,3 (+0,1)

30,4 (+1,3)

0,2 (+0,1)

Unga 16–24 år

39,3 (-2,2)

11,0 (+0,8)

36,5 (-3,5)

12,0 (+0,9)

41,3 (-1,3)

10,3 (+0,7)

Långtidsarbetslösa >12 månader

25,6 (-0,5)

4,2 (+0,5)

22,2 (-0,8)

4,7 (+0,6)

28,5 (-0,1)

3,8 (+0,4)

Anm.: Övergångsmåttet är beräknat som antalet unika individer som övergått till arbete eller studier dividerat med antalet unika personer som varit inskrivna vid
Arbetsförmedlingen (oavsett orsak) under respektive år. De olika grupperna kan överlappa varandra.
Källa: Särskild beställning och egna bearbetningar av data från Arbetsförmedlingen

3 Resultatmåttet beräknas som antal övergångar till arbete/studier (unika

studier i detta avsnitt är i enlighet med Arbetsförmedlingens

individer under året) dividerat med antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen

årsredovisning.

(unika individer under året). Definitionen på övergångar till arbete eller
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Arbetsmarknadspolitiska insatser

Arbetsförmedlingen kan bidra till att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt på flera sätt.
Myndigheten kan bidra genom matchningsåtgärder som sammanför de som söker arbete med de
som söker arbetskraft och genom utbudsåtgärder
som stärker de arbetssökandes kompetens eller
andra förutsättningar så att de bättre motsvarar
arbetsgivares krav. Ett tredje sätt är efterfrågepåverkande åtgärder, bl.a. genom att minska arbetsgivares rekryteringskostnader. Arbetsförmedlingen kan därmed även bidra till att öka den
yrkesmässiga och geografiska rörligheten.
Arbetsförmedlingen disponerade för 2017
totalt 77 miljarder kronor på olika anslag under
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv. De största delarna av dessa användes till individersättningar till personer som står
till arbetsmarknadens förfogande på drygt 32
miljarder kronor och till lönesubventioner på
drygt 22 miljarder kronor.
Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att arbeta
med jämställdhetsintegrering. Arbetsförmedlingens viktigaste mål i myndighetens handlingsplan
för jämställdhetsintegrering 2016–2018 är att ge
kvinnor och män tillgång till arbetsmarknadspolitiska program och insatser på lika villkor.
Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsgivare en
rad tjänster, bl.a. annonsering, urval och rekryteringsträffar. Under 2017 nyanmäldes knappt 1,3
miljoner lediga platser till Arbetsförmedlingen.
Antalet platser var nästintill oförändrat jämfört
med 2016 men det har skett en kraftig ökning
sedan 2015, då drygt en miljon lediga platser
anmäldes. Förändringen pekar mot att det har
skett en avsevärd ökning av efterfrågan på arbetskraft, som dock har avstannat det senaste året.
Arbetsförmedlingen bidrar även till en effektivare matchning genom spridning av information
om och prognoser för utbud och efterfrågan på
kompetens till arbetssökande, arbetsgivare och
andra aktörer som berörs av kompetensförsörjningsfrågor på nationell och regional nivå.
Arbetsförmedlingen har inom ramen för detta
under 2017 bl.a. publicerat två arbetsmarknadsprognoser på riks- och länsnivå.
De senaste årens utveckling, där en allt större
del av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen tillhör
grupper med svag ställning på arbetsmarknaden,
har inneburit att många arbetslösa behöver

utbildningsinsatser för att kunna matchas till
jobb. Arbetsförmedlingens uppdrag att öka övergångar till utbildning för att förbättra matchningen till jobb har därför förtydligats. Det har
inneburit att Arbetsförmedlingen har prioriterat
arbetet med att öka övergångar till reguljära
studier, främst inom vuxenutbildningen men
även inom yrkeshögskolan och universitet och
högskolor. Kraven på arbetslösa att ta del av
utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program har även skärpts.
Arbetsförmedlingen har ansvar för att upphandla tjänster där det anses bidra till en effektiv
verksamhet. Under 2017 upphandlade Arbetsförmedlingen tjänster inom områdena arbetsförmedlingstjänster som främst består av Stöd och
matchning, Introduktion till arbete och yrkessvenska B samt inom utbildning som består av
förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildning. Antalet deltagare i upphandlade tjänster
(arbetsförmedlingstjänster och utbildning) uppgick till 194 800 unika individer. Av de som anvisades till de upphandlade arbetsförmedlingstjänsterna 2017 var det en större andel män, 54
procent, än kvinnor, 46 procent. Dock har skillnaderna jämnats ut för dessa tjänster totalt sett
under de senaste tre åren. Det är dock en mer
ojämn könsfördelning för de upphandlade utbildningstjänsterna jämfört med de upphandlade
arbetsförmedlingstjänsterna, 61 procent män
respektive 39 procent kvinnor, vilket är samma
nivå som de tre föregående åren. Flest deltagare i
upphandlade tjänster har tjänsten Stöd och
matchning med knappt 91 000 deltagare 2017
varav 43 procent kvinnor och 57 procent män. I
denna tjänst har också antalet leverantörer ökat
från 185 stycken 2016 till 196 stycken 2017.
Resultaten av de upphandlade tjänsterna ingår i de
nedan redovisade resultaten för respektive
program.
Arbetsförmedlingens samverkan med olika
aktörer på lokal och regional nivå kan bidra till att
skapa fler övergångar till arbete och utbildning.
Enligt Arbetsförmedlingen har samverkan
utvecklats positivt, särskilt med kommunerna.
Delegationen för unga och nyanlända till
arbete (Dua) har medverkat till att få till stånd
lokala överenskommelser om insatser för arbetslösa ungdomar i 287 kommuner. Under 2017
medverkade Dua till att få till stånd lokala
modeller för fördjupad samverkan om nyanlända
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invandrare mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, s.k. lokala jobbspår. Syftet är att individer genom språkutbildning och yrkesspecifik
utbildning eller praktik ska rustas för att kunna ta
arbete hos arbetsgivare som efterfrågar specifik
arbetskraft. i många kommuner finns överenskommelser om lokala modeller med en
sammanhängande process för individen.
Kommunerna bedriver arbetsmarknadsinsatser, oftast riktade till personer som tar emot
försörjningsstöd men även för personer som
anvisas av Arbetsförmedlingen (se även
utg.omr. 9 avsnitt 6.4). Arbetsmarknadsutredningen (A2016:03) har bl.a. i uppdrag att
analysera om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken bör förtydligas och vid behov
lämna fullständiga författningsförslag. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.
Arbetsmarknadspolitiska program, nystartsjobb
och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

För att de arbetssökande ska få en starkare ställning på arbetsmarknaden och förbättra sina förutsättningar att få ett arbete erbjuder Arbetsförmedlingen arbetsmarknadspolitiska program.
Omfattningen respektive resultaten för
Arbetsförmedlingens programinsatser kan översiktligt beskrivas genom antalet deltagare i de
olika programmen och utfallet i form av arbetsmarknadsstatus 90 dagar efter programmens slut.
En sådan översiktlig redovisning framgår av tabell
3.3 och tabell 3.4. Det bör noteras att vissa av
insatserna inte har som primära syfte att direkt
leda till arbete, utan snarare är förberedande inför
andra insatser.
Huvuddelen av dessa programinsatser riktas
till personer som står relativt långt från arbetsmarknaden och ingår i ett ramprogram, dvs.
jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och
utvecklingsgarantin. Ett ramprogram innefattar
olika insatser, t.ex. arbetsmarknadsutbildning,
stöd till start av näringsverksamhet eller arbetsplatsförlagda aktiviteter såsom arbetspraktik,
arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. De
samlade resultaten för ramprogrammen redovisas
nedan. Från och med 2018 är även etableringsprogrammet ett ramprogram.
Insatser i form av arbetsmarknadspolitiska
program finansieras huvudsakligen under anslag
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1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
Redovisningen av antalet deltagare i program
avviker från redovisningar i tidigare budgetpropositioner. Den huvudsakliga förändringen är att
vissa tabeller i detta avsnitt baseras på beslut i stället för individer. Anledningen är att programbeslut som berättigar till ersättning (t.ex. s.k.
ramprogram) överordnas andra pågående parallella programbeslut. För att ge en bättre bild av
den totala omfattningen av beslutade insatser om
t.ex. utbildning och praktik redovisas antalet
pågående beslut i respektive program i tabell 3.3
och 3.9 samt antal pågående beslut i s.k. ramprogram i tabell 3.5 (jobb- och utvecklingsgarantin)
och 3.6 (jobbgarantin för ungdomar). Eftersom
en individ kan ha flera parallella beslut bör inte
antalen i de nämnda tabellerna summeras och
tolkas som en total för antalet individer.
Det genomsnittliga antalet beslut om arbetsmarknadsutbildning per månad var 8 800 under
2017 (se tabell 3.3 nedan). Män utgjorde liksom
tidigare år en större andel av deltagarna än
kvinnor. Under 2017 hade i genomsnitt 36
procent arbete 90 dagar efter att de avslutat en
arbetsmarknadsutbildning. Detta är en liten förbättring av resultatet jämfört med 2016. Av
kvinnorna hade i genomsnitt 32 procent arbete 90
dagar efter att de avslutat en arbetsmarknadsutbildning, jämfört med 38 procent för männen.
Kvinnor går dock i högre grad till osubventionerat arbete, 26 procent bland kvinnor och 24
procent bland män. Förbättringen av det totala
resultatet jämfört med 2016 har skett bland
kvinnorna. Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk forskning (IFAU) har visat
att arbetsmarknadsutbildning under åren 1996–
2010 gav långsiktiga effekter i form av högre
arbetsinkomst och att den effekten kvarstår
under lång tid efter utbildningen (IFAU
2017:17).
Arbetsförmedlingens
senaste
utvärdering (Arbetsmarknadsrapport 2018) visar
även att effekterna av Arbetsmarknadsutbildning
under 2016 var positiva på kort sikt och har
förbättrats 2015 och 2016.
Det genomsnittliga antalet beslut om förberedande och orienterande utbildning per månad var
18 500 under 2017. I genomsnitt hade 10 procent
arbete 90 dagar efter att de avslutat en förberedande eller orienterande utbildning. Det är oförändrat jämfört med 2016. Andelen var lägre för
kvinnor, 7 procent, jämfört med 12 procent för
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män. Resultatet av programmet ska tolkas mot
bakgrund av att det är av förberedande karaktär
och arbetssökande efter avslutat program ofta går
vidare till andra insatser.
Riksrevisionen har granskat effekten av förberedande och orienterande utbildning för arbetslösa som inte är en del av etableringsuppdraget
(RiR 2017:20). Riksrevisionen skriver att det
behövs bättre förutsättningar för att utvärdera
insatsen, ökad kunskap om effekten av kedjor av
insatser och en mer transparent återrapportering
av kostnaderna för insatsen. Granskningen visar
att förberedande och orienterande utbildning är
en insats som överlag inte är effektiv. Riksrevisionen rekommenderar därför att insatsen används
mer restriktivt. Regeringen angav i skrivelsen
Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande
utbildning (skr. 2017/18:76) till riksdagen att
granskningen är ett viktigt bidrag till det utvecklingsarbete avseende effekter på förberedande och
orienterande utbildning som pågår inom Arbetsförmedlingen. Riksdagen har tillkännagett som
sin mening i fråga om insatsen förberedande och
orienterande utbildning dels att regeringen bör
vidta nödvändiga åtgärder för att insatsen ska
kunna följas upp på ett bättre sätt (bet.
2016/17:AU13 punkt 1, rskr. 2016/17:308), dels
att resurser bör riktas till insatser som ger bättre
resultat än insatsen förberedande och
orienterande utbildning (bet. 2016/17:AU13
punkt 2, rskr. 2016/17:308). Arbetsförmedlingen
har i regleringsbrevet för budgetåret 2018 fått i
uppdrag att i årsredovisningen för 2018 redogöra
för vilka åtgärder som vidtas för att använda
arbetsmarknadsutbildning och förberedande och
orienterande utbildning på ett effektivare sätt i
syfte att öka andelen kvinnor och män som går till
arbete eller studier. Arbetsförmedlingen har
också i regleringsbrevet för budgetåret 2018 fått i
uppdrag att i början av 2019 redogöra för insatser
för att förbättra möjligheterna att följa upp
förberedande och orienterande utbildning.
Tillkännagivandena är inte slutbehandlade.
Det genomsnittliga antalet beslut om stöd till
start av näringsverksamhet per månad har minskat något sedan 2016, se tabell 3.3 nedan. Könsfördelningen bland deltagarna var 41 procent
kvinnor och 59 procent män, en skillnad som har
ökat något för varje år sedan 2012. Utrikes födda
utgjorde 38 procent av samtliga deltagare, en
andel som ökar för varje år, varav 6 procent nyanlända. Satsningar pågick under 2017 för att främja

företagande bland nyanlända och företagande
inom de gröna näringarna. I budgetpropositionen
för 2018 aviserades en satsning på att främja utrikes födda kvinnors företagande. Stöd till start av
näringsverksamhet uppvisar förhållandevis goda
resultat vad gäller övergångar till arbete efter
avslutat programdeltagande. Under 2017 var
andelen i arbete 90 dagar efter deltagande 79
procent, en viss förbättring jämfört med 2016.
Att vara i arbete innebär i merparten av fallen att
personen är fortsatt sysselsatt i sitt företag.
Det genomsnittliga antalet beslut om
arbetspraktik per månad har minskat något sedan
2016. Andelen män som fått beslut om
arbetspraktik är större än andelen kvinnor (se
tabell 3.3 nedan). Andelen i arbete 90 dagar efter
avslutad arbetspraktik har ökat för tredje året i rad
(2017: 40 procent; 2016: 39 procent). Fler män
(43 procent) än kvinnor (35 procent) hade arbete
efter 90 dagar och skillnaden ökar i jämförelse
med föregående år (2016: män 42 procent;
kvinnor 35 procent). Kvinnor får i större
utsträckning än män osubventionerade anställningar efter avslutad arbetspraktik. Arbetsförmedlingens utvärdering (Arbetsmarknadsrapport
2018) av arbetspraktik visar på positiva effekter på
övergångar till arbete (inkl. subventionerade
anställningar) under åren 2010–2016.
Det genomsnittliga antalet beslut inom
arbetslivsinriktad rehabilitering har minskat
sedan 2016. Andelen kvinnor som fått beslut om
arbetslivsinriktad rehabilitering är betydligt
större än andelen män (se tabell 3.3 nedan).
Arbetslivsinriktad rehabilitering kan exempelvis innefatta utredning och utveckling av arbetsförmåga, anpassning av arbetsplatser, samverkan
kring ungdomar med aktivitetsersättning och
samverkan med skolor kring elever med
funktionsnedsättning.
Validering är sedan den 1 februari 2016 ett
arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetsförmedlingen upphandlar validering inom ett antal
branscher enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Programmet har endast haft 224 deltagare under 2017, samtliga män.
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Tabell 3.3 Genomsnittligt antal pågående beslut per månad i arbetsmarknadspolitiska program och subventionerade
anställningar
Antal (avrundade till 100-tal) och procent
Arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd eller
etableringsersättning

Antal
totalt 2017

Andel
kvinnor 2017

Andel
män 2017

Antal
totalt 2016

Andel
kvinnor 2016

Andel
män 2016

Arbetsmarknadsutbildning

8 800

30

70

10 500

36

64

Arbetspraktik

9 900

42

58

10 100

41

59

Arbetsträning för vissa nyanlända

1 400

48

52

1 400

43

57

44 500

50

50

39 200

51

49

10 600

61

39

11 400

58

42

600

70

30

52

9 200

52

48

Förberedande insatser
varav Arbetslivsinriktad rehabilitering
varav Arbetslivsintroduktion (upphörde 2016)
varav Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling

14 300

varav Förberedande utbildning

18 500

45

55

17 300

44

56

1 200

57

43

700

57

43

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

2 600

50

50

1 800

46

54

Stöd till start av näringsverksamhet

1 900

41

59

2 100

43

57

Utbildningskontrakt

2 700

43

57

1 200

43

57

Extratjänster

5 100

52

48

900

59

41

Förstärkt särskilt anställningsstöd

2 600

38

62

3 800

40

60

Instegsjobb

4 100

23

77

4 300

24

76

varav Fördjupad kartläggning och vägledning

48

Subventionerade anställningar

Moderna beredskapsjobb (introducerades 2017)

400

46

54

42 700

32

68

47 400

34

66

4 500

35

65

4 900

37

63

Traineejobb

900

65

35

400

58

42

Yrkesintroduktionsanställning

700

17

83

800

18

82

Nystartsjobb
Särskilt anställningsstöd

Anm.: Antalet beslut i tabellen bör inte summeras eftersom en individ kan ha flera parallella beslut. Validering redovisas ej i tabellen p.g.a. att anvisningar till
programmet började i juli 2017. Det genomsnittliga antalet deltagare per månad var därmed lågt sett över hela året.
Källa: Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar, särskild beställning.
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Tabell 3.4 Andel i arbete 90 dagar efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program eller subventionerad anställning 2017
Procent
Arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd
eller etableringsersättning

Totalt
2017

Kvinnor
2017

varav
arbete
utan stöd

varav
arbete
med stöd

Män
2017

varav
arbete
utan stöd

varav
arbete
med stöd

Totalt
2016

Arbetsmarknadsutbildning

36

32

26

6

38

24

14

34

Arbetspraktik

40

35

14

21

43

11

32

39

Arbetsträning för vissa nyanlända

19

12

1

11

25

1

24

17

Förberedande insatser

20

18

10

8

21

9

12

17

varav Arbetslivsinriktad rehabilitering

30

27

8

19

33

7

26

31

varav Aktiviteter inom vägledning och platsförm.

29

27

21

6

31

20

11

25

varav Förberedande utbildning

10

7

4

4

12

4

8

10

varav Fördjupad kartläggning och vägledning

15

14

6

7

17

6

11

9

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

27

22

14

8

31

18

13

27

Stöd till start av näringsverksamhet

79

80

79

1

78

77

1

78

Utbildningskontrakt

21

21

19

2

22

19

2

22

Extratjänster

40

36

6

30

45

7

37

29

Förstärkt särskilt anställningsstöd

49

50

6

44

48

6

43

45

Instegsjobb

52

48

7

40

53

5

48

47

Nystartsjobb

45

44

36

8

45

36

9

44

Särskilt anställningsstöd

47

45

8

36

49

10

38

50

Traineejobb

34

35

30

5

32

26

5

23

Yrkesintroduktionsanställning

75

62

58

4

77

75

3

68

Subventionerade anställningar

Anm.: Arbete med stöd inkluderar alla former av subventionerade anställningar, inklusive nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställning.
Källa: Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar, Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017 samt särskild beställning.

Subventionerade anställningar
En subventionerad anställning är en arbetsmarknadspolitisk insats som innebär att arbetsgivaren
får ekonomisk kompensation för att anställa
personer som annars skulle ha svårt att få arbete.
Fem former av särskilt anställningsstöd ersattes den 1 maj 2018 med ett nytt stöd – introduktionsjobb. Introduktionsjobben har ett lönetak på
20 000 kronor per månad, vilket är samma tak
som för extratjänster och nystartsjobb. Vidare har
stöden förändrats genom att administrationen av
introduktionsjobben och nystartsjobb gjorts mer
enhetlig.
Under 2017 har antalet unika beslut om
subventionerade anställningar minskat jämfört
med föregående år. Minskningen skedde framför
allt inom nystartsjobb och s.k. förstärkt särskilt
anställningsstöd. Extratjänster ökade däremot i
jämförelse med 2016. Män tog del av subventionerade anställningar i större utsträckning än
kvinnor, vilket gällde alla anställningsstöd förutom extratjänster och traineejobb.
Personer kunde tidigare anvisas till särskilt
anställningsstöd för deltagare i jobb- och utveck-

lingsgarantin om de deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst 6 månader. Ett högre handledarstöd lämnades om individen som anvisats
hade deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin
längre än 450 dagar, det s.k. förstärkta särskilda
anställningsstödet. I genomsnitt hade 7 100
personer per månad en anställning med särskilt
och förstärkt särskilt anställningsstöd under
2017, vilket var en minskning jämfört med 2016.
Andelen kvinnor utgjorde ca 36 procent av det
totala antalet deltagare i båda stöden och andelen
män var ca 64 procent.
Instegsjobb var ett särskilt anställningsstöd
riktat till nyanlända som studerade svenska.
Under 2017 hade i genomsnitt 4 100 personer ett
instegsjobb och män utgjorde som tidigare år en
betydligt större andel av deltagarna än kvinnor, 77
procent var män och 23 procent var kvinnor.
Traineejobb var ett särskilt anställningsstöd
där en subventionerad anställning kombinerades
med en reguljär yrkesutbildning. Det fanns två
former av traineejobb, där den ena riktades till
arbeten inom välfärden och den andra till bristyrken. I genomsnitt per månad har ca 900 personer
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haft ett traineejobb under 2017, en ökning jämfört med 2016. Andelen kvinnor av de med traineejobb uppgick under 2017 till 65 procent jämfört med 35 procent män.
Det är de fem ovan nämnda formerna av
särskilt anställningsstöd som fasas ut och ersatts
med introduktionsjobb.
Extratjänster infördes i november 2015. Antalet har ökat markant under 2017. Under 2017
uppgick antalet extratjänster i genomsnitt per
månad till närmare 5 100 och i december uppgick
antalet med pågående beslut till 11 300. Antalet
har sedan dess fortsatt att öka och i augusti 2018
hade ca 16 400 personer ett pågående beslut om
extratjänst. Till skillnad mot övriga anställningsstöd, bortsett från traineejobben, är andelen
kvinnor som tar del av extratjänsterna något
högre än andelen män, under 2017 var igenomsnitt 54 procent kvinnor och 46 procent män i
extratjänst.
Myndigheterna har i regleringsbrev för 2017
och 2018 getts uppdrag om moderna beredskapsjobb. Antalet moderna beredskapsjobb uppgick
till 400 i genomsnitt per månad under 2017.
Kvinnor hade 46 procent av jobben och män 54
procent. I slutet av 2017 fanns fler än 1 000
moderna beredskapsjobb. Antalet har sedan dess
fortsatt öka. I slutet av augusti 2018 hade 2 400
personer ett pågående beslut, varav 33 procent
kvinnor och 67 procent män.
Nystartsjobb är den subventionerade anställning som omfattar flest personer. De uppgick till
i genomsnitt 42 700 pågående beslut om anställningar under 2017, vilket motsvarar en kraftig
minskning jämfört med föregående år. En del av
minskningen var dock väntad mot bakgrund av de
regeländringar som genomfördes i februari 2017.
Under 2017 var andelen kvinnor med nystartsjobb 32 procent jämfört med 68 procent män.
Yrkesintroduktionsanställningar innebär en
möjlighet att lära sig ett yrke på arbetsplatsen i
kombination med utbildning och handledning
samtidigt som deltagaren erbjuds arbete med lön.
Under 2017 fanns det ca 700 deltagare i yrkesintroduktionsanställningar i genomsnitt per månad.
Det innebär en minskning jämfört med året
innan. Även inom detta stöd är könsfördelningen
ojämn: av deltagarna 2017 var 17 procent kvinnor
och 83 procent män.
Nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar utgör inte arbetsmarknadspolitiska
program. Nystartsjobb finansieras under anslag
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1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar och yrkesintroduktionsanställningar finansieras under anslag 1:12 Nystartsjobb
och stöd för yrkesintroduktionsanställningar och
anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser.
Insatser för långtidsarbetslösa (jobb- och
utvecklingsgarantin)
Tabell 3.5 Genomsnittligt antal pågående beslut per månad
i jobb- och utvecklingsgarantin samt andel övergångar till
arbete eller studier
Antal (avrundade till 100-tal) och procent
Antal deltagare

Antal
totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

2017

101 100

46

54

2016

105 200

45

55

Andel
totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

32

28

35

29

24

32

3

4

3

31

28

34

29

25

32

3

3

3

Övergångar till arbete eller studier (procent)

Arbete eller studier 2017
varav arbete 2017
varav reguljär utbildning 2017
Arbete eller studier 2016
varav arbete 2016
varav reguljär utbildning 2016

Anm.: Övergångsmåttet är beräknat som antalet unika individer som övergått till arbete eller
studier dividerat med antalet unika personer som varit inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin
under respektive år. På grund av att Arbetsförmedlingen har en ny definition av studier skiljer sig
siffrorna jämfört med tidigare år.
Källa: Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar och särskild beställning.

Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till dem
som har varit borta från arbetsmarknaden under
en lång tid och är det arbetsmarknadspolitiska
program som har flest deltagare. Insatserna inom
programmet kan t.ex. vara arbetsmarknadsutbildning, stöd till start av näringsverksamhet eller
arbetsplatsförlagda aktiviteter såsom arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning.
Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin har minskat de senaste åren. Antalet deltagare
uppgick under 2017 till i genomsnitt 101 100 per
månad, vilket är en minskning med ca 4 000
deltagare jämfört med föregående år. En lägre
andel kvinnor än män deltog i programmet (se
tabell 3.5).
Andelen övergångar till arbete och studier
ligger kvar på i stort sett samma nivå som föregående år.
Under de senaste åren har andelen deltagare i
programmet som tillhör grupper med svagare
ställning på arbetsmarknaden ökat. Deltagare
som saknar gymnasieutbildning, utomeuropeiskt
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födda, äldre samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga utgör
en allt större andel av deltagarna i jobb- och
utvecklingsgarantin. Andelen deltagare i garantin
som tillhör dessa grupper ökar också snabbare än
de gör som andel av samtliga inskrivna arbetslösa.
Många av deltagarna tillhör dessutom flera av de
nämnda kategorierna samtidigt, vilket ytterligare
ökar risken för långtidsarbetslöshet.
Cirka 21 procent av deltagarna i programmet
har tidigare deltagit i etableringsuppdraget vilket
är en tydlig ökning sedan 2015 (2016: 15 procent;
2015: 8 procent). Andelen individer respektive år
som övergått till arbete har successivt ökat bland
de som tidigare har deltagit i etableringsuppdraget. Utvecklingen har gått från 13 procent i arbete
under 2015 till 22,5 procent 2017. Motsvarande
resultat för de långtidsarbetslösa i jobb- och
utvecklingsgarantin som inte har deltagit i etableringsuppdraget uppgick till 23,8 procent 2015 och
till 24,3 procent 2017.
Under 2017 arbetade Arbetsförmedlingen med
att öka aktivitetsnivån för deltagare inom jobboch utvecklingsgarantin, vilket har lett till att
andelen utan registrerad aktivitet har minskat.
Under 2017 saknade i genomsnitt 20 procent en
registrerad aktivitet jämfört med 23 procent
under 2016.
Arbetsplatsförlagda arbetsmarknadspolitiska
insatser har fortsatt att minska som helhet i
programmet sedan 2014. Den genomsnittliga
andelen kvinnor i programmet med en arbetsplatsförlagd aktivitet har minskat från 49 procent
2014 till 29 procent 2017, motsvarande minskning för män har varit från 44 procent 2014 till 26
procent 2017. Dock syns en ökad andel i arbetsplatsförlagda aktiviteter under senare delen av
2017. Att andelen kvinnor i arbetsplatsförlagd
aktivitet är högre än män kan sannolikt förklaras
av att fler kvinnor har tim- eller deltidsarbete.
Avvecklingen av sysselsättningsplatserna
inleddes den 1 februari 2016. Sedan den 1 februari
2018 är sysselsättningsfasen avvecklad. Merparten (68 procent) av de som lämnade sysselsättningsfasen till och med december 2017 gick tillbaka till jobb- och utvecklingsgarantin. De som
började ett arbete med eller utan stöd uppgick till
17 procent och 7 procent registrerades som öppet
arbetslösa. Andelen som lämnade sysselsättningsfasen till jobb- och utvecklingsgarantin ökade
något under 2017 jämfört med 2016 samtidigt
som andelen av de som lämnade sysselsättningsfasen till arbete med eller utan stöd minskade

under samma period. Minskningen i övergång till
arbete beror sannolikt på att de personer som haft
kvar sin sysselsättningsplats till och med 2017 har
stått ännu längre från arbetsmarknaden än de som
lämnat sysselsättningsfasen tidigare.
Insatser för ungdomar (jobbgarantin för
ungdomar)
Tabell 3.6 Genomsnittligt antal pågående beslut per månad
i jobbgarantin för ungdomar samt andel övergångar till
arbete eller studier
Antal (avrundade till 100-tal) och procent
Antal deltagare

Antal
totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

2017

15 900

39

61

2016

20 300

39

61

Andel
totalt

Andel
kvinnor

Andel
män

44

41

46

34

30

37

Övergångar till arbete eller studier (procent)

Arbete eller studier 2017
varav arbete 2017
varav reguljär utbildning 2017

9

11

8

47

46

48

varav arbete 2016

38

35

39

varav reguljär utbildning 2016

10

11

9

Arbete eller studier 2016

Anm.: Övergångsmåttet är beräknat som antalet unika individer som övergått till arbete eller
studier dividerat med antalet unika personer som varit inskrivna i jobbgarantin för ungdomar
under respektive år. På grund av att Arbetsförmedlingen har en ny definition av studier skiljer sig
siffrorna jämfört med tidigare år.
Källa: Särskild beställning och egna bearbetningar av data från Arbetsförmedlingen

Regeringen gav 2014 Arbetsförmedlingen i
uppdrag att påbörja införandet av en 90dagarsgaranti för ungdomar. 90-dagarsgarantin
innebär en bortre gräns för hur länge en arbetslös
person kan vara arbetslös innan han eller hon
erbjuds ett arbete, en utbildning eller en insats
som
leder
till
arbete
eller
studier.
Arbetsförmedlingen gjorde i december 2017
bedömningen att 90-dagarsgarantin är uppnådd.
Tiden som går innan ungdomar erbjuds arbete,
studier eller en insats som leder till arbete har
minskat successivt och var under 2017 i
genomsnitt 59 dagar (2016: 67 dagar). Tiden har
förkortats för såväl kvinnor som för män. Antalet
öppet arbetslösa ungdomar utanför etableringsuppdraget med minst 90 dagars sammanhängande
tid i öppen arbetslöshet som inte erbjudits en
insats inom 90 dagar har minskat under året och
var 339 stycken i december 2017. Det kan ställas i
relation till att ca 53 000 ungdomar var inskrivna
som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i slutet av
året.
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Jobbgarantin för ungdomar är ett ramprogram
för ungdomar som har fyllt 16 men inte 25 år och
som har varit arbetslösa under minst tre av fyra
månader. Antalet deltagare i jobbgarantin för
ungdomar har fortsatt minska under 2017.
Minskningen förklaras bl.a. av att ungdomar har
gynnats av ökad efterfrågan på arbetskraft och av
minskade ungdomskullar. Under 2017 var det
genomsnittliga antalet beslut i programmet
15 900 per månad jämfört med 20 300 i genomsnitt per månad under 2016. Av deltagarna i jobbgarantin för ungdomar var 39 procent kvinnor
och 61 procent män, vilket är samma fördelning
som under 2016. En orsak till könsskillnaderna
kan vara att färre män än kvinnor har fullföljt sin
gymnasieutbildning och därför har svårare att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Andelen som fick arbete av dem som deltog i
jobbgarantin för ungdomar under 2017 var 34
procent. Andelen som påbörjade reguljär utbildning var 9 procent, vilket var något lägre än 2016
(se tabell 3.6). Att andelen unga som påbörjar
reguljär utbildning sjunker kan delvis bero på den
starka arbetsmarknaden för unga. En stark arbetsmarknad bidrar till att färre unga som står nära
arbetsmarknaden skriver in sig vid Arbetsförmedlingen och medför sannolikt även att färre
unga skrivs in vid Arbetsförmedlingen innan de
påbörjar eftergymnasial utbildning. En stark
arbetsmarknad kan också leda till att de som kvarstår som inskrivna vid Arbetsförmedlingen så
pass länge att de kvalificerar till jobbgarantin för
ungdomar står längre från arbetsmarknaden än
tidigare och det kan påverka resultatutvecklingen.
Arbetslösa ungdomar utan gymnasieutbildning har en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden och har en högre risk att hamna i långtidsarbetslöshet eller utanför arbetsmarknaden.
Utbildningskontrakt är en insats som riktar sig
till ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning. Under 2017 studerade 5 100 ungdomar
inom ramen för ett utbildningskontrakt. Det är
något fler män än kvinnor, 2 900 män respektive
2 200 kvinnor. En viktig förklaring är sannolikt
att fler män än kvinnor som saknar gymnasieutbildning är inskrivna vid Arbetsförmedlingen.
Antalet nya beslut om utbildningskontrakt
följer traditionella terminsstarter. En utmaning
med att få fler att påbörja ett utbildningskontrakt
är, enligt Arbetsförmedlingen, att motivera och
vägleda ungdomar att återgå till studier.
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Personer som saknar fullföljd gymnasieutbildning kan delta i en tre månader lång studiemotiverande kurs på folkhögskola. Under 2017 nyttjades 3 700 platser på studiemotiverande kurs på
folkhögskola, vilket var 445 fler än 2016. Ungefär
hälften av platserna utnyttjades av personer under
25 år. Trots att det skett en ökning var det endast
något fler än hälften av de beräknade platserna
som användes. Möjliga förklaringar till att fler
platser inte har nyttjats är bl.a. svårigheter att
motivera deltagare till att ta del av insatsen och att
folkhögskolornas geografiska läge rent praktiskt
kan försvåra för deltagande. Andra förklaringar
kan handla om att det lokala samarbetet mellan
Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna fungerar olika och att kunskapen om insatsen är ojämnt
spridd över landet (se även utg.omr. 17).
I samband med 2017 års ekonomiska vårproposition avsattes 105 miljoner kronor för att
skapa sommarjobb för ungdomar i kommunerna.
Satsningen riktade sig till ungdomar som hade
avslutat årskurs nio och till de som hade avslutat
årskurs ett och två på gymnasiet. Av Arbetsförmedlingens uppföljning framgick att totalt 12 100
ungdomar erbjöds sommarjobb med hjälp av statlig finansiering.
Se även utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning för redovisning avseende
reguljär utbildning och utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid för insatser för
unga som varken arbetar eller studerar.
Insatser för nyanländas etablering
(etableringsuppdraget)

Från och med den 1 december 2010 har staten
genom Arbetsförmedlingen det samordnande
ansvaret för insatser för vuxna nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (etableringsuppdraget). Fram till och med den 31
december 2017 omfattades nyanlända invandrare
och deras anhöriga som fyllt 20 men inte 65 år av
etableringsuppdraget. Även nyanlända som hade
fyllt 18 men inte 20 år, förutsatt att han eller hon
saknade föräldrar här i landet, omfattades. Från
och med den 1 januari 2018 gäller lagen
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare. 18- och 19-åringar
omfattas inte av den nya lagen.
Insatser inom etableringsuppdraget finansierades fram t.o.m. 2017 under anslag 1:4 Ersättning
till insatser för vissa nyanlända invandrare inom
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utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering. Från och med 2018 belastar dessa insatser anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
Antalet deltagare minskar
Det genomsnittliga antalet kvarstående personer i etableringsuppdraget växte med ca 10 000
per år fram till sommaren 2017 då antalet deltagare kulminerade. Antalet nya deltagare halverades andra halvåret 2017 jämfört med motsvarande period 2016 samtidigt som antalet som
lämnade uppdraget var högre hösten 2017
jämfört med året innan. Tillsammans har det
inneburit att antalet deltagare gradvis har minskat (se diagram 3.8). Antalet deltagare förväntas fortsätta minska 2018 och 2019.
Vid årsskiftet 2017/18 förändrades regelverket för nyanländas etablering och det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) infördes. Detta har bidragit
till att det totala antalet deltagare i etableringsuppdraget har minskat efter årsskiftet
2017/18. En orsak är att regelverket för att
anvisas till programmet skiljer sig åt i förhållande till det tidigare regelverket. Deltagare
som har ett heltidsarbete, är föräldraledig eller
sjukskriven på heltid, skrivs inte in i det nya
programmet. Gruppen kvarstående definieras
också på något annorlunda sätt i statistiken.
Tidigare räknades även personer som enbart har
haft ett etableringssamtal som kvarstående i
etableringsuppdraget. För att räknas som kvarstående i programmet krävs dock ett programbeslut.
Diagram 3.8 Antal personer som är kvarstående, nya och
lämnat etableringsuppdraget januari 2013–juni 2018
Antal kvarstående deltagare
90 000
80 000
70 000

Av dem som hade en etableringsplan under 2017
var i genomsnitt 43 procent kvinnor och 57
procent män. Det senaste årets utveckling pekar
på en ökande andel kvinnor inom etableringsuppdraget. Därmed kan det bli en mer balanserad
könsfördelning inom etableringen. Åldersstrukturen på deltagarna har länge varit stabil, med en
stor andel unga deltagare. Under 2017 var 40
procent av deltagarna under 30 år.
Utbildningsnivån bland deltagarna i etableringsuppdraget var under de två inledande åren
2011 och 2012 mycket låg. Andelen som saknade
gymnasieutbildning uppgick till drygt 60 procent.
Då fler nyanlända med högskoleutbildning tillkom ändrades sammansättningen av deltagare
och andelen utan gymnasieutbildning sjönk till 48
procent 2016. Sedan 2017 är tendensen att andelen kvinnor och män som saknar gymnasieutbildning återigen ökar. Andelen utan gymnasieutbildning har ökat från 48 procent i början av 2017 till
50 procent i slutet av året. Till skillnad från inrikes
födda är utbildningsnivån bland nyanlända inom
etableringsuppdraget något lägre för kvinnor än
för män.
Arbetsmarknadsstatus efter avslutad
etableringsplan
Under 2017 var det 34 procent som arbetade eller
studerade 90 dagar efter att etableringsplanen
hade avslutats. Det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2016 och med 3 procentenheter jämfört med 2015. Resultatförbättringen
beror på att en större andel har börjat arbeta,
medan andelen som övergick till reguljära studier
har minskat något.
Tabell 3.7 Utfall 90 dagar efter avslutad etableringsplan
Procent
2017
Kvinnor

Antal nya och lämnat
9 000

Kvarstående (vänster axel)
Nya (höger axel)
Lämnat (höger axel)

Arbete

16

2017
Män

36

2016
Kvinnor

15

2016
Män

35

8 000

varav arbete utan stöd

3

8

3

7

7 000

varav arbete med stöd

13

28

12

28

6 000

Reguljära studier

6

5

7

5

50 000

5 000

Inskrivna arbetslösa

60

53

59

54

40 000

4 000

Övrigt

18

7

19

6

60 000

30 000

3 000

20 000

2 000

10 000

1 000
0

0
2013
2014
Källa: Arbetsförmedlingen.

2015

2016

2017

2018

Anm.: Arbete med stöd inkluderar alla former av subventionerade anställningar, inklusive
nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställning. Övrigt avser personer som har lämnat
Arbetsförmedlingen av andra skäl än arbete eller studier, alternativt varit förhindrade att ta
arbete direkt.
Källa: Arbetsförmedlingen.

I tabell 3.7 framgår att det är en betydligt lägre
andel kvinnor än män som har arbete, osubvent-
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ionerat eller subventionerat, efter avslutad etableringsplan. Framför allt är det män som har fått
nystartsjobb som bidrar till de stora skillnaderna
mellan könen. Av de män som avslutade en
etableringsplan under 2017 fick 21 procent ett
nystartsjobb, medan andelen kvinnor som fick
någon form av arbete uppgick till totalt 16
procent. I antal var det mer än dubbelt så många
män som fick nystartsjobb än kvinnor som fick
arbete totalt.
För kvinnor ökar andelen i arbete ju högre
utbildning de har, medan skillnaderna mellan lågoch högutbildade män inte är lika tydliga (se
diagram 3.9). Skillnaderna mellan könen förstärks
av att 31 procent av männen med kortare än nio
års grundskoleutbildning hade arbete 90 dagar
efter avslutad etableringsplan, medan andelen i
arbete bland kvinnor med högskoleutbildning
uppgick till 24 procent.
Kvinnor står i betydligt mindre utsträckning än
män till arbetsmarknadens förfogande efter avslutad etableringsplan. Dessa kategoriseras oftast
under kategorin ”övrigt” efter avslutad etablering.
Föräldraledighet och sjukskrivningar är vanliga
skäl till att, åtminstone temporärt, lämna arbetskraften. Andelen kvinnor som 2017 var förhindrade att ta arbete direkt eller lämnade Arbetsförmedlingen av andra skäl än arbete eller studier
uppgick till 18 procent medan motsvarande andel
för män uppgick till 7 procent. Ju lägre utbildningsnivå bland kvinnorna, desto större andel
lämnade arbetskraften efter avslutad etableringsplan.
Diagram 3.9 Utfall 90 dagar efter avslutad etableringsplan
2017 fördelat på utbildningsnivå och kön
Kvinnor

Män

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
< 9 år

9 år

Arbete

Gymn
Studier

Hsk

Inskrivna arbetslösa

Källa: Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar.
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< 9 år

9 år

Gymn

Övrigt

Hsk

Under första halvåret 2018 har andelen i arbete
eller studier stigit till 43 procent, vilket är en
ökning med 11 procentenheter jämfört med
samma period 2017. Resultatförbättringen utgörs
främst av en ökad andel som går till arbete, där
extratjänsterna förklarar en stor del av ökningen,
men även andelen till studier har ökat jämfört
med samma period föregående år.
I 2018 års ekonomiska vårproposition (prop.
2017/18:100 s. 176) redovisas en analys av de
senaste årens förbättrade utfall som visar att även
om man tar hänsyn till konjunktur och sammansättningseffekter så kvarstår en resultatförbättring. En studie från Arbetsförmedlingen finner
att sannolikheten att vara i arbete eller utbildning
är högre bland dem som påbörjade etableringsuppdraget 2012–2015 jämfört med dem som
påbörjade det 2011 (se Cheung och Rödin,
Progression i Etableringsuppdraget 2018).
I juni 2017 fick Arbetsförmedlingen ett särskilt
uppdrag att förbättra genomförandet av etableringsuppdraget (A2017/01228/A). Inom ramen
för ett annat regeringsuppdrag (A2017/00180/A)
presenterade Arbetsförmedlingen i april 2017 en
handlingsplan för att fler utrikes födda kvinnor
ska vara sysselsatta i arbete eller studier.
Det nya regelverket för nyanländas etablering i
arbets- och samhällslivet, som gäller fr.o.m. den 1
januari 2018 och som syftar till att öka effektiviteten i etableringsuppdraget, harmoniserar nu i
större utsträckning med vad som gäller för övriga
arbetssökande. Den s.k. rättigheten till etableringsplan har tagits bort och ersatts med etableringsprogrammet. Harmoniseringen innebär bl.a.
att ett proportionerligt åtgärdssystem införts för
nyanlända motsvarande det som gäller för övriga
arbetssökande. I samband med detta infördes
också en utbildningsplikt. Utbildningsplikten
innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som
bedöms vara i behov av utbildning för att få ett
arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning.
Skolverket har tagit fram stödmaterial till kommunerna för utbildning anpassad till främst
personer i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som är nyanlända och har kort
utbildning. Skolverket har också sett över
kursplaner och kursutbud inom kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå för att se
om de motsvarar de behov och förutsättningar
som finns hos främst nyanlända med kort
utbildning De har även undersökt behovet av ett
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kartläggningsmaterial för bedömning av vuxna
nyanländas kunskaper (se även utg.omr. 16).
Insatser i etableringsplanerna
Etableringsplanen ska innehålla kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi),
samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i
arbetslivet. Nyanlända kan även inom etableringsuppdraget delta i särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor, s.k. etableringskurser. För en närmare redovisning se
utgiftsområde 17.
Totalt 53 200 personer har någon gång under
2017 haft minst en aktivitet i etableringsplan som
grupperas under arbetsmarknadspolitiska program. Av dessa var 40 procent kvinnor och 60
procent män. Det vanligaste arbetsmarknadspolitiska programmet var förberedande utbildning.
Det hade 15 800 kvinnor och 22 300 män.
Arbetspraktik var det näst vanligaste. Det hade
3 200 kvinnor och 7 400 män. Det tredje vanligaste var arbetsträning med handledare, 2 500
kvinnor och 2 800 män tog del av programmet
under 2017.
Kompetenskartläggning för asylsökande
Arbetsförmedlingen ska, för att underlätta etableringen för vissa nyanlända, erbjuda kompetenskartläggning redan under asyltiden. De asylsökande ska få kunskap om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda i samband med detta. För
detta har Arbetsförmedlingen utvecklat ett
digitalt kartläggningsverktyg, jobskills.se. I
december 2017 hade drygt 25 400 personer lagt in
sin profil i verktyget. Av dessa hade 11 400
personer uppgett att de är asylsökande. Vid
samma tillfälle var andelen kvinnor 27 procent av
totala antalet registrerade profiler. Motsvarande
andel kvinnor bland dem som uppgett att de är
asylsökande var 25 procent.
Samverkan och samordning med andra aktörer
I Arbetsförmedlingens ansvar för nyanländas
etablering ingår att vara samordnande, stödjande
och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter. För att förenkla processen för nyanlända i
deras myndighetskontakter har samverkan med
bl.a. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och
Försäkringskassan fortsatt (A2017/01413/I) i
form av projektet Mötesplatser och information.
Under 2017 utökades samarbetet till fler orter.
För många nyanlända har denna samverkan
inneburit förenklade första kontakter med

myndigheter och kortare väntetider (se vidare
utg.omr.13).
Sedan de inledande samtalen om snabbspår
2015 har 14 nationella överenskommelser eller
avsiktsförklaringar om snabbspår tecknats, vilka
omfattar ett trettiotal yrken. Snabbspåren utvecklas i takt med att fler insatser kommer på plats.
Fram till och med april 2018 hade 6 700 personer
deltagit i snabbspår (2 000 kvinnor respektive
4 700 män). Könsbalansen vad gäller deltagandet
är skevt med 30 procent kvinnor och 70 procent
män.
Uppföljningen från Arbetsförmedlingen visar
att den sista april 2018 var det bland personerna
inom snabbspår exklusive legitimationsyrken 49
procent som fått arbete 19–21 månader efter att
personen var ny i snabbspår. Bland personerna
inom snabbspår som innefattar legitimationsyrken är vägen till arbete ofta längre på grund av
snabbspårens och insatsernas karaktär samt de
krav som ställs för anställningsbarhet. Andelen
som fått arbete 19–21 månader efter att personen
var ny i snabbspåret var för dessa 35 procent.
Möjligheten att gå studiemedelsberättigad
kompletterande utbildning är i många fall ett
delmål för denna grupp liksom att få legitimation.
100-klubben Sverige tillsammans och praktik för
nyanlända
I december 2017 hade 30 avsiktsförklaringar tecknats med arbetsgivare inom ramen för initiativet
100-klubben. Syftet med satsningen är att skräddarsy paket av insatser utifrån enskilda företags
behov för att skapa nya möjligheter för företagen
att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år.
Totalt hade 2 700 unika individer deltagit i 100klubben varav 1 000 kvinnor och 1 700 män,
vilket motsvarar 37 respektive 63 procent.
Statskontorets redovisning den 28 maj 2018 av
regeringsuppdraget (Fi2016/00386/ESA) om
statlig praktik för nyanlända visar att ca 1 900
nyanlända har påbörjat praktik vid myndigheterna från april 2016 t.o.m. februari 2018, varav ca
750 kvinnor och ca 1 140 män. Övervikten av män
avspeglar deras överrepresentation bland nyanlända. Målet att myndigheterna gemensamt ska ta
emot i genomsnitt minst 1 000 nyanlända för
praktik har nästan uppnåtts. I april 2018 fick flertalet myndigheter i uppdrag att fortsatt ta emot
nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och
2020 (Fi2018/01701/ESA).
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Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter

Under 2017 gjordes en ansökan om medel från
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) i samband med Ericssons
varsel 2016. Under 2017 pågick EGF-projekt med
koppling till Ericssons varsel 2015 respektive
2016. Projekten har omfattat framför allt insatser
inom vägledning, jobbsökaraktiviteter, utbildningar inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola/universitet, arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildningar, liksom
stöd till start av näringsverksamhet och praktik.
Under året slutrapporterades vidare EGF-projektet kopplat till Volvo Trucks varsel 2015. Av
de 450 deltagarna har ca 84 procent övergått till
arbete.
Särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga

Personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga har tillgång till Arbetsförmedlingens hela utbud av insatser. Det finns
också särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, vilka finansieras under anslag 1:4
Lönebidrag och Samhall m.m.
Under 2017 tillsattes en utredning för att se
över om det finns behov av flexiblare insatser,
t.ex. flexjobb, för att förbättra möjligheterna för
dem som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av
funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i
arbete eller behålla ett arbete. Utredningens
bedömning i betänkande Flexibel rehabilitering
(SOU 2018:21) är att inga förändringar i regelverket behövs då regelverket redan tillåter flexibla
insatser. De förslag till uppdrag som lämnades
bedöms ligga inom ramen för Rådet för Europeiska socialfondens samt Arbetsförmedlingens
ordinarie verksamheter.
Lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig
arbetsgivare
Under 2017 hade i genomsnitt 74 800 personer
per månad ett beslut om anställning med lönebidrag eller skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Antalet
personer som har haft en anställning med dessa
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stöd ökade mellan 2012 och 2014. År 2015 avstannade denna utveckling och i stället har en marginell nedgång i genomsnittligt antal anställda per
månad kunnat noterats 2016–2017. Lönebidrag
för anställning och OSA har minskat medan
lönebidrag för utveckling i anställning har ökat
jämfört med 2016. Lönebidrag för trygghet i
anställning har i princip varit oförändrad till
antalet under tre år.
Könsfördelningen bland personer med lönebidrag eller OSA är fortfarande ojämn. Sex av tio
personer med dessa stöd är män och fyra av tio
kvinnor, vilket är oförändrat jämfört med 2016.
Fördelningen är ungefär densamma inom tre av
lönestöden: lönebidrag för anställning, lönebidrag för trygghet i anställning och lönebidrag för
utveckling i anställning. OSA är den stödform
med mest ojämn fördelning, där endast 30
procent utgörs av kvinnor och 70 procent utgörs
av män. Detta kan jämföras med fördelningen för
dem som under 2017 var inskrivna vid
Arbetsförmedlingen och som har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, där andelen kvinnor var 45
procent och andelen män var 55 procent. Arbetsförmedlingen gjorde 2015 en fördjupad analys av
könsfördelningen inom lönebidrag för anställning som, givet likheterna mellan stödformerna
och deras respektive könsfördelning, antas ha god
relevans för samtliga stödformer. Analysen visar
att skillnader mellan kvinnor och män kvarstår
även när hänsyn har tagits till observerbara skillnader mellan grupperna, såsom ålder, typ av
funktionsnedsättning och utbildningsnivå. Det är
alltså sannolikt att den ojämna könsfördelningen
inte enkelt kan förklaras av någon enskild observerbar faktor. Arbetsförmedlingen har inlett ett
arbete med jämställdhetsintegrering där fortsatta
analyser och aktiviteter ska genomföras för att
förbättra könsfördelningen inom samtliga stödformer.
Av anställda med lönebidrag eller OSA är 84
procent inrikes födda. Bland utrikes födda
anställda med dessa stöd utgör kvinnor 42
procent och män 58 procent. Andelen utrikes
födda kvinnor med lönestöd är således något
högre jämfört med kvinnor i hela gruppen med
lönestöd.
För gruppen med lönebidrag eller OSA saknar
33 procent en gymnasial utbildning, 54 procent
har en gymnasial utbildning och 13 procent har en
eftergymnasial utbildning. Dessa andelar är i stort
sett oförändrade jämfört med 2016. Detta kan
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jämföras med att det enligt SCB:s undersökning
om situationen på arbetsmarknaden för personer
med funktionsnedsättning 2017 är 19 procent av
personerna med en funktionsnedsättning som har
förgymnasial utbildning och 49 procent som har
en gymnasial utbildning. Utbildningsnivån bland
personer med funktionsnedsättning är samtidigt
lägre än i befolkningen totalt.
Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag
för vissa unga med funktionsnedsättning. I
genomsnitt har 13 095 unga under 30 år haft en
subventionerad anställning per månad under
2017, vilket är en marginell ökning jämfört med
2016.
Andra insatser för personer med
funktionsnedsättning
En nedsatt arbetsförmåga kan ofta kompenseras
genom olika typer av stöd och anpassningar i
arbetet. Antalet personer som fått del av andra
insatser än lönebidrag och skyddat arbete har
minskat under 2017 jämfört med 2016. Från och
med 2016 har ytterligare medel tillförts för att fler
personer ska kunna få del av särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS). Antalet
personer som fått ett arbete med hjälp av SIUS
har dock minskat mellan 2016 och 2017. SIUS är
till del beroende av möjligheterna för personer att
få anställningar med lönebidrag, vilket kan vara en
förklaring till att antalet minskat (se tabell 3.8).
Antalet personer som får stöd till personligt
biträde har minskat under 2017. Två möjliga
förklaringar kan vara att ökningen av antalet
anställda med lönebidrag har avstannat samtidigt
som den interna styrningen och uppföljningen av
användningen av stöd till personligt biträde har
förtydligats och ökat. Kvinnor får i större
utsträckning än män tillgång till stöd till arbetshjälpmedel och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet, och män får i större utsträckning än
kvinnor tillgång till stöd för personligt biträde
och SIUS.

Tabell 3.8 Övriga insatser för sökande med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Antal (avrundat till 100-tal) kvarstående i genomsnitt per månad
2017

Arbetshjälpmedel

Personligt biträde

SIUS

Särskilt stöd vid start av
näringsverksamhet

2016

2015

K

2 700

3 000

3 600

M

2 000

2 200

2 500

Totalt

4 700

5 200

6 100

K

6 400

7 000

7 600

M

9 700

10 900

11 600

Totalt

16 100

17 800

19 200

K

3 800

3 700

3 600

M

5 500

5 500

5 400

Totalt

9 300

9 200

8 900

K

200

200

200

M

200

200

200

Totalt

300

400

500

Källa: Arbetsförmedlingen.

Se kompetensen
I budgetpropositionen för 2017 fick Arbetsförmedlingen tilldelning av medel för att utveckla
arbetet med subventionerade anställningar för
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga och genomföra informationsinsatser. Myndigheten har därför startat ett
projekt vars syfte är att påverka normer och attityder hos arbetsgivare gällande personer med
funktionsnedsättning, samtidigt som myndighetens metoder och arbetssätt utvecklas. Projektet
går under namnet Se kompetensen och kommer
att pågå under 2017–2019.
Praktik i staten
Flertalet myndigheter fick i februari 2016 i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik den 1 april 2016–31 december 2018
(A2016/00216/A). Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 personer
med
funktionsnedsättning
per
år
(A2017/00238/A).
Den 19 april 2018 fick flertalet statliga myndigheter ett förlängt uppdrag att fortsatt ta emot
personer med funktionsnedsättning för praktik
under 2019 och 2020 (A2018/00925/A).
Statskontorets uppföljning visar att antalet
arbetssökande med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga som har haft praktik under perioden april 2016 till februari 2018
uppgick till 450 kvinnor och 350 män.
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Tabell 3.9 Särskilda insatser för sökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Antal (avrundade till 100-tal) pågående beslut i genomsnitt per månad
Antal
totalt 2017

Andel
kvinnor 2017

Andel
män 2017

Antal
totalt 2016

Andel
kvinnor 2016

Andel
män 2016

9 200

39

61

8 100

38

62

Lönebidrag för anställning

28 000

41

59

29 400

41

59

Lönebidrag för trygghet i anställning

35 100

41

59

35 000

41

59

Skyddat arbete hos Samhall AB

15 800

43

57

15 900

44

57

2 500

30

70

2 700

30

70

Lönebidrag för utveckling i anställning

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Källor: Egna bearbetningar av data från Arbetsförmedlingen och. Samhalls årsredovisning 2017.
Anm.: Antalet beslut i tabellen bör inte summeras eftersom en individ kan ha flera parallella beslut. Antal avseende skyddat arbete hos Samhall avser medeltal
årsanställda. Redovisningen av antalet som tar del av insatserna avviker från redovisningar i tidigare budgetpropositioner. Anledningen är att pågående beslut är ett
mera relevant mått för att mäta antalet som ta del av de enskilda insatserna än kvarstående arbetssökande vid månadens slut.

Samhall AB
För 2017 hade Samhall i uppdrag att
–

inom grunduppdraget (skyddat arbete) ge
arbete åt personer med funktionsnedsättning motsvarande 29,4 miljoner lönetimmar,

–

vid årets slut ha erbjudit minst 3 100 personer med långa tider utan arbete en anställning med lönebidrag för utveckling i anställning, unga ska prioriteras,

–

få till stånd minst 1 100 övergångar från
Samhall till arbete på den reguljära arbetsmarknaden, andelen kvinnor ska öka och
andelen personer som återvänder till bolaget
efter arbete hos annan arbetsgivare ska
minska,

–

minst 40 procent av rekryteringen i kärnuppdraget ska vara personer från prioriterade grupper, som definieras gemensamt av
Arbetsförmedlingen och Samhall, bl.a.
personer med psykiska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller med mer
än en funktionsnedsättning som tillsammans medför nedsättningar i arbetsförmågan.

I slutet av 2017 var totalt 21 900 personer med
funktionsnedsättning anställda hos Samhall. För
grunduppdraget uppgick antalet lönetimmar
under 2017 till 29,6 miljoner, medeltalet för
årsanställda var 15 800 och 18 400 personer var
anställda i slutet av året (46 procent kvinnor och
54 procent män). Antalet anställda med lönebidrag för utveckling i anställning vid årets slut uppgick till 3 100 personer, varav 36 procent kvinnor
och 64 procent män. Medelåldern för personer
med lönebidrag var 29 år. Därutöver var 357
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personer anställda med 75 procents sjukersättning, varav 69 procent kvinnor och 31 procent
män.
Antalet övergångar till andra arbetsgivare
uppgick till 1 300 stycken, varav 32 procent
kvinnor och 68 procent män, vilket var en något
jämnare fördelning än 2016. Antalet som återgick
till bolaget var 400 stycken, 33 procent av antalet
övergångar, vilket var en något lägre andel än
2016.
Andelen från prioriterade grupper uppgick till
60 procent. Av dessa personer var 40 procent
kvinnor och 60 procent män.
För 2017 uppvisade Samhall ett resultat på
minus 237 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 175 miljoner kronor året innan. Soliditeten
minskade från 42 till 35 procent. Statens mål är
minst 30 procent över en konjunkturcykel.
Samhall ska erbjuda arbeten där behoven finns.
Den länsvisa fördelningen visar att bolaget har en
i förhållande till arbetskraften hög andel av sina
anställda inom Norrbottens, Västernorrlands och
Blekinge län, medan en relativ låg andel återfinns
i Uppsala, Hallands och Stockholms län. Regionala omfördelningar sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och utifrån planerade pensionsavgångar.
En klar majoritet av bolagets anställda arbetar
inom affärsområdet tjänster, som bl.a. avser städning, tvätt och fastighetsskötsel.
Insatser inom Europeiska socialfonden

Insatserna inom Europeiska socialfonden finansieras huvudsakligen under anslag 1:6 Europeiska
socialfonden m.m. för perioden 2014–2020.
Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd
från Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Socialfonden redovisas under utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
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Partnerskapsöverenskommelsen
Partnerskapsöverenskommelsen är en övergripande strategi för genomförandet av de fyra
Europeiska struktur- och investeringsfonderna
(ESI-fonderna) under programperioden 2014–
2020; Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden. Partnerskapsöverenskommelsen beskriver bl.a. hur de fyra fonderna
förhåller sig till och kompletterar varandra.
Användningen av medel styrs dock utifrån
respektive programdokument.
Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Statens
jordbruksverk har under programperioden 2014–
2020 i uppdrag att arbeta med fondöverskridande
samverkan inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen. I april 2018 redovisades arbetet
under 2017 (N2018/02472/RTS). Myndigheterna har bl.a. fortsatt att utveckla den gemensamma webbportalen eufonder.se som är en
kommunikationskanal för information om ESIfonderna. Myndigheterna genomförde också en
gemensam satsning på kampanjen Mitt Europa
som syftar till att göra EU:s investeringar i
regionerna mer kända hos allmänheten. Satsningen satte fokus på projekten, mervärdet av
insatserna och samverkan mellan olika aktörer
och finansieringskällor.
Socialfondsprogrammet 2014–2020
Det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020
har beräknats omfatta totalt ca 13 miljarder
kronor, varav ca 6,7 miljarder kronor i EU-medel
och 6,3 miljarder kronor i nationell medfinansiering.
En viktig utgångspunkt för socialfondsprogrammet är att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och därmed bidra
till att nå målet om en väl fungerande arbetsmarknad liksom till EU 2020-strategins målsättningar.
I programmet ingår även insatserna inom EU:s
sysselsättningsinitiativ för unga.
Svenska ESF-rådet har sedan programmets
start vid årsskiftet 2014/2015 t.o.m. maj 2018
beviljat 409 projekt med en budget om totalt ca
8,3 miljarder kronor. Detta belopp motsvarar
drygt ca 70 procent av den hittills tillgängliga
ramen.
Till och med mars 2018 hade ca 110 000 personer påbörjat deltagande i socialfondsprogrammet
inklusive sysselsättningsinitiativet för unga. Av

det totala antalet deltagare är 55 procent kvinnor
och 45 procent män. I den del av programmet
som syftar till kompetensutveckling av sysselsatta
hade ca 52 000 personer påbörjat deltagande,
varav 69 procent kvinnor och 31 procent män.
Faktorer som bidrar till denna fördelning är att
kvinnor i högre grad än män är deltidssysselsatta
och upplever arbetsrelaterade besvär, och att de
därigenom har större behov av insatser.
I den del av programmet som riktas till personer som står långt från arbetsmarknaden och till
unga (exkl. sysselsättningsinitiativet för unga)
hade ca 32 000 personer påbörjat deltagande
t.o.m. mars 2018. Av dessa är 44 procent kvinnor
och 56 procent män, vilket främst förklaras av
insatserna för unga arbetslösa och att denna
grupp i högre grad utgörs av män än av kvinnor.
En uppföljning av de 12 600 personer, varav 42
procent kvinnor och 58 procent män, som hade
avslutat insatsen i september 2017 eller tidigare
gav följande resultat. Sex månader efter insatsen
var totalt ca 26 procent, 22 procent av kvinnorna
och 28 procent av männen, i arbete. Vidare var
totalt 22 procent i utbildning och 16 procent i
arbetsmarknadspolitiskt program, i båda fallen
kvinnorna i något högre grad än männen. De
nämnda resultaten ligger till största delen över,
eller i nivå med, uppsatta mål.
Sedan 2016 har särskilt fokus satts på insatser
för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Till och med mars 2018 hade drygt 7 000 nyanlända, varav 46 procent kvinnor och 54 procent
män, påbörjat deltagande i socialfondsinsatser.
Av de ca 2 700 nyanlända som hade avslutat insatsen i september 2017 eller tidigare var totalt 28
procent i arbete sex månader efter avslutandet.
Resultatet för kvinnor var 20 procent och för män
34 procent. Vidare var ca 11 procent av såväl
kvinnorna som männen i utbildning. Totalt 28
procent av de nyanlända, jämnt fördelat mellan
kvinnor och män, var i arbetsmarknadspolitiska
program sex månader efter avslutad insats.
EU:s sysselsättningsinitiativ för unga
EU:s sysselsättningsinitiativ för unga omfattar
totalt ca 1,1 miljarder kronor, varav 67 procent är
EU-medel och 33 procent nationell medfinansiering. Sysselsättningsinitiativet är inriktat på att
komplettera och utöka de befintliga arbetsmarknadspolitiska insatserna för unga i de tre regioner
som enligt EU:s kriterier berörs av initiativet:
Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta
Norrland. Regeringen lämnade i augusti 2018 ett
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förslag till Europeiska kommissionen om en viss
geografisk utvidgning av sysselsättningsinitiativet.
Till och med mars 2018 hade ca 27 000 personer påbörjat deltagande i initiativet, varav 41
procent kvinnor och 59 procent män vilket i stort
avspeglar könsfördelningen bland unga arbetslösa. Av de närmare 18 000 deltagare som lämnat
sysselsättningsinitiativet i september 2017 eller
tidigare var 42 procent i arbete sex månader efter
insatsen. Resultatet för kvinnor var 39 procent
och för män 44 procent. Kvinnorna var dock i
utbildning i högre grad, 23 procent jämfört med
18 procent av männen. Andelen i arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter avslutad
insats var totalt 20 procent, och för männen något
högre än för kvinnorna. De nämnda resultaten är
högre än uppsatta mål i programmet.
Arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

Arbetslöshetsförsäkringen ska underlätta och
stimulera till omställning. Arbetsförmedlingen
och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
(IAF) har i uppdrag att säkerställa att försäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.
Arbetslöshetsersättningen finansieras under
anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd.
I februari 2018 beslutade riksdagen om förändrade regler om bl.a. samordning av pension och
arbetslöshetsersättning, rätt till ersättning vid
förtroendeuppdrag samt vissa efterfrågade administrativa förenklingar (prop. 2017/18:53, bet.
2017/18:AU5, rskr. 2017/18:160). För att
förbättra de arbetslösas ekonomiska trygghet och
bättre tillgodose Sveriges internationella åtaganden beslutade riksdagen i maj 2018 även om en
sänkning av antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen till sex dagar (prop. 2017/18:152,
bet. 2017/18:AU13, rskr. 2017/18:271).
Under 2017 erhöll ca 63 000 personer
arbetslöshetsersättning vid heltidsarbetslöshet
omräknat till helårsekvivalenter. Det var ca 2 000
färre än 2016. Av dessa var 42 procent kvinnor
och 58 procent män.
Antalet personer som erhöll ersättning vid deltidsarbetslöshet var ca 6 000, omräknat till helårsekvivalenter, vilket var i stort sett oförändrat
jämfört med 2016. Av dessa var 62 procent
kvinnor och 38 procent män. Fördelningen
mellan kvinnor och män var oförändrad från
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föregående år både när det gäller heltids- och
deltidsarbetslösa. Som deltidsarbetslös ersättningstagare räknas den som någon gång under
månaden har arbetat och fått arbetslöshetsersättning under en och samma vecka.
I september 2015 höjdes taket för den
inkomstrelaterade ersättningen. Efter höjningen
av taket har andelen ersättningstagare som inte får
80 procent av sin dagsförtjänst minskat från 75
procent till 46 procent, dvs. med 29 procentenheter, en minskning som kvarstod även under
2017.
Medeldagpenningen har ökat med 6 kronor
2017 jämfört med 2016. Män har fortsatt haft en
högre medeldagpenning än kvinnor, i genomsnitt
31 kronor mer.
Arbetsförmedlingen ska säkerställa att de
arbetssökande som uppbär arbetslöshetsersättning uppfyller de krav som ställs i lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. I de fall
det kan antas att en arbetssökande som får eller
begär ersättning missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet, orsakar arbetslösheten
eller inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt
till ersättning ska Arbetsförmedlingen underrätta
arbetslöshetskassan och IAF. Under 2017 mottog arbetslöshetskassorna ca 214 100 underrättelser, vilket är en ökning med knappt 10 procent
från föregående år. Av underrättelserna rörde 45
procent kvinnor och 55 procent män. Den
främsta orsaken till att en underrättelse hade
skickats var även detta år att den arbetssökande
inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport i tid.
Under 2017 fick ca 53 800 personer med arbetslöshetsersättning någon gång under året en åtgärd
med anledning av detta, vilket är en minskning
med knappt 3 procent från föregående år. Av
dessa var 42 procent kvinnor och 58 procent män.
Inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen mottog Arbetsförmedlingen ca 278 700
underrättelser under 2017, vilket är en minskning
med drygt 4 procent från föregående år. Även för
denna grupp var den vanligaste orsaken till att en
underrättelse hade skickats att aktivitetsrapporten inte hade lämnats in i tid. Av dessa underrättelser resulterade ca 169 200 i någon form av
åtgärd, vilket är en minskning med drygt 14
procent från föregående år. Även inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen var det fler
män än kvinnor som fick en åtgärd med anledning
av att aktivitetsrapporten inte hade lämnats in i
tid, ca 60 procent respektive 40 procent.
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Sanktionsgraden är antalet underrättelser som lett
till en sanktion i förhållande till antalet prövade
underrättelser. Under 2017 var sanktionsgraden
inom arbetslöshetsförsäkringen 87 procent,
vilket är en ökning med 1 procent från föregående
år. Inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen var sanktionsgraden 76 procent,
vilket är en minskning med 15 procent från föregående år. Sanktionsgraden var ungefär densamma för kvinnor och män.
En särskild utredare ska lämna förslag till en ny
effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (dir. 2018:8). Utredningen ska
analysera och föreslå ett mer ändamålsenligt
regelverk med ökad förutsebarhet och minskad
administration, anpassat till nya förutsättningar.
Utredaren ska vidare analysera och föreslå hur
fler ska kunna kvalificera sig för och ansluta sig till
arbetslöshetsförsäkringen.
IAF har i en rapport (Rapport 2017:16) lämnat
allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingens
bedömningar av lämpligt arbete och att den
arbetssökandes sökområden inte följs upp. IAF
fick därefter, i regleringsbrevet för 2018, i
uppdrag att granska Arbetsförmedlingens
kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen
och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Granskningen avsåg även tillämpningen av
åtgärdsregelverket inom de arbetsmarknadspolitiska programmen.
Uppdraget redovisades i en rapport (Rapport
2018:15) som överlämnades till regeringen den
30 oktober 2018. IAF menar i sin rapport att
deras granskning visar på omfattande avvikelser
från regelverket i Arbetsförmedlingens kontroll
av de arbetssökande inom arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska
programmen.
Arbetsförmedlingen har under 2017 fortsatt
att driva ett utvecklingsarbete för att arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet ska fungera
som en integrerad del i det löpande förmedlingsarbetet. En del i det arbetet är att förbättra
systemstödet för planering och uppföljning, bl.a.
genom att effektivisera hanteringen av aktivitetsrapporterna.

Samverkan kring rehabilitering för återgång i
arbete

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva
arbetslivsinriktad rehabilitering vilket inkluderar
samverkan med andra aktörer.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har
ett gemensamt uppdrag att ge stöd till personer
som är sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har även ett gemensamt uppdrag att
genom samordningsförbunden arbeta för att det
vidtas förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och unga
med funktionsnedsättning samt unga med aktivitetsersättning.
De gemensamma uppdragen för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finansieras
under anslag 1.6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning och resultaten för samverkan kring rehabilitering redovisas
närmare under samma utgiftsområde.
Andelen individer som via insats i det förstärkta samarbetet lämnat sjukförsäkringen och
gått vidare till arbetsmarknaden har ökat under
året. Samtidigt är volymerna fortsatt förhållandevis låga. Myndigheterna anser att fler personer
bör kunna omfattas av samarbetet och kommer
därför att vidta åtgärder för att identifiera fler
personer för gemensam kartläggning och aktiva
insatser. Myndigheterna konstaterar också att fler
arbetssökande behöver erbjudas stöd genom att
Arbetsförmedlingen initierar gemensam kartläggning i större utsträckning (A2018/01135/A).
I det myndighetsgemensamma uppdraget
ingår också att skapa goda förutsättningar för
övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Ett mått på i vilken
utsträckning målet uppnås är antalet genomförda
överlämningsmöten. Under 2017 genomfördes ca
1 600 överlämningsmöten för individer som lämnar sjukförsäkringen vilket är i nivå med resultatet
för 2016. Myndigheterna är överens om att
utveckla sina arbetssätt för att ge personer en
bättre övergång mellan myndigheterna. Till
exempel implementeras arbetssätt som innebär
att överlämningsmöten kommer att genomföras
innan Försäkringskassan fattar beslut om att inte
längre betala sjukpenning.
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3.5

Budgetförslag

Regeringens överväganden

3.5.1

1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader

De principer som tillämpats vid utformningen av
denna proposition innebär att anslaget ökas med
52 miljoner kronor 2019 för genomförande av
tidigare beslutat regelverk avseende nyanländas
etablering i arbets- och samhällslivet (prop.
2016/17:175,
bet.
2016/17:AU15,
rskr.
2017/18:340). Till följd av den förändrade
ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan (prop. 2016/17:100, bet.
2016/17:KU26, rskr. 2016/17:305) minskas
anslaget med 40 miljoner kronor genom överföring till anslaget 2:1 Försäkringskassan inom
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Dessa anslagsförändringar framgår i tabell 3.12.
Jämfört med de beräknade anslagsbeloppen i
budgetpropositionen för 2018 ökar anslaget med
473 miljoner kronor 2019, minskar anslaget med
81 miljoner kronor 2020 och ökar anslaget med
15 miljoner kronor 2021. Detta förklaras av principerna för utformningen av denna proposition
och är främst relaterat till att delar av tidigare tillfälliga satsningar inom etableringsuppdraget som
skulle ha upphört vid utgången av 2018 förlängs
t.o.m. 2019. Vidare uteblir en tidigare beräknad
minskning fr.o.m. 2019 relaterad till Arbetsförmedlingens arbete med lönestöden för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 8 512 871 000 kronor för 2019. För
2020 och 2021 beräknas anslaget till
7 892 331 000 kronor respektive 7 984 643 000
kronor.

Tabell 3.10 Anslagsutveckling 1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader
Tusental kronor

2017

Utfall

8 500 846

2018

Anslag

8 409 829

2019

Förslag

8 512 871

2020

Beräknat

7 892 331

2

2021

Beräknat

7 984 643

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-124 089
8 295 238

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.
Motsvarar 7 787 865 tkr i 2019 års prisnivå.
3 Motsvarar 7 789 926 tkr i 2019 års prisnivå.
1
2

Ändamål

Anslaget får användas för Arbetsförmedlingens
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas
för utgifter för viss del av den statliga nationella
medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och
sysselsättning för programperioden 2014–2020.
Anslaget får därutöver användas för medfinansiering av projekt inom regionalfondsprogram för
investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, som ligger i linje med
målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken.
Tabell 3.11 Uppdragsverksamhet Tjänsteexport
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(IntäkterKostnader)

Utfall 2017

5 880

5 903

-23

Prognos 2018

7 530

7 524

6

Budget 2019

7 672

7 555

117

Uppdragsverksamheten avser tjänsteexport som i
huvudsak finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) och EU. Verksamheten sker i enlighet med inriktningen för det
svenska biståndet och EU:s prioriterade områden. Insatserna består i att utveckla styrning,
organisation, tjänster och metoder på arbetsförmedlingar inklusive arbetslivsinriktad rehabilitering. Det ackumulerade överskottet i verksamheten uppgick till drygt 760 000 kronor till och
med 2017.
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Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:1
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2018

1

2019

2020

2021

8 402 329

8 402 329

8 402 329

98 492

212 522

310 979

52 000

-700 559

-728 566

-21 961

-99

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

-39 950

Regeringens överväganden

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

8 512 871

7 892 331

7 984 643

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är preliminär.
1

3.5.2

1:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

Tabell 3.13 Anslagsutveckling Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Tusental kronor

2017

Utfall

26 790 787

2018

Anslag

24 916 927

2019

Förslag

27 013 828

2020

Beräknat

26 735 991

2021

Beräknat

27 509 376

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken.
Av medlen under anslaget får högst
750 000 000 kronor användas för utgifter enligt
ändamålet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

654 531
26 071 945

2

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.
2 2 340 520 456 tkr avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2019 sedan
hänsyn tagits till regleringsbeloppet för 2016 som uppgick till -129 582 tkr.
1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, statliga ålderspensionsavgifter samt statsbidrag till arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Anslaget får användas för utgifter för vad avser
aktivitetsstöd för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och
sysselsättning för programperioden 2014–2020.
Anslaget får även användas för utgifter för medfinansiering av sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, vilka ligger

Bidrag till arbetslöshetsersättning
Under 2017 erhöll ca 63 000 personer
arbetslöshetsersättning vid heltidsarbetslöshet
omräknat till helårsekvivalenter. Det var ca 2 000
färre än 2016. Antalet personer som erhöll
ersättning vid deltidsarbetslöshet var ca 6 000
personer, omräknat till helårsekvivalenter, vilket
var i stort sett oförändrat jämfört med 2016. Som
deltidsarbetslös ersättningstagare räknas den som
någon gång under månaden har arbetat och
erhållit arbetslöshetsersättning under en och
samma vecka.
År 2017 uppgick utgifterna för arbetslöshetsersättning till totalt 12 168 miljoner kronor. Det
innebar att utgifterna minskade med 248 miljoner
kronor jämfört med 2016. Inte sedan i början av
1990-talet har utgifterna och antalet ersättningstagare varit lägre.
Under 2017 har regeringen, med stöd av 93 a §
lagen om arbetslöshetskassor, lämnat ett bidrag
om 7 miljoner kronor till små arbetslöshetskassor
för att kompensera deras höga administrativa
kostnader per medlem.
Under 2018 beräknas utgifterna för arbetslöshetsersättning uppgå till 12 786 miljoner kronor,
vilket är 2 217 miljoner kronor mer än ursprungligt beräknade medel i statens budget. Detta förklaras främst av fler ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen bl.a. till följd av ett högre arbetslöshetsantagande 2018 och att fler arbetslösa får
ersättning. I Höständringsbudgeten i samband
med denna proposition föreslås därför att anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökas med 2 217 miljoner kronor.
Utgifterna inom anslaget är regelstyrda. De
principer som tillämpas i denna proposition
innebär därmed att tidigare beräknade förändringar av anslaget till följd av förändrade regelverk kvarstår, dessa anslagsförändringar ingår
under beslut i tabell 3.14.
Jämfört med 2018 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna för arbetslöshetsersättning öka med 1 156 miljoner kronor 2018, 1 676
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miljoner kronor 2019, 1 871 miljoner kronor
2020 och med 2 148 miljoner kronor 2021.
Aktivitetsstöd
Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak
regelstyrda. Det är framförallt volymutvecklingen i de regelstyrda programmen jobb- och
utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna under anslaget.
De enda utgifter avseende aktivitetsstöd som inte
är regelstyrda är aktivitetsstöd till deltagare i
insatser utanför garantierna, där omfattningen
beräknas vara oförändrad 2019–2021.
Under 2017 uppgick antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning till i
genomsnitt 171 000 personer per månad enligt
Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Detta
innebär en minskning med närmare 2 000
personer jämfört med 2016. Av deltagarna var det
ca 22 000 som fick etableringsersättning och ca
6 000 som fick sin försörjning genom rehabiliteringspenning. Dessa utgifter belastade utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering respektive utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning. Antalet deltagare med
annan ersättning än aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning har ökat de senaste åren,
vilket har bidragit till att kostnaderna för
aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt
antalet deltagare i insatserna.
År 2017 uppgick utgifterna för aktivitetsstöd,
inklusive utvecklingsersättning, till 12 329
miljoner kronor, vilket var en minskning med
1 086 miljoner kronor jämfört med 2016.
Utgifterna 2018 för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning beräknas uppgå till 11 338 miljoner kronor, vilket är 1 155 miljoner kronor högre
än ursprungligt anvisade medel i statens budget
för 2018.
Jämfört med ursprungligt anvisade medel för
2018 beräknas utgifterna öka med 1 359 miljoner
kronor 2019. Det beror främst på att fler personer
beräknas delta i garantierna, bl.a. som en följd av
att antalet arbetslösa väntas vara högre 2019 än
vad som bedömdes för 2018 i samband med
budgetpropositionen för 2018.
Jämfört med 2018 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna för aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning öka med 5 miljoner kronor
2018, 1 948 miljoner kronor 2019, 2 376 miljoner
kronor 2020 och med 2 114 miljoner kronor
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2021. En viktig förklaring är att antalet arbetslösa
väntas bli fler 2019 än vad som bedömdes i
vårpropositionen. Det beror bl.a. på att den
tidigare aviserade volymökningen i anställningsstöd, inom anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, nu uteblir
enligt de principer som tillämpas i denna
budgetproposition. Ett lägre beräknat antal med
anställningsstöd får bl.a. till följd att fler kvarstår
i arbetslöshet, framförallt inom jobb- och
utvecklingsgarantin.
Statliga ålderspensionsavgifter
Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd är
belagda med statliga ålderspensionsavgifter som
uppgår till ca 10 procent av den utbetalade ersättningen. Det preliminära beloppet som beräknas
årligen, korrigeras med tre års eftersläpning utifrån utfall genom ett s.k. regleringsbelopp.
Avsatta medel för avgiften utbetalas med en tolftedel av beloppet varje månad från Arbetsförmedlingen till Pensionsmyndigheten.
Under 2017 utbetalades 2 293 miljoner kronor
i statliga ålderspensionsavgifter. Utgifterna för
statliga ålderspensionsavgifter 2018 kommer att
uppgå till 1 948 miljoner kronor, vilket inkluderar
regleringsbeloppet för 2015 som minskar utgifterna med 116 miljoner kronor. För 2019 beräknas utgifterna bli 2 341 miljoner kronor, vilket
inkluderar regleringsbeloppet för 2016 som minskar utgifterna med 130 miljoner kronor.
Anslaget totalt

Anslagssparandet för 2017 uppgick till 655 miljoner kronor och har förts bort som en indragning
av anslagsbelopp. För 2018 beräknas utgifterna på
anslaget uppgå till 26 072 miljoner kronor, vilket
är 3 372 miljoner kronor högre än ursprungligt
anvisade medel i statens budget för 2018.
I tabell 3.14 redovisas förändringar på anslaget
under beslut summerat från tidigare budgetpropositioner som påverkar anslagsnivån 2018 och
framåt. Övriga makroekonomiska förutsättningar är t.ex. effekten av ändrade antaganden om
antalet arbetslösa samt antalet deltagare i jobboch utvecklingsgarantin och jobbgarantin för
ungdomar.
Jämfört med budgetpropositionen för 2018
beräknas utgifterna öka med 6 058 miljoner
kronor 2019 och 6 062 miljoner kronor 2020.
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Jämfört med 2018 års ekonomiska vårproposition
beräknas utgifterna öka med 928 miljoner kronor
2018, 4 241 miljoner kronor 2019, 4 618 miljoner
kronor 2020 och med 5 044 miljoner kronor
2021.
Av medlen under anslaget får högst
750 000 000 kronor användas för utgifter enligt
ändamålet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Syftet är
att Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss flexibilitet i medelsanvändningen i avvägningen
mellan programplatser med aktivitetsstöd och
kostnader för arbetsmarknadspolitiska program
och insatser.
Regeringen bedömer vidare att det inte föreligger behov av ett särskilt bemyndigande om
ekonomiska åtaganden för anslaget.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 27 013 828 000 kronor för 2019. Av
detta belopp beräknas 13 131 095 000 kronor för
bidrag till arbetslöshetsersättning, 11 542 213 000
kronor för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning och 2 340 520 000 kronor för statliga
ålderspensionsavgifter. För 2020 och 2021 beräknas anslaget till 26 735 991 000 kronor respektive
27 509 376 000 kronor.
Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:2
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Tusental kronor
2019

Anvisat 2018

1

2020

2021

22 699 927

22 699 927 22 699 927

-1 385 947

-1 998 390 -1 999 390

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

5 699 848

6 034 454

6 808 839

27 013 828

26 735 991 27 509 376

Volymer
Överföring till/från andra
anslag

3.5.3

1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program
och insatser

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Tusental kronor

2017

Utfall

9 553 660

2018

Anslag

13 922 023

2019

Förslag

12 984 181

2020

Beräknat

12 673 356

2021

Beräknat

12 561 624

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 721 677
13 238 522

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Av anslaget
får högst 750 000 000 kronor användas för ändamål enligt anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.
Anslaget får användas för utgifter för en viss
del av den statliga nationella medfinansieringen av
det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för
programperioden 2014–2020. Anslaget får även
användas för utgifter för medfinansiering av
sådana projekt inom regionalfondsprogram för
investering för tillväxt och sysselsättning för
programperioden 2014–2020, vilka ligger i linje
med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken.
Anslaget får även användas för utgifter för
program och insatser för kvinnor och män som
omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
1
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Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2019 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 12 010 000 000 kronor 2020–
2028.
Skälen för regeringens förslag: Arbetsmarknadspolitiska program och insatser där det lämnas
ersättning för kringkostnader pågår normalt ca 6
månader men kan pågå längre, vilket medför
utgifter för kommande budgetår. Regeringen bör
därför bemyndigas att under 2019 för anslaget 1:3
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 010 000 000 kronor 2020–
2028.
Tabell 3.16 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Tusental kronor
Utfall
2017

Prognos
2018

Förslag
2019

Ingående åtaganden

3 636 840

5 372 911

9 255 000

Nya åtaganden

5 249 071

9 180 000

10 868 000

Infriade åtaganden

-3 513 000

-5 297 911

-8 113 000

Utestående åtaganden

5 372 911

9 255 000

12 010 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

7 000 000

9 255 000

12 010 000
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Beräknat
2020

Beräknat
2021

Beräknat
2022–2028

-11 680 000

275 000

55 000
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Regeringens överväganden

Anslagssparandet för 2017 uppgick till 1 722
miljoner kronor och har förts bort som en
indragning av anslagsbelopp. Utgifterna under
anslaget ökade med 473 miljoner kronor 2017
jämfört med 2016 och uppgick till sammanlagt
9 554 miljoner kronor.
Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska
program under 2017 var relativt oförändrat
jämfört med 2016 och uppgick till i genomsnitt
187 000 personer per månad enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Ökade kostnader
för anställningsstöd och för kompletterande
aktörer är de främsta förklaringarna till att
utgifterna under anslaget ökade 2017. Antalet
deltagare i garantiprogrammen minskade med
närmare 6 500 personer till i genomsnitt 115 000
per månad. Av deltagarna i program under 2017
omfattades i genomsnitt drygt 22 000 personer av
etableringsuppdraget för vissa nyanlända
invandrare, vilka inte belastade anslaget under
2017 utan utgiftsområde 13 Jämställdhet och
nyanlända invandrares etablering. Totalt 6 000
personer deltog i program under 2017 som
tillhörde Arbetsförmedlingens samarbete med
Försäkringskassan och utgifterna för dessa
deltagare belastar utgiftsområde 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.
Utgifterna under 2018 beräknas uppgå till
sammanlagt 13 238 miljoner kronor, vilket är
3 685 miljoner kronor högre än utgifterna 2017.
Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska
programmen beräknas 2018 uppgå till i genomsnitt drygt 172 000 personer per månad.
De principer som tillämpas vid utformningen
av denna proposition innebär att anslaget för 2019
beräknas utifrån oförändrade volymer i särskilda
anställningsstöd och i program med aktivitetsstöd utanför garantierna samtidigt som programinsatser per deltagare inom garantierna också hålls
på en oförändrad nivå. Inom anslaget betraktas
volymerna i garantierna och etableringsuppdraget
samt utgifter som styrs av konsumentprisindex
och timlöneutveckling som regelstyrda.
Principerna innebär även bland annat att den
tidigare beräknade minskningen av anslaget 2019
med 70 miljoner kronor avseende främjandemedel som beslutas av Delegationen för unga och
nyanlända (Dua) uteblir och medlen kvarstår
därmed även under 2019. Anslagsförändringar
som följer av detta ingår under Beslut i tabell 3.18.

En oförändrad nivå på antalet anställningsstöd
2019–2021 beräknas samtidigt bidra till högre
utgifter genom att fler än tidigare antas kvarstå i
aktiviteter inom i huvudsak jobb- och
utvecklingsgarantin, i stället för att få en
subventionerad anställning. Utgifterna inom
jobb- och utvecklingsgarantin till följd av ökade
volymer betraktas vid budgeteringen av anslaget
som regelstyrda utgifter. Denna ökning av
anslaget ingår i raden övriga makroekonomiska
förutsättningar i tabell 3.18.
I tabellen nedan redovisas programvolymerna
och utgifterna under anslaget för perioden 2019–
2021.
Tabell 3.17 Beräknat antal kvarstående i program per
månad och utgifter för arbetsmarknadspolitiska program
2019

2020

2021

150

143

139

26

26

26

176

169

166

Verksamhet m.m.

12 984

12 673

12 562

Aktivitetsstöd

12 612

12 182

12 217

25 596

24 855

24 779

Volymer (tusental)
Aktivitetsstöd och utv. ersättning1
Anställningsstöd
Summa
Utgifter (mnkr)

Summa

2

Anm: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1 Inklusive deltagare i program där aktivitetsstöd normalt lämnas men där
deltagarna i stället får etableringsersättning eller rehabiliteringsersättning som
belastar anslag under utg.omr. 13 respektive utg.omr. 10.
2 Inklusive statliga ålderspensionsavgifter.

Beloppen och volymerna ovan är beräknade och
ska indikera resursutrymmet för arbetsmarknadspolitiska insatser vid Arbetsförmedlingen.
Övriga makroekonomiska förändringar beror
på effekter av en uppräkning av anslaget utifrån
antaganden om konsumentprisindex och regelstyrda volymförändringar.
Jämfört med ursprungligt anvisade medel för
2018 beräknas utgifterna under anslaget minska
med 438 miljoner kronor 2019, vilket främst
beror på att antalet deltagare i etablering beräknas
minska.
Jämfört med budgetpropositionen för 2018
beräknas utgifterna minska med 184 miljoner
kronor 2018 och 2 319 miljoner kronor 2019,
3 944 miljoner kronor 2020. Minskningen fr.om.
2019 beror huvudsakligen på lägre beräknade
volymer för anställningsstöd.
Jämfört med 2018 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna bli 82 miljoner kronor
högre 2018, 1 832 miljoner kronor lägre 2019,
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3 183 miljoner kronor lägre 2020 och med 3 248
miljoner kronor lägre 2021. Den främsta förklaringen är att den tidigare beräknade ökningen
antalet anställningsstöd uteblir 2019–2021 enligt
principerna i denna proposition.
Av anslaget får högst 750 000 000 kronor
användas för ändamål enligt anslaget 1:2 Bidrag
till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för att
Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss flexibilitet i medelsanvändningen mellan programplatser med aktivitetsstöd och andra programkostnader.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 12 984 181 000 kronor för 2019. Av
detta belopp beräknas 1 548 914 000 kronor för
program inom etableringsuppdraget för vissa
nyanlända invandrare. För 2020 och 2021 beräknas anslaget till 12 673 356 000 kronor respektive
12 561 624 000 kronor.
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:3
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Tusental kronor
2019

Anvisat 2018

1

2020

2021

13 422 023

13 422 023 13 422 023

-597 634

-1 228 264 -1 192 788

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

1 012 968

1 742 735

1 619 185

Volymer
Överföring till/från andra
anslag

-853 176

-1 263 138 -1 286 796

12 984 181

12 673 356 12 561 624

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
1
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3.5.4

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Tabell 3.19 Anslagsutveckling 1:4 Lönebidrag och Samhall
m.m.
Tusental kronor

2017

Utfall

17 194 259

2018

Anslag

19 196 879

2019

Förslag

18 810 364

2020

Beräknat

19 071 163

2021

Beräknat

19 090 003

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 211 209
18 270 091

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
för särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga och statsbidrag till Samhall
AB. Anslaget får även användas för särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS), projektmedel för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, stöd till
hjälpmedel och personligt biträde på arbetsplatsen, särskilda insatser för syn- och hörselskadade,
särskilt stöd till start av näringsverksamhet samt
för att utveckla ny arbetsförmåga.
Anslaget får även användas för utgifter för en
viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet
för investering för tillväxt och sysselsättning för
programperioden 2014–2020. Anslaget får även
användas för utgifter för medfinansiering av
sådana projekt inom regionalfondsprogram för
investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, som ligger i linje med
målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2019 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 14 500 000 000 kronor
2020–2023.
Skälen för regeringens förslag: Beslut om
insatser under anslaget omfattar normalt mer än
ett år vilket medför utgifter för kommande
budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att
under 2019 för anslaget 1:4 Lönebidrag och
Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 14 500 000 000
kronor 2020–2023.
Tabell 3.20 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2017

Prognos
2018

Förslag
2019

11 641 913

12 111 809

13 400 000

9 412 896

10 988 191

11 632 000

Infriade åtaganden

-8 943 000

-9 700 000

-10 532 000

Utestående åtaganden

12 111 809

13 400 000

14 500 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

13 400 000

13 400 000

14 500 000

Beräknat
2020

Beräknat
2021

Beräknat
2022–2023

-11 272 000

-3 028 000

-200 000
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Regeringens överväganden

Utgifterna under anslaget ökade med 92 miljoner
kronor 2017 jämfört med 2016 och uppgick till
17 194 miljoner kronor. Anslagssparandet uppgick till 1 211 miljoner kronor 2017, vilket förts
bort som en indragning av anslagsbelopp. Den
främsta förklaringen till anslagssparandet är att
antalet personer i lönestöd som belastar anslaget
inte ökat i enlighet med regeringens ambition i
budgetpropositionen för 2017.
Omfattningen av lönebidrag och skyddat
arbete, inklusive Samhall AB, beräknas under
2018 uppgå till 90 800 personer i genomsnitt per
månad, att jämföra med den i budgetpropositionen för 2018 beräknade omfattningen på 94 300
personer i genomsnitt per månad. Den minskade
omfattningen av insatser medför lägre beräknade
utgifter 2018, men också 2019–2021 till följd av
lägre volymnivåer vid ingången av respektive år.
Utgifterna 2018 beräknas uppgå till 18 270 miljoner kronor, vilket är 927 miljoner kronor lägre än
vad som anvisats på den ursprungliga budgeten
för 2018.
Tabell 3.21 Beräknat antal kvarstående i program och
utgifter för personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga (Samhall AB och lönebidrag m.m.)
Volymer (tusental) 1
Utgifter (mnkr)

2019

2020

2021

93

94

94

18 810

19 071

19 090

Genomsnittligt antal personer per månad. Volym för Samhall AB avser medelantal årsanställda personer med funktionsnedsättning enligt den beräkningsprincip bolaget tillämpar fr.o.m. december 2009 som följer av Bokföringsnämndens vägledning.

1

Inom ramen för resurserna finns en flexibilitet för
Arbetsförmedlingen att utifrån enskilda arbetssökandes behov välja olika typer av insatser.
De principer som tillämpats vid utformningen
av denna proposition innebär att anslaget ökas
med 126 miljoner kronor 2019 till följd av tidigare
beslutad förordningsändring avseende taket för
den bidragsgrundande ersättningen vid anställningar med lönebidrag och skyddat arbete hos
offentlig arbetsgivare (OSA). Till följd av tidigare
beslutade förordningsändring avseende lönestöden för personer med funktionsnedsättning, som
gjordes i samband med en översyn av stöden, ökas
anslaget med 39 miljoner kronor 2019. Dessa
anslagsförändringar framgår under beslut i tabell
3.22.
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Övriga makroekonomiska förändringar förklaras
av lägre volymer i lönestöden samt av en uppräkning av anslaget utifrån antaganden om konsumentprisindex och timlöneutveckling.
Utgifterna 2019 beräknas bli 1 450 miljoner
kronor lägre jämfört med budgetpropositionen
för 2018 och 1 100 miljoner kronor lägre än i 2018
års ekonomiska vårproposition. Den lägre
anslagsnivån 2019 jämfört med beräknad anslagsnivå 2019 i budgetpropositionen för 2018 och
2018 års ekonomiska vårproposition beror dels på
de principer som tillämpats vid utformningen av
denna proposition och dels på att volymerna inte
ökat som förväntat. Principerna innebär att de
tidigare aviserade höjningarna av ersättningstaket
i lönebidrag och OSA 2019 respektive 2020 inte
genomförs, samt att det tidigare beräknade
tillskottet avseende en ytterligare ökning av
anställningar hos Samhall AB fr.o.m. 2019 inte
tillförs. Att volymerna i lönestöden inte har ökat
i förväntad takt under 2018 innebär att de antas
bli lägre än tidigare beräknat även under 2019.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 18 810 364 000 kronor för 2019. Av
dessa medel beräknas 5 870 495 000 kronor
användas för att sysselsätta personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inom ramen för Samhall AB:s verksamhet, i
detta ingår både personer med skyddat arbete och
med lönebidrag för utveckling i anställning. För
2020 och 2021 beräknas anslaget till
19 071 163 000 kronor respektive 19 090 003 000
kronor.
Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:4
Lönebidrag och Samhall m.m.
Tusental kronor
2019

Anvisat 2018

1

19 196 879

2020

2021

19 196 879 19 196 879

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

164 987

175 725

57 725

-551 502

-301 441

-164 602

Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

18 810 364

19 071 163 19 090 003

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
1
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3.5.5

1:5 Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:5
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Tusental kronor

Tabell 3.23 Anslagsutveckling 1:5 Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige
Anvisat 2018

Tusental kronor

2017

Utfall

127 272

2018

Anslag

119 685

2019

Förslag

121 317

2020

Beräknat

123 107

2

2021

Beräknat

124 754

2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2019

2020

2021

119 685

119 685

119 685

1 632

3 422

5 069

121 317

123 107

124 754

Förändring till följd av:
-7 928
117 938

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.
2 Motsvarar 121 317 tkr i 2019 års prisnivå.
1

Ändamål

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter vid
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet). Anslaget får även användas
för utgifter för nationell medfinansiering av s.k.
tekniskt stöd inom Europeiska socialfonden och
inom Fonden för europeiskt bistånd till dem som
har det sämst ställt.
Regeringens överväganden

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för
det nationella socialfondprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020.
Myndigheten är även förvaltande myndighet för
programmet inom Fonden för europeiskt bistånd
till dem som har det sämst ställt 2014–2020 (se
utg.omr. 9).
Regeringen uppdrog den 31 augusti 2017 åt
Svenska ESF-rådet att lokalisera sina stabs- och
stödfunktioner samt viss annan verksamhet från
Stockholm till Gävle där myndigheten ska ha sitt
säte. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 1
december 2018. Eventuella merkostnader till
följd av lokaliseringen ska hanteras inom ramen
för beslutade medel och krediter på anslaget.
I beräkningarna av anslaget har hänsyn tagits
till tekniskt stöd inom de berörda programmen,
vilket får användas för vissa administrativa kostnader.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 121 317 000 kronor för 2019. För
2020 och 2021 beräknas anslaget till 123 107 000
kronor respektive 124 754 000 kronor.

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är
preliminär.
1

3.5.6

1:6 Europeiska socialfonden m.m.
för perioden 2014–2020

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:6 Europeiska socialfonden
m.m. för perioden 2014–2020
Tusental kronor

2017

Utfall

1 008 667

2018

Anslag

1 523 500

2019

Förslag

1 523 500

2020

Beräknat

1 523 500

2021

Beräknat

1 523 500

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

172 403
1 383 198

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för utbetalningar av stöd från Europeiska socialfonden för
programperioden 2014–2020. Utbetalningarna
avser delfinansiering av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och
sysselsättning. Anslaget omfattar även särskilda
EU-medel, utöver socialfondsmedel, för EU:s
sysselsättningsinitiativ för unga.
Anslaget får även användas för viss statlig medfinansiering av det nationella socialfondsprogrammet.
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Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2019 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
3 685 000 000 kronor 2020–2023.
Skälen för regeringens förslag: Verksamheten
inom det nationella socialfondsprogrammet
omfattar bl.a. fleråriga projekt som medför utgifter för kommande budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2019 för anslaget 1:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–
2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 3 685 000 000 kronor 2020–2023.
Tabell 3.26 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020
Tusental kronor
Utfall
2017

Prognos
2018

Förslag
2019

Ingående åtaganden

3 033 574

3 398 227

3 584 627

Nya åtaganden

1 273 156

1 500 000

1 500 373

-908 503

-1 313 600

-1 400 000

Utestående åtaganden

3 398 227

3 584 627

3 685 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 700 000

3 823 000

3 685 000

Infriade åtaganden
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Beräknat
2020

Beräknat
2021

Beräknat
2022–2023

-1 535 200

-1 119 400

-1 030 400
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Regeringens överväganden

Anslagssparandet för 2017 om ca 172 miljoner
kronor har förts bort som en indragning av
anslagsbelopp.
Medlen från Europeiska socialfonden för det
nationella socialfondsprogrammet uppgår till ca
756 miljoner euro för programperioden som
helhet, varav ca 44 miljoner euro för EU:s sysselsättningsinitiativ för unga. Ytterligare EU-medel
om ca 44 miljoner euro tillkommer för sysselsättningsinitiativet för unga.
Vid beräkning av de finansiella ramarna för
programperioden 2014–2020 ska enligt gällande
förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd
från EU:s struktur- och investeringsfonder,
kursen 8 kronor och 39 öre per euro användas.
Medel bör liksom tidigare anvisas under
anslaget för statlig medfinansiering av vissa
insatser inom det nationella socialfondsprogrammet. Detta belopp beräknas uppgå till
1 500 miljoner kronor för programperioden som
helhet. Beloppet omfattar främst delvis statlig
medfinansiering av kompetensutveckling för
sysselsatta, insatser för att förstärka kopplingen
mellan utbildning och arbetsliv samt av insatser
för personer som står långt från arbetsmarknaden. Övrig statlig medfinansiering kan
därutöver ske under bl.a. ett antal andra anslag
inom utgiftsområdet och anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
i enlighet med ändamålen för dessa anslag.
De principer som tillämpats vid utformningen
av denna proposition innebär att tidigare
beräknad minskning av anslaget uteblir och
anslagsnivån blir därmed oförändrad åren
2019-2021.
Jämfört med anvisat och beräknade belopp i
budgetpropositionen för 2018 prognosticeras
utgifterna minska med 139 miljoner kronor 2018,
8 miljoner kronor 2019, 38 miljoner kronor 2020
och därefter öka med 500 miljoner kronor 2021.
Jämfört med 2018 års ekonomiska
vårproposition beräknas utgifterna öka med 202
miljoner kronor 2018 och 65 miljoner kronor
2019. Därefter beräknas utgifterna minska med
42 miljoner kronor 2020 och öka med 451
miljoner kronor 2021.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 1 523 500 000 kronor för 2019. För
2020 och 2021 beräknas anslaget till 1 523 500 000
kronor respektive år.

Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
Tusental kronor

Anvisat 2018

1

2019

2020

2021

1 523 500

1 523 500

1 523 500

1 523 500

1 523 500

1 523 500

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
1

3.5.7

1:7 Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 1:7 Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Tusental kronor

2017

Utfall

40 348

2018

Anslag

41 161

2019

Förslag

41 444

2020

Beräknat

41 963

2

2021

Beräknat

42 398

2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

934
41 590

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till
ändringar i samband med denna proposition.
2 Motsvarar 41 444 tkr i 2019 års prisnivå.
1

Ändamål

Anslaget får användas för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings
(IFAU) förvaltningsutgifter och forskningsbidrag.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2019 för anslaget 1:7 Institutet för
arbetsmarknadsoch
utbildningspolitisk
utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2020.
Skälen för regeringens förslag: IFAU beviljar
bidrag för externa projekt som kan pågå längre än
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ett år, vilket medför utgifter för kommande
budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att
under 2019 för anslaget 1:7 Institutet för
arbetsmarknadsoch
utbildningspolitisk
utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2020.

.

Tabell 3.29 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Tusental kronor
Utfall
2017

Prognos
2018

Förslag
2019

Ingående åtaganden

8 212

7 649

9 000

Nya åtaganden

5 550

7 451

6 100

Infriade åtaganden

-6 113

-6 100

-6 100

Utestående åtaganden

7 649

9 000

9 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

9 000

9 000

9 000
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Beräknat
2020

-9 000
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3.5.8

Regeringens överväganden

Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken utgör
tillsammans med socialförsäkringen stora offentliga utgifter. Det är därför viktigt att följa upp och
utvärdera insatser och reformer. IFAU utgör en
viktig resurs i detta arbete. Regeringen föreslår att
riksdagen anvisar ett ramanslag på 41 444 000
kronor för 2019. För 2020 och 2021 beräknas
anslaget till 41 963 000 kronor respektive
42 398 000 kronor.
Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:7
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering

1:8 Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen

Tabell 3.31 Anslagsutveckling 1:8 Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen
Tusental kronor

2017

Utfall

63 468

2018

Anslag

71 785

2019

Förslag

72 469

2020

Beräknat

73 472

2

2021

Beräknat

74 359

2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 695
72 870

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.
2 Motsvarar 72 469 tkr i 2019 års prisnivå.
1

Tusental kronor

Anvisat 2018

1

2019

2020

2021

41 161

41 161

41 161

283

802

1 237

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Ändamål

Anslaget får användas för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringens förvaltningsutgifter.

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

41 444

41 963

42 398

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är
preliminär.
1

Av anslagssparandet för 2017 har 725 000 kronor
förts bort som en indragning av anslagsbelopp.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 72 469 000 kronor för 2019. För
2020 och 2021 beräknas anslaget till 73 472 000
kronor respektive 74 359 000 kronor.
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Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:8
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Tusental kronor

Tusental kronor
2019

Anvisat 2018

Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:9
Bidrag till administrationen av grundbeloppet

1

2020

2021

71 785

71 785

71 785

684

1 687

2 574

Förändring till följd av:

Anvisat 2018

1

2020

2021

56 363

56 363

56 363

659

1 725

2 843

57 022

58 088

59 206

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

Pris- och löneomräkning 2

Beslut

Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

72 469

73 472

74 359

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är
preliminär.
1

3.5.9

2019

1:9 Bidrag till administrationen av
grundbeloppet

Förslag/beräknat anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är
preliminär.
1

3.5.10 1:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten

Tabell 3.33 Anslagsutveckling 1:9 Bidrag till
administrationen av grundbeloppet

Tabell 3.35 Anslagsutveckling 1:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten

Tusental kronor

Tusental kronor

2017

Utfall

55 547

2018

Anslag

56 363

2019

Förslag

57 022

2020

Beräknat

2021

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

56 363

Utfall

8 303

2018

Anslag

8 303

2019

Förslag

8 303

58 088

2

2020

Beräknat

8 303

59 206

2

2021

Beräknat

8 303

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.
2 Motsvarar 57 022 tkr i 2019 års prisnivå.
1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till administration av grundbeloppet enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som
inte är anslutna till någon arbetslöshetskassa.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett ramanslag på 57 022 000 kronor för 2019. För 2020
och 2021 beräknas anslaget till 58 088 000 kronor
respektive 59 206 000 kronor.
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2017

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

8 303

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för verksamheten enligt den överenskommelse svenska
staten har med Finland och Norge om anordnande av utbildningar samt kompensation för de
ökade kostnader som uppstår för dessa länder till
följd av att utbildningstjänsterna är mervärdesskattepliktiga i Sverige.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2019 för anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten träffa överenskommelse
med Finland och Norge om verksamheten
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 33 212 000 kronor 2020–2023.
Skälen för regeringens förslag: Den nu
gällande överenskommelsen mellan Sverige,
Norge och Finland avseende Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten löper ut under 2019.
För att verksamheten ska kunna fortsätta att
bedrivas i dess nuvarande form behöver Sverige,
Norge och Finland teckna en ny överenskommelse för kommande år.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2019 för anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten träffa överenskommelse med
Finland och Norge som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
33 212 000 kronor för 2020–2023.
Tabell 3.36 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Tusental kronor
Utfall
2017

Prognos
2018

Förslag
2019

Ingående åtaganden

-

-

0

Nya åtaganden

-

-

33 212

Infriade åtaganden

-

-

0

Utestående åtaganden

-

-

33 212

Erhållet/föreslaget bemyndigande

-

-

33 212

Beräknat
2020

Beräknat
2021

Beräknat
2022–2023

-8 303

-8 303

-16 606
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Regeringens överväganden

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en svensk
statlig stiftelse som enligt en överenskommelse
med Finland och Norge anordnar utbildningar.
Syftet är att främja åtgärder som bidrar till att
utveckla arbetsmarknaden och att stärka det
regionala samarbetet för i första hand de nordligaste delarna av Finland, Norge och Sverige. Utöver stiftelsens stadgar regleras verksamheten av en
överenskommelse mellan länderna som omförhandlas vart fjärde år.
De avtalade årsplatserna uppgår till 80 för
Finland, 60 för Norge och 145 för Sverige. Enligt
överenskommelsen ska stiftelsen anordna och
utveckla utbildningar för arbetsmarknadens
behov i, i första hand, de nordligaste delarna av
Finland, Norge och Sverige. Stiftelsen får även
sälja tjänster och produkter som följer av utbildningsverksamheten. Verksamheten ska bedrivas
flexibelt och anpassas till respektive lands behov
inom i första hand nordkalottregionen, samt till
deltagarnas behov av kunskaper för att kunna få
och behålla ett arbete. Stiftelsen ska sträva efter
att deltagarna förvärvar yrkeskompetens som
bidrar till rörlighet mellan de nordiska ländernas
arbetsmarknader, vilket bl.a. syftar till att öka den
nordiska kompetensen och konkurrenskraften.
Vidare ska validering av yrkeskompetenser erbjudas i syfte att öka möjligheterna till inträde på den
nordiska arbetsmarknaden för personer med
utomnordisk yrkes- och utbildningskompetens.
Stiftelsen bör sträva efter att utforma utbildningarna så att de är anpassade för både kvinnor och
män samt arbeta för att motverka könsstereotypa
utbildningsval. Stiftelsen ska också arbeta med att
tillämpa mål för verksamheten samt följa upp och
mäta verksamhetsresultat.
Nuvarande överenskommelse gäller perioden
2016–2019 (A2011/2830/A), med stöd av tidigare lämnat bemyndigande från riksdagen (prop.
2014/15:1, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:89).
Riksdagen bör bemyndiga regeringen att träffa en
sådan ny överenskommelse i enligt med vad som
anges ovan.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 8 303 000 kronor för 2019. För 2020
och 2021 beräknas anslaget till 8 303 000 kronor
respektive år.
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Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Tusental kronor

Anvisat 2018

1

2019

2020

2021

8 303

8 303

8 303

8 303

8 303

8 303

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
1

3.5.11 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning
Tabell 3.38 Anslagsutveckling 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning
Tusental kronor

2017

Utfall

1 295 581

2018

Anslag

1 700 000

2019

Förslag

1 650 000

2020

Beräknat

1 850 000

2021

Beräknat

1 800 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

279 419
1 450 000

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag
till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen
(1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i
samband med lönegarantiutbetalningen enligt
socialavgiftslagen (2000:980). Anslaget får användas för utgifter för arbetet med handläggning av
lönegarantiärenden.
Regeringens överväganden

Anslagssparandet uppgick till 279 miljoner
kronor 2017, vilket förts bort som en indragning
av anslagsbelopp. För 2017 uppgick bruttoutgifterna på anslaget för lönegarantiersättningen till
1 569 miljoner kronor och inkomsterna till 274
miljoner kronor. Under första halvåret 2018 har
utgifterna ökat och inkomsterna minskat jämfört
med motsvarande period 2017 (se tabell 3.39).
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Tabell 3.39 Utgifter och inkomster för anslaget 1:11 Bidrag
till lönegarantiersättning första halvåret 2017 respektive
2018

Tabell 3.41 Antal personer med lönegarantiersättning m.m.
2015–2017 och juli 2017–juni 2018

Miljoner kronor
Bruttoutgifter

Inkomster

Nettoutgifter

Första halvåret 2017

751

152

599

Första halvåret 2018

777

131

646

Antalet konkurser uppgick till 3 800 under första
halvåret 2018, vilket är en ökning med 3 procent
jämfört med motsvarande period 2017. Antalet
anställda i de aktuella företagen uppgick till
10 000, vilket är en ökning med 6 procent jämfört
med motsvarande period 2017. Antalet rekonstruktioner uppgick till 238 under 2017 och ökade
därmed med 12 procent jämfört med 2016. Antalet berörda anställda i företagsrekonstruktioner
uppgick till 8 300 personer, en minskning med 15
procent jämfört med 2016 (se tabell 3.40).
Tabell 3.40 Antal företagskonkurser och
företagsrekonstruktioner 2015 – första halvåret 2018
2015

Antal företagskonkurser
Antal företagsrekonstruktioner
Antal anställda berörda av
företagskonkurser
Antal anställda berörda av
företagsrekonstruktioner

2016

2017

6 400

6 000

6 400

185

212

238

15 500

16 300

17 500

4 100

9 800

Första
halvåret
2018

3 800

10 000

8 300

Anm.: Statistik för företagsrekonstruktioner för första halvåret 2018 finns inte
tillgänglig.
Källor: Kammarkollegiet och Tillväxtanalys.

Antalet personer som har fått lönegarantiersättning vid konkurs eller företagsrekonstruktion
uppgick till 20 500 under perioden juli 2017–juni
2018 (se tabell 3.39), vilket är en minskning med
6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den genomsnittliga ersättningen per
person, inklusive arbetsgivaravgifter, uppgick till
64 800 kronor under denna period, vilket är en
minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period 2016/2017. Det genomsnittliga
antalet dagar med lönegarantiersättning vid konkurs eller företagsrekonstruktion uppgick till 65,
vilket är 4 dagar mindre jämfört med motsvarande
period 2016/2017 (se tabell 3.41).

2015

2016

2017

Juli 2017juni 2018

Antal personer med
lönegarantiersättning

19 700

23 800

26 000

20 500

Genomsnittlig
ersättning per person

72 800

73 600

58 500

64 800

Genomsnittligt antal
ersättningsdagar per
person

60

69

73

65

Källa: Kammarkollegiet.

Tabell 3.42 Antalet personer med lönegarantiersättning
uppdelat på företagskonkurs och företagsrekonstruktion
2017 och juli 2017–juni 2018
2017

Juli 2017juni 2018

Antal personer med lönegarantiersättning
vid konkurs

17 900

15 500

Antal personer med lönegarantiersättning
vid företagsrekonstruktion

8 300

5 000

Genomsnittlig ersättning per person vid
konkurs

68 800

69 700

Genomsnittlig ersättning per person vid
företagsrekonstruktion

39 300

49 400

Genomsnittligt antal ersättningsdagar
per person vid konkurs

91

68

Genomsnittligt antal ersättningsdagar per
person vid företagsrekonstruktion

37

52

Källa: Kammarkollegiet.

I tabell 3.43 redovisas förändringar på anslaget
som påverkar anslagsnivån 2019 och framåt.
Utgifterna under anslaget är regelstyrda och de
principer som tillämpats vid utformningen av
denna proposition innebär att anslaget har anpassats i enlighet med gällande bestämmelser och till
följd av förändrade makroekonomiska förutsättningar. Regeringen föreslår att riksdagen anvisar
ett ramanslag om 1 650 000 000 kronor för 2019.
För 2020 och 2021 beräknas anslaget till
1 850 000 000 kronor respektive 1 800 000 000
kronor.
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Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
Tusental kronor
2019

Anvisat 2018

1

1 700 000

2020

2021

1 700 000 1 700 000

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

-50 000

150 000

100 000

Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 650 000

1 850 000 1 800 000

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
1

3.5.12 1:12 Nystartsjobb och stöd för
yrkesintroduktionsanställningar
Tabell 3.44 Anslagsutveckling 1:12 Nystartsjobb och stöd
för yrkesintroduktionsanställningar
Tusental kronor

2017

Utfall

6 032 362

2018

Anslag

5 261 893

2019

Förslag

4 914 213

2020

Beräknat

4 756 550

2021

Beräknat

4 757 301

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

183 645
5 030 298

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för stöd till
arbetsgivare för nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar.
Regeringens överväganden

Anslagssparandet för 2017 uppgick till 184 miljoner kronor och har förts bort som en indragning
av anslagsbelopp.
Under 2017 hade i genomsnitt per månad
41 900 personer en anställning med nystartsjobb
eller yrkesintroduktionsanställning. Utgifterna
för 2018 beräknas uppgå till 5 030 miljoner
kronor, vilket är 727 miljoner kronor lägre än vad
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som ursprungligt anvisats på statens budget för
2018.
Utgifterna inom anslaget betraktas som
regelstyrda utgifter. De principer som tillämpas
i denna proposition innebär därmed att tidigare
beräknade ökningar av anslaget till följd av förändrade regelverk kvarstår, dessa anslagsförändringar framgår under beslut i tabell 3.43.
Övriga makroekonomiska förändringar förklaras även av en uppräkning av anslaget utifrån
antaganden om timlöneutvecklingen.
Jämfört med budgetpropositionen för 2018
beräknas utgifterna minska med 692 miljoner
kronor 2019, 827 miljoner kronor 2020 och med
828 miljoner kronor 2021, vilket förklaras av lägre
volymer i nystartsjobb.
Jämfört med 2018 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna öka med 149 miljoner
kronor 2018, 444 miljoner kronor 2019, 397
miljoner kronor 2020 och med 397 miljoner
kronor 2021.
Regeringen bedömer vidare att det inte finns
behov av ett särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 4 914 213 000 kronor för 2019. För
2020 och 2021 beräknas anslaget till 4 756 550 000
kronor respektive 4 757 301 000 kronor.
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Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 1:12
Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
Tusental kronor
2019

Anvisat 2018

1

2020

5 756 893

anslaget 1:13 Lån till körkort ingå ekonomiska
åtaganden som medför behov av framtida anslag
på högst 114 000 000 kronor 2020–2022.

2021

5 756 893 5 756 893

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar

490 449

395 449

395 449

-1 333 129

-1 395 792

-1 395
041

Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

4 914 213

4 756 550 4 757 301

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet. 2017/18:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
1

3.5.13 1:13 Lån till körkort
Tabell 3.46 Anslagsutveckling 1:13 Lån till körkort
Tusental kronor

2018

Anslag

151 466

2019

Förslag

151 466

2020

Beräknat

151 466

2021

Beräknat

151 466

1

Utgiftsprognos

149 648

Nytt anslag fr.o.m. 2018. Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018
och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för lån till körkort för vissa personer.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2019 för anslaget 1:13 Lån till körkort ingå
ekonomiska åtaganden som medför behov av
framtida anslag på högst 114 000 000 kronor
2020–2022.
Skälen för regeringens förslag: Besluten om
lån till körkort kan löpa över en längre period än
det budgetår då beslut om lån fattas och medföra
utbetalningar under kommande budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2019 för
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Tabell 3.47 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:13 Lån till körkort
Tusental kronor
Utfall
2017

Prognos
2018

Förslag
2019

Ingående åtaganden

-

0

114 000

Nya åtaganden

-

114 000

114 000

Infriade åtaganden

-

0

-114 000

Utestående åtaganden

-

114 000

114 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

-

114 000

114 000

Regeringens överväganden

Utgifterna för 2018 beräknas uppgå till 150
miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre
än vad som anvisats på statens budget för 2018.
Principerna för utformningen av denna budget
innebär att utgifterna jämfört med budgetpropositionen för 2018 minskas med 370 miljoner
kronor 2019 och 446 miljoner kronor 2020.
Jämfört med 2018 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna under anslaget minska
med 2 miljoner kronor 2018, 370 miljoner kronor
2019, 446 miljoner kronor 2020 och 446 miljoner
kronor 2021.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 151 466 000 kronor för 2019. För
2020 och 2021 beräknas anslaget till 151 466 000
kronor respektive år.
Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för
1:13 Lån till körkort
Tusental kronor

Anvisat 2018

1

2019

2020

2021

151 466

151 466

151 466

151 466

151 466

151 466

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
1

60

Beräknat
2020

Beräknat
2021

Beräknat
2022

-99 000

-7 500

-7 500
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4

4.1

Arbetsliv

Omfattning

Arbetsrätt

Arbetslivspolitiken omfattar områdena arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning.
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöområdet omfattar insatser för ett väl
fungerande arbetsmiljöarbete. I området ingår
verksamhet vid Arbetsmiljöverket, verksamhet
vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, stödet
till den regionala skyddsombudsverksamheten,
en särskild satsning på arbetslivsforskning och
stöd till företagshälsovårdens kompetensförsörjning. För frågor som avser arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet se utgiftsområde 22.

4.2

Arbetsrättsområdet behandlar arbetsrättsliga frågor. I området ingår verksamhet vid Arbetsdomstolen, utgifter för Sveriges medlemsavgift till
Internationella arbetsorganisationen (ILO), för
deltagande i ILO:s verksamhet och för svenska
ILO-kommittén. För frågor som avser statlig
arbetsrätt se utgiftsområde 2 Samhällsekonomi
och finansförvaltning, avsnitt 6.
Lönebildning

Lönebildningsområdet avser insatser för en väl
fungerande lönebildning och medling i arbetstvister. I området ingår verksamhet vid Medlingsinstitutet.

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom området Arbetsliv
Miljoner kronor
Utfall
2017

Budget
2018 1

Prognos
2018

Förslag
2019

Beräknat
2020

Beräknat
2021

2:1 Arbetsmiljöverket

743

788

788

768

778

770

2:2 Arbetsdomstolen

30

34

31

35

35

36

2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)

31

34

32

34

34

34

2:4 Medlingsinstitutet

53

58

52

60

61

62

2:5 Arbetslivspolitik

30

25

25

25

25

25

19

19

33

36

36

959

947

954

968

962

Arbetsliv

2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Summa Arbetsliv

888

61
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4.3

Mål för arbetslivspolitiken

Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvillkor
och möjlighet till utveckling i arbetet för både
kvinnor och män (prop. 2011/12:1 utg.omr. 14
avsnitt 4.3, bet 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).
Mål för arbetslivspolitikens tre delområden

–

–

–

Arbetsrätt

Följande resultatindikatorer redovisas inom
arbetsrättens område:
–

Genomsnittlig
överenskommen
och
faktiskt arbetad tid för anställda i åldern 15–
74 år.

–

Andel deltidsarbetande i åldern 15–74 år.

–

Andel anställda med tidsbegränsad anställning i åldern 15–74 år.

Arbetsmiljö: En arbetsmiljö som förebygger
ohälsa, olycksfall och motverkar att
människor utestängs från arbetet och tar
hänsyn till människors olika förutsättningar
och bidrar till utvecklingen av både individer
och verksamhet.

–

Målstatistik för arbetstvister.

–

Styckkostnad för avgjorda mål.

–

Antal anmälningar till utstationeringsregistret.

Arbetsrätt: En arbetsrätt som skapar
förutsättningar för ett arbetsliv som
tillgodoser både arbetstagarnas och
arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet
och inflytande.

Lönebildning

Lönebildning:
En
lönebildning
i
samhällsekonomisk balans och arbetsfred.

–

Antal medlingsärenden i riksavtalsförhandlingar.

–

Antal förlorade arbetsdagar på grund av
konflikt.

Följande resultatindikatorer redovisas inom lönebildningens område:

4.4

Resultatredovisning

–

Löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden.

4.4.1

Resultatindikatorer och andra
bedömningsgrunder

–

Nominell och real löneutveckling.

–

Löneskillnaden mellan kvinnor och män
sektorsvis efter standardavvägning.

Arbetsmiljö

4.4.2

Följande resultatindikatorer redovisas inom
arbetsmiljöns område:

Dödsolyckor är vanligast inom jord- och
skogsbruk

–

Antal dödsolyckor i arbetet.

–

Antal anmälda arbetsolyckor.

–

Antal anmälda arbetssjukdomar.

–

Andel med hög anspänning respektive
aktiva jobb.

–

Antal förrättningar och inspektioner.

–

Antal förelägganden och förbud, åtalsanmälningar och sanktionsavgifter.

–

Bidrag för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Resultat – arbetsmiljö

Diagram 4.1 Antal dödsolyckor i arbetet
Antal
70
Kvinnor

60

Män

50
40
30
20
10
0
08

09

Källa: Arbetsmiljöverket.
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Under 2017 inträffade 44 dödsolyckor i arbetet
(se diagram 4.1), jämfört med 37 stycken under
2016. 33 dödsolyckor inträffade bland arbetstagare och 11 bland egenföretagare. Arbetsolyckor
med dödlig utgång är betydligt vanligare bland
män än bland kvinnor. Av dem som omkom var
41 män och 3 kvinnor. Dödsolyckorna i arbetet är
vanligast inom jord- och skogsbruk och den
vanligaste orsaken till dödsolyckor i arbetet är
förlorad kontroll över fordon eller andra transportmedel.
En jämförelse med antalet sysselsatta visar en
väsentligt högre risk för dödsolyckor bland egenföretagare än arbetstagare. Detta beror framför
allt på att många inom den skadedrabbade branschen jord- och skogsbruk är egenföretagare.
Förlorad kontroll och fallolyckor är den vanligaste
orsaken till arbetsskador som resulterat i frånvaro

Antal per 1 000 förvärvsarbetande
Kvinnor, med frånvaro
Män, med frånvaro
Kvinnor, utan frånvaro
Män, utan frånvaro

5
Kvinnor
4
Män
3

08
09
10
Källa: Arbetsmiljöverket.

10

5

0
12

Antal per 1 000 förvärvsarbetande

0

15

11

Diagram 4.3 Antal anmälda arbetssjukdomar

1

25

08
09
10
Källa: Arbetsmiljöverket.

Anmälda arbetssjukdomar minskar bland kvinnor

2

Diagram 4.2 Antal anmälda arbetsolyckor

20

för kvinnor och inom den privata sektorn för
män.
Nästan dubbelt så många anmälda arbetsolyckor
har inte resulterat i frånvaro jämfört med anmälda
arbetsolyckor som har resulterat i frånvaro. Det
är vanligare med anmälda arbetsolyckor utan
frånvaro bland kvinnor än bland män.

13

14

15

16

17

Antalet anmälda arbetsolyckor som har resulterat
i frånvaro har inte förändrats jämfört med 2016.
Anmälda arbetsolyckor som leder till frånvaro är
vanligare bland män än bland kvinnor (se diagram
4.2). Under 2017 anmäldes ca 8 arbetsolyckor
som medfört frånvaro per 1 000 förvärvsarbetande män. Motsvarande antal för kvinnor var 6
anmälda fall per 1 000 förvärvsarbetande. För
män var olyckor orsakade av förlorad kontroll
över handverktyg och fordon den vanligaste orsaken till anmälda arbetsolyckor med frånvaro.
Bland kvinnor var fallolyckor den vanligaste orsaken till frånvaro. För 2017 hade unga män den
högsta olycksfallsfrekvensen, medan det för
kvinnor var vanligare med anmälda olycksfall i
åldersgruppen 55–59 år. Flest arbetsolyckor med
frånvaro anmäldes inom den kommunala sektorn

11

12

13

14

15

16

17

Antalet anmälda arbetssjukdomar under 2017
motsvarar ca 3 anmälningar per 1 000
förvärvsarbetande kvinnor och ca 2 anmälningar
per 1 000 förvärvsarbetande män. Anmälda
arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än
bland män, 62 procent av anmälningarna avser
kvinnor. Antalet anmälningar om arbetssjukdomar minskade under 2017. Minskningen
beror på minskat antal anmälningar från kvinnor.
De vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar var under 2017 sociala och organisatoriska faktorer (36 procent) och ergonomiska
belastningsfaktorer (36 procent). Andelen
arbetssjukdomar av sociala och organisatoriska
orsaker var högre bland kvinnor (45 procent) än
bland män (22 procent). Sedan 2014 har sociala
och organisatoriska faktorer varit den vanligaste
orsaken till anmälan om arbetssjukdom bland
kvinnor. Bland män var ergonomiska belastningsfaktorer den vanligaste orsaken till anmälda
arbetssjukdomar under 2017. Flest anmälningar
av arbetssjukdomar per 1 000 förvärvsarbetande
sker inom den kommunala och den statliga
sektorn, 4 anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande kvinnor och 3 anmälningar per 1 000
förvärvsarbetande män.
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Mellan 2010 och 2016 ökade antalet anmälda
arbetssjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska faktorer kraftigt, framför allt bland
kvinnor. Under 2017 minskade dock antalet
anmälda arbetssjukdomar orsakade av sociala och
organisatoriska faktorer. Bland kvinnor var
minskningen större än bland män, men organisatoriska och sociala faktorer var fortfarande den
vanligaste bakomliggande orsaken till arbetssjukdom för kvinnor. Även de ergonomiska belastningsfaktorerna minskade under året.
Kvinnor har i större utsträckning arbeten med
hög anspänning

Kvinnor har i större utsträckning än män arbeten
med hög anspänning, dvs. jobb med höga krav
men låg kontroll och inflytande (se diagram 4.4).
Män har i större utsträckning har aktiva jobb, dvs.
jobb med höga krav men med hög kontroll och
inflytande över arbetet. Andelen sysselsatta
kvinnor med arbeten med hög anspänning
minskade något 2017 jämfört med 2009. Andelen
män med aktiva jobb minskade 2017 något
jämfört med 2009.
Diagram 4.4 Andel sysselsatta med hög anspänning
respektive aktiva jobb
Procent
45
40
35

Hög anspänning, kvinnor

Hög anspänning, män

Aktiva jobb, kvinnor

Aktiva jobb, män

30
25
20
15
10
5
0
2009
Källa: Arbetsmiljöverket.

2017

Antalet inspektioner ökar och nya arbetssätt har
införts för tips

Arbetsmiljöverket kontrollerar att arbetsgivare
och andra skyddsansvariga lever upp till arbetsmiljöreglerna och kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön.
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Tabell 4.2 Antal förrättningar och inspektioner
Antal
År

2014

2015

2016

2017

Antal förrättningar

26 350

21 000

21 200

22 000

varav inspektioner

15 300

13 300

12 150

15 750

120

100

100

100

Antal förrättningar per
inspektör

Förrättningar är ett samlingsnamn för de besök på arbetsplatser som sker för att
genomföra inspektion, följa upp, utreda olycksfall, samverka och informera.
Källa: Arbetsmiljöverket.

Under 2017 genomförde Arbetsmiljöverket ca
22 000 förrättningar. Antalet förrättningar har
minskat under flera år men under 2017 ökade
antalet något jämfört med föregående år. Framför
allt var det antalet inspektioner som ökade under
2017.
Tabell 4.3 Antal förelägganden och förbud,
åtalsanmälningar samt sanktionsavgifter
Antal
År

2014

2015

2016

2017

Antal förelägganden och
förbud

727

519

742

1 002

Antal åtalsanmälningar

194

123

146

176

88

355

463

775

Antal uttagna
sanktionsavgifter
Källa: Arbetsmiljöverket.

Antalet förelägganden och förbud, åtalsanmälningar och uttagna sanktionsavgifter ökade under
2017. En tänkbar anledning är att Arbetsmiljöverkets fokus på arbetet mot osund konkurrens har
lett till mer tillsyn på arbetsplatser i exempelvis
byggbranschen där sanktionsavgifter som påföljd
är vanliga. Andra möjliga förklaringar är fler
inspektörer och att myndigheten har arbetat med
effektivisering av myndighetsutövningen.
Arbetsmiljöverket har arbetat med att införa
ett enhetligt arbetssätt för hur tips och anmälningar ska hanteras inom myndigheten. Det har
lett till nya arbetssätt för hur Arbetsmiljöverket
bedömer vilka tips som ska leda till en tillsynsinsats. Exempelvis ska alla tips och anmälningar om
fallrisker och asbest leda till en tillsynsinsats
förutsatt att de är tillsynsbara.
Den regionala skyddsombudsverksamheten

Staten ger årligen bidrag till de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO och Saco) och
Svenska Hamnarbetarförbundet för deras arbete
med den regionala skyddsombudsverksamheten
(se tabell 4.4).
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Tabell 4.4 Bidrag för regionala skyddsombudsverksamheten
Tusental kronor
År

2015

2016

2017

LO

82 311

83 045

82 748

TCO

20 380

18 014

20 120

Saco

6 189

6 071

6 002

207

200

198

109 087

107 330

109 069

SHF
Summa
Källa: Arbetsmiljöverket.

Under 2017 utbetalades bidrag för den regionala
skyddsombudsverksamheten om ca 109 miljoner
kronor. Vidare har ytterligare bidrag om ca 1,2
miljoner kronor betalats ut till de centrala arbetstagarorganisationerna för deras deltagande i standardiseringsverksamheten.
1 676 regionala skyddsombud redovisades
under 2017, vilket motsvarar 311 årsarbetskrafter.
Det är något färre än de 1 716 som redovisades
2016, men som då motsvarade färre årsarbetskrafter (307 årsarbetskrafter). Fler arbetsställen
berördes av verksamheten under 2017. Under
2017 berördes 716 553 arbetsställen jämfört med
626 406 under 2016.
Insatser på arbetsmiljöområdet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har inrättats
Den 1 juni 2018 inrättades Myndigheten för
arbetsmiljökunskap som är ett nationellt
kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö.
Myndigheten är lokaliserad i Gävle.
Halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin
Under 2018 har en halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin (skr. 2015/16:80) genomförts
tillsammans med arbetsmarknadens parter. De
uppdrag i strategin som Arbetsmiljöverket har
återrapporterat under 2017 och 2018 har bidragit
med kunskap och erfarenheter. Halvtidsavstämningen av strategin har resulterat i flera nya
uppdrag till Arbetsmiljöverket och Myndigheten
för arbetsmiljökunskap. Uppdragen berör framtidens arbetsliv och faktorer som skapar friska och
välmående arbetsplatser. Ytterligare ett uppdrag
handlar om att Arbetsmiljöverket ska tydliggöra
hur myndigheten använder sina olika verktyg för
att genomföra regeringens politik.

Myndighetssamverkan mot osund konkurrens
Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att stärka
tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljölagstiftningen och har inom ramen för detta uppdrag samverkat med 13 myndigheter under året. I
arbetet har fokus varit att utveckla de fem regionala myndighetsgemensamma team som etablerades 2016. Teamen genomförde drygt 150 myndighetsgemensamma kontroller under 2017.
Insatserna gjordes främst i fyra särskilt utsatta
branscher: bygg, restaurang, transport och gröna
näringar.
2017 fick åtta myndigheter i uppdrag att
utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder
för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i
arbetslivet. Det kan handla om t.ex. brott mot
arbetsmiljölagen (1977:1160), skattelagstiftningen, utlänningslagen (2005:716) samt bedrägerier och arbetskraftsexploatering. Uppdraget
involverar också arbetsmarknadens parter. Uppdraget löper 2018–2020 och Arbetsmiljöverket
ska samordna metodutvecklingen. Regeringen
avsatte särskilda medel i budgetpropositionen för
2018 för genomförande av uppdraget
(A2017/02422/ARM, A2017/00678/ARM).
De åtta myndigheterna har också fått i uppdrag
att medverka till att information om olika regelverk, och annan relevant information om den
svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format för
utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige
(A2017/01962/ARM, A2017/00185/ARM och
A2018/00336/ARM).
Kompetenshöjande insatser för att stärka det
förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier
Särskilda medel har avsatts för att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet mot
sexuella trakasserier i arbetslivet. Medel tilldelades Arbetsmiljöverket i propositionen Vårändringsbudget för 2018 och ska användas för
informations- och utbildningsinsatser med stöd
till arbetsgivare samt som statsbidrag till de
centrala arbetstagarorganisationerna för den
regionala skyddsombudsverksamheten.
Arbetsmiljöverket har också fått i uppdrag att
tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ta fram en gemensam digital plattform för
information med stöd till arbetsgivare för att
förebygga och förhindra sexuella trakasserier i
arbetslivet (se även utg.omr. 13 avsnitt 4).
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Fler läkare har utbildats i arbetsmedicin
Stiftelsen Arbetslivforum har bedrivit ett projekt
för att stärka kompetensförsörjningen inom företagshälsovården genom att utbilda läkare i
tilläggsspecialiteten arbetsmedicin. Projektet har
slutredovisats. Sammantaget har 23 läkare inom
tilläggsspecialiteten arbetsmedicin utbildats
genom projektet. Genom projektet har det också
tagits fram en modell för administration och
organisation av utbildningen.
Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i
uppgift att följa och främja företagshälsovården,
vilket också innefattar företagshälsovårdens
kompetensförsörjning. Myndigheten har även
fått ett uppdrag att sammanställa underlag om
och analysera behovet av utbildningar med
relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården.

utsträckning än män är frånvarande från arbetet
på grund av sjukskrivning och vård av barn.
Mer än en tredjedel av kvinnorna arbetar deltid
Diagram 4.6 Andel deltidsarbetande för personer i åldern
15–74 år
Andel av samtliga anställda
45
40
35
30
25
20
15
10
5

4.4.3

Resultat – arbetsrätt

Den faktiskt arbetade tiden är lägre för kvinnor
än för män
Diagram 4.5 Genomsnittlig överenskommen och faktiskt
arbetad tid för anställda i åldern 15–74 år
Antal timmar per vecka
45
40

Kvinnor

Män

35
30
25
20
15
10
5
0
Överenskommen arbetad tid för
Faktiskt arbetad tid för anställda
anställda
Anm. Uppgifterna avser genomsnittlig tid per vecka i huvudsysslan och bisysslan. I
faktiskt arbetad tid för anställda, i genomsnitt per vecka, ingår anställda som var
frånvarande hela arbetsveckan.
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU) och egna bearbetningar.

Under 2017 var den överenskomna arbetade tiden
för anställda i genomsnitt 35,2 timmar i veckan
för kvinnor och 38,1 timmar i veckan för män (se
diagram 4.5). Den faktiskt arbetade tiden per
vecka uppskattas till i genomsnitt 27,6 timmar för
kvinnor och 32,3 timmar för män. Skillnaden
mellan den överenskomna tiden och den faktiskt
arbetade tiden var således större för kvinnor än
för män. Det beror på att kvinnor i större
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Kvinnor

Män

Totalt

0
08
09
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12
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16
Anm. Uppgifterna avser andelen som arbetar deltid inom huvudsysslan.
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU) och egna bearbetningar.

17

Av samtliga anställda kvinnor arbetade nästan 36
procent deltid under 2017, jämfört med knappt
15 procent av samtliga anställda män (se diagram
4.6.) Andelen deltidsarbetande kvinnor sjunker
medan andelen deltidsarbetande män har ökat en
aning. Under 2017 var andelen deltidsarbetande
kvinnor 6 procentenheter lägre medan andelen
deltidsarbetande män var drygt 2 procentenheter
högre jämfört med 2008. Totalt sett har andelen
deltidsanställda minskat med 2 procentenheter
under perioden 2008–2017.
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Det är vanligare att kvinnor har tidsbegränsade
anställningar än män
Diagram 4.7 Andel anställda med tidsbegränsad anställning
i åldern 15–74 år
Andel av samtliga anställda

Tabell 4.5 Målstatistik för arbetstvister
Antal
År

2014

2015

2016

2017

Inkomna mål

403

336

294

293

Avgjorda mål

426

357

347

303

91

76

77

67

198

177

124

114

25

Antal domar och särskilt
uppsatta beslut

20

Inneliggande mål vid årets
slut
Källa: Arbetsdomstolen.
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Källa: Statistiska centralbyrån (AKU).

Kvinnor har i större omfattning än män tidsbegränsade anställningar (se diagram 4.7). Av samtliga anställda kvinnor hade drygt 18 procent en
tidsbegränsad anställning 2017, jämfört med 15
procent av samtliga anställda män. Skillnaden
mellan kvinnor och män har minskat succesivt
den senaste tioårsperioden, då andelen män med
tidsbegränsade anställningar har ökat medan
andelen kvinnor ligger på samma nivå. År 2008
hade 13 procent av samtliga anställda män en tidsbegränsad anställning. Andelen kvinnor med tidsbegränsande anställningar har varit omkring 18
och 19 procent sedan 2008.

Det är angeläget att arbetsrättsliga tvister avgörs
inom rimlig tid. Genomströmningstiderna har
legat relativt stabilt de senaste åren med en
tendens till något förkortade tider. Genomströmningstiden mäts i mediantid räknat i antalet
månader för avgjorda mål. A-målens mediantid är
5 månader och B-målens (mål som först har
prövats i tingsrätt och sedan överklagats till
Arbetsdomstolen) mediantid är 2 månader. Om
målen är avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt
beslut ligger mediantiden för både A-mål och Bmål på 11 månader.
Ett annat sätt att bedöma domstolens prestationer är styckkostnaden för avgjorda mål, vilket
kan anses vara en redovisning av prestationens
kostnader. Styckkostnaderna för avgjorda mål har
ökat under de senaste åren (se tabell 4.6).
Tabell 4.6 Styckkostnad för avgjorda mål
Tusental kronor
År

2014

2015

2016

2017

Styckkostnad avgjorda mål

66,6

81,4

86,8

99,3

Källa: Arbetsdomstolen.

Färre inkomna mål till Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen prövar tvister som ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister. Antalet mål som kommer in till
Arbetsdomstolen har minskat under de senaste
åren. Det är framför allt antalet mål som prövas i
Arbetsdomstolen som första och enda instans
(s.k. A-mål) som har minskat. Under 2017 kom
det in 293 mål till Arbetsdomstolen vilket kan
jämföras med 403 inkomna mål under 2014. Det
har dock endast skett en marginell minskning i
antalet inkomna mål mellan 2016 och 2017 (se
tabell 4.5.). Antalet avgjorda mål och inneliggande mål vid årets slut har också minskat under
2017.

Fler utstationerade arbetstagare registreras i
Sverige

Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor för
utstationeringsfrågor och förvaltar ett register dit
arbetsgivare ska anmäla sina utstationerade
arbetstagare. Under 2017 anmäldes totalt 72 522
utstationerade arbetstagare till registret. Det är en
ökning med 52 procent jämfört med föregående
år.
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Tabell 4.7 Antal anmälningar till utstationeringsregistret
Antal
År

Antal arbetstagare som
varit anmälda som
utstationerade i Sverige

2014

2015

2016

2017

38 251

42 700

42 727

72 552

Anm. Antalet avser arbetstagare som har anmälts i olika utstationeringsuppdrag under
perioden, inte unika arbetstagare, då samma arbetstagare över tid kan återkomma i
flera uppdrag.
Källa: Arbetsmiljöverket.

Företag från Polen stod för nästan 37 procent av
alla anmälda utstationerade arbetstagare år 2017.
De tre största branscherna för utstationerade
arbetstagare var under året Byggverksamhet,
Tillverkning och Informations- och kommunikationsverksamhet. Dessa branscher sysselsatte
84 procent av alla anmälda utstationerade
arbetstagare.
Efter att de nya utstationeringsreglerna trädde
i kraft i juni 2017 har Arbetsmiljöverket sett till
att nödvändig information finns tillgänglig via
myndighetens hemsida samt gjort en översyn av
rutiner och arbetssätt för att säkerställa kontinuerlig tillsyn utifrån lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.
Internationella arbetsorganisationens
arbetskonferens
ILO:s högsta beslutande organ, Internationella
arbetskonferensen, möttes i juni 2018 där
Sverige företräddes av en trepartsdelegation.
Konferensen beslutade bl.a. om vissa
förändringar som ett led i att få uppdaterade
och relevanta arbetslivsstandarder samt
granskade flera länders tillämpning av
ratificerade konventioner. Dessutom antogs två
resolutioner: en om ett effektivt utvecklingssamarbete av ILO som stöd för FN:s
hållbarhetsmål och en om social dialog och
trepartism. Arbetskonferensen förhandlade
även om våld och trakasserier mot kvinnor och
män i arbetslivet. Förhandlingen planeras att
avslutas vid 2019 års arbetskonferens.
Insatser på det arbetsrättsliga området

Nya regler bidrar till ordning och reda på
arbetsmarknaden
Under året har riksdagen beslutat om lagen
(2018:1472)
om
entreprenörsansvar
för
lönefordringar. Lagen träder i kraft den 1 januari
2019 (bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428).
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I juni 2018 lämnade Stridsåtgärdsutredningen sitt
betänkande Vissa fredspliktsfrågor (SOU
2018:40). Arbetsmarknadens parter (LO, TCO,
Saco och Svenskt Näringsliv) har därefter i juni
2018 presenterat ett eget förslag om vissa
ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder.
Därefter har promemorian Fredsplikt på
arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid
rättstvister (Ds 2018:40), som utgår ifrån
parternas
förslag,
tagits
fram
inom
Regeringskansliet. Förslaget har remitterats.
Principen om lika lön för lika arbete m.m.
I juni 2018 antogs Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/957 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om
utstationering av arbetstagare i samband med
tillhandahållande av tjänster, även kallat ändringsdirektivet. Enligt direktivet ska utstationerade
arbetstagare få rätt att behandlas mer likt
inhemska arbetstagare vad gäller lön och andra
ersättningar. En utredare har fått i uppdrag att
lämna förslag på hur ändringsdirektivet ska
genomföras i svensk rätt (dir. 2018:66).
Ratificering av ILO:s hushållarbetarkonvention
Under året har riksdagen beslutat om att Sverige
ska ratificera ILO:s konvention (nr 189) om
anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
(prop. 2017/18:272, bet. 2018/19AU3 rskr.
2018/19:15). Riksdagen har också beslutat om
ändringar i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete. Lagändringarna träder i kraft den 1
mars 2019.
Åtgärder för ett flexibelt och hållbart arbetsliv
Under året har Pensionsgruppen kommit överens
om olika åtgärder för ett längre arbetsliv som bl.a.
innebär ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Därefter har promemorian Förlängt
anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28) tagits
fram inom Regeringskansliet. I promemorian
föreslås att arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen höjs från den nuvarande åldersgränsen 67
år så att arbetstagare får rätt att kvarstå i anställningen till 69 år. Höjningen av åldersgränsen ska
ske i två steg: år 2020 till 68 år och år 2023 till 69
år. Enligt förslaget ska arbetsgivaren också kunna
säga upp arbetstagaren utan krav på saklig grund
och enligt ett förenklat uppsägningsförfarande
när arbetstagaren har uppnått denna ålder.
Promemorian har remitterats och bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
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Under året har riksdagen även antagit Lagen
(2018:131) om villkor för intjänande och
bevarande av tjänstepension. Lagen trädde i kraft
den 1 juni 2018 (bet. 2017/18:AU6, rskr.
2017/18:165).
Utredningen för hållbart arbete över tid överlämnade delbetänkandet Tid för utveckling
(SOU 2018:24) i mars 2018. Betänkandet har
remitterats och ärendet bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
4.4.4

Resultat lönebildning

Inga arbetsdagar förlorades på grund av konflikt
under avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen 2017 omfattade ca 500 avtal och
2,3 miljoner löntagare. Avtalen blev i de flesta fall
treåriga. Inga arbetsdagar förlorades på grund av
konflikt under avtalsrörelsen.
Medlingsinstitutet förordnade medlare i 15
förbundsförhandlingar med varsel om stridsåtgärder under 2017 (se tabell 4.8).
Tabell 4.8 Antal medlingsärenden i riksavtalsförhandlingar
Antal
År

Antal
medlingsärenden

Tabell 4.10 Löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden
Procentuell förändring jämfört med föregående år
År

Löneutveckling

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,0

2,5

2,8

2,4

2,4

2,3

Källa: Medlingsinstitutet.

Reallöneutvecklingen, mätt som den nominella
lönen enligt konjunkturlönestatistiken, justerad
för inflationen mätt med konsumentprisindex
(KPI), uppgick enligt preliminära beräkningar till
0,5 procent 2017.
Reallönerna har ökat med sammanlagt 65
procent mellan 1995 och 2017.
Diagram 4.8 Nominell och real löneutveckling
Procentuell förändring jämfört med föregående år
5,0
Nominell lön

Reallön

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

2012

2013

2014

2015

2016

2017

23

25

6

2

27

15

-1,0
Anm.: Reallön är nominell timlöneökning enligt konjunkturlönestatistiken justerad
med konsumentprisindex (KPI).
Källor: Medlingsinstitutet och Statistiska centralbyrån.

Källa: Medlingsinstitutet.

Under 2017 förlorades inga arbetsdagar på grund
av stridsåtgärder i förbundsförhandlingar. Totalt
förlorades 2 570 arbetsdagar på grund av stridsåtgärder (se tabell 4.9).

Under perioden 2014–2017 ökade arbetskraftskostnaderna i euroområdet med i genomsnitt
med 1,5 procent per år. För svensk del ökade
arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 2,8
procent per år mellan 2014 och 2017.

Tabell 4.9 Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt
Antal
År

Antal förlorade
arbetsdagar

2012

2013

2014

37 072

7 084

3 450

2015

2016

2017

234 10 417

2 570

Källa: Medlingsinstitutet.

Löneutvecklingen är fortsatt positiv

Enligt de preliminära utfallen från konjunkturlönestatistiken uppgick löneutvecklingen 2017 till
2,3 procent. De avtalsmässiga löneökningarna
beräknas, enligt Medlingsinstitutet, till 2,15
procent i de centrala avtalen.
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Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter
att minska

4.5

Budgetförslag

2.1 Arbetsmiljöverket
Diagram 4.9 Löneskillnader mellan kvinnor och män
sektorsvis efter standardavvägning

Tabell 4.11 Anslagsutveckling 2:1 Arbetsmiljöverket

Procent

Tusental kronor

14
12

Privat sektor arbetare
Kommuner
Staten

Privat sektor tjänstemän
Landsting

10
8
6

2017

Utfall

743 496

2018

Anslag

788 225

2019

Förslag

767 594

2020

Beräknat

778 360

2

2021

Beräknat

770 120

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-235
788 015

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.
2 Motsvarar 767 339 tkr i 2019 års prisnivå.
3 Motsvarar 749 594 tkr i 2019 års prisnivå.
1

4
2
0
2008 2009 2010
Källa: Medlingsinstitutet.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska. En jämförelse av kvinnors och
mäns genomsnittliga löner för hela arbetsmarknaden visar att kvinnor hade 88,7 procent av mäns
lön 2017, dvs. att löneskillnaden mellan kvinnor
och män är 11,3 procent. Det är en minskning
med 0,7 procentenheter jämfört med 2016. Den
enskilt viktigaste förklaringen till löneskillnaden
är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken
och att dessa yrken har olika lönelägen.
Mätt med hjälp av standardavvägning, som tar
hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid, är kvinnors lön i genomsnitt
95,7 procent av mäns, dvs. en oförklarad
löneskillnad mellan kvinnor och män på 4,3
procent för hela arbetsmarknaden. Det är en
minskning med 0,2 procentenheter jämfört med
2016.
Mellan 2005 och 2017 minskade den samlade
ovägda löneskillnaden med 5 procentenheter.
Den standardavvägda löneskillnaden på hela
arbetsmarknaden
minskade
med
2,5
procentenheter mellan 2005 och 2017. Den
största oförklarade löneskillnaden, 6,5 procent,
återfinns bland tjänstemän i privat sektor (se även
utg.omr. 2, avsnitt 6 avseende kvinnors och mäns
lön inom staten).
En handlingsplan för jämställda livsinkomster
(A2017/02477/ARM) som beskriver nuläge och
problem i flertalet frågor som påverkar livsinkomster har tagits fram. I handlingsplanen
presenteras åtgärder för att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.
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Ändamål

Anslaget får användas för Arbetsmiljöverkets förvaltningsutgifter samt för utgifter för statsbidrag
till de centrala arbetstagarorganisationerna för
den regionala skyddsombudsverksamheten.
Anslaget får även användas för utgifter för bidrag
till
myndigheter
samt statsbidrag
till
arbetsmarknadens parter för metodutveckling av
myndighetsgemensam kontroll.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.12 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2017

7 065

-8 017

-952

Prognos 2018

6 500

-6 200

300

Budget 2019

6 000

-6 000

0

Uppdragsverksamheten omfattar huvudsakligen
den särskilda informationsverksamheten, men
även försäljning från informationssystemet om
arbetsskador (ISA). Den särskilda informationsverksamheten består främst av försäljning av
verkets föreskrifter. Det ackumulerade resultatet
för 2017 var -259 000 kronor.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2019 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 20 000 000 kronor 2020.
Skälen för regeringens förslag: Arbetsmiljöverket beslutar om bidrag under anslaget för den
regionala skyddsombudsverksamheten som
medför utgifter kommande budgetår. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2019 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000
kronor 2020.
Tabell 4.13 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2017

Prognos
2018

Förslag
2019

19 090

19 970

20 000

19 970

20 000

20 000

-19 090

-19 970

-20 000

Utestående åtaganden

19 970

20 000

20 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

20 000

20 000

20 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2020

-20 000
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Regeringens överväganden

2.2 Arbetsdomstolen

I tabell 4.14 redovisas förändringar på anslaget till
följd av beslut summerat från tidigare budgetpropositioner som påverkar anslagsnivån 2019 och
framåt. De principer som tillämpats vid utformningen av denna proposition innebär att den
tidigare aviserade minskningen av anslaget med
1,6 miljoner kronor i huvudsak genomförs för att
finansiera ökningen av anslaget 2:6 Myndigheten
för arbetsmiljökunskap inom utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv. Minskningen
bedöms inte påverka den verksamhet som
finansieras under anslaget i någon större
utsträckning.
Regeringen föreslår att 767 594 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket för
2019. För 2020 och 2021 beräknas anslaget till
778 360 000 kronor respektive 770 120 000
kronor.

Tabell 4.15 Anslagsutveckling 2:2 Arbetsdomstolen

Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 2:1
Arbetsmiljöverket
Tusental kronor

Anvisat 2018 1

2019

2020

2021

763 225

763 225

763 225

6 011

17 060

27 075

-1 642

-1 925

-20 180

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Tusental kronor

2017

Utfall

30 288

2018

Anslag

34 330

2019

Förslag

34 688

2020

Beräknat

35 164

2

2021

Beräknat

35 583

3

31 469

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.
2 Motsvarar 34 688 tkr i 2019 års prisnivå.
3 Motsvarar 34 688 tkr i 2019 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Arbetsdomstolens
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 34 688 000 kronor anvisas
under anslaget 2:2 Arbetsdomstolen för 2019. För
2020 och 2021 beräknas anslaget till 35 164 000
kronor respektive 35 583 000 kronor.
Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 2:2
Arbetsdomstolen
Tusental kronor

767 594

778 360

770 120

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är
preliminär.
1

3 277

1

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2018

1

2019

2020

2021

34 330

34 330

34 330

358

834

1 253

34 688

35 164

35 583

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är
preliminär.
1
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2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 2:3
Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Tabell 4.17 Anslagsutveckling 2:3 Internationella
arbetsorganisationen (ILO)

Tusental kronor
2019

2020

2021

33 722

33 722

33 722

33 722

33 722

33 722

Tusental kronor

Anvisat 2018
Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förändring till följd av:

2017

Utfall

30 866

2018

Anslag

33 722

2019

Förslag

33 722

Överföring till/från andra
anslag

2020

Beräknat

33 722

Övrigt

2021

Beräknat

33 722

Förslag/beräknat anslag

1

2 356

1

32 222

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.

1

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges
medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO). Högst 1 100 000 kronor får
användas för utgifter för deltagande i ILO:s verksamhet och för ILO-kommittén. Medlemsavgiften i svenska kronor bestäms av den svenska
kronans växelkurs mot den schweiziska francen
vid utbetalningsdagen i början av 2019.

Beslut

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet. 2017/18:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.

1

2:4 Medlingsinstitutet
Tabell 4.19 Anslagsutveckling 2:4 Medlingsinstitutet
Tusental kronor

2017

Utfall

53 218

2018

Anslag

58 449

2019

Förslag

59 597

2020

Beräknat

60 605

2

2021

Beräknat

61 611

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 989
52 364

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.
2 Motsvarar 59 597 tkr i 2019 års prisnivå.
3 Motsvarar 59 597 tkr i 2019 års prisnivå.
1

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 33 722 000 kronor anvisas
under anslaget 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) för 2019. För 2020 och 2021 beräknas anslaget till 33 722 000 respektive år.

Ändamål

Anslaget får användas för Medlingsinstitutets
förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 59 597 000 kronor anvisas
under anslaget 2:4 Medlingsinstitutet för 2019. För
2020 och 2021 beräknas anslaget till 60 605 000
kronor respektive 61 611 000 kronor.
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Tabell 4.20 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 2:4
Medlingsinstitutet
Tusental kronor

Tusental kronor
2019

Anvisat 2018

1

2020

2021

58 449

58 449

58 449

1 148

2 156

3 162

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tabell 4.22 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 2:5
Arbetslivspolitik

Anvisat 2018

1

2020

2021

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

Förslag/beräknat anslag

2019

59 597

60 605

61 611

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet. 2017/18:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är preliminär.
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
1

2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Tabell 4.23 Anslagsutveckling 2:6 Myndigheten för
arbetsmiljökunskap

2:5 Arbetslivspolitik

Tusental kronor

Tabell 4.21 Anslagsutveckling 2:5 Arbetslivspolitik
Tusental kronor

2017

Utfall

29 918

2018

Anslag

25 000

2019

Förslag

25 000

2020

Beräknat

25 000

2021

Beräknat

25 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

82
24 700

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.

1

2017

Utfall

2018

Anslag

18 800

2019

Förslag

33 193

2020

Beräknat

35 633

2

2021

Beräknat

36 031

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

18 574

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar
i samband med denna proposition.
2 Motsvarar 35 167 tkr i 2019 års prisnivå.
3 Motsvarar 35 167 tkr i 2019 års prisnivå.
1

Ändamål

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för att finansiera forskning om arbetsliv. Anslaget omfattar
också vissa utgifter för stöd till företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

Anslaget får användas för Myndigheten för
arbetsmiljökunskaps förvaltningsutgifter.

Regeringens överväganden

De principer som tillämpats vid utformningen av
denna proposition innebär att anslaget för 2019
föreslås uppgå till samma nivå som anvisades i
budgetpropositionen för 2018.
Regeringen föreslår att 25 000 000 kronor
anvisas under anslaget 2:5 Arbetslivspolitik för
2019. För 2020 och 2021 beräknas anslaget till
25 000 000 kronor respektive år.

74

Regeringens överväganden

Myndigheten för arbetsmiljökunskap startade 1
juni 2018. Anslagsnivån för 2019 har därför i
enlighet med de principer som tillämpats vid
utformningen av denna proposition justerats för
att nödvändig verksamhet ska kunna upprätthållas. Regeringen föreslår att 33 193 000 kronor
anvisas under anslaget 2:6 Myndigheten för
arbetsmiljökunskap för 2019. För 2020 och 2021
beräknas anslaget till 35 633 000 kronor respektive 36 031 000 kronor.
Myndighetens finansiering sker enligt den
information som lämnades i budgetpropositionen för 2018.
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Tabell 4.24 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 2:6
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Tusental kronor

Anvisat 2018

1

2019

2020

2021

18 800

18 800

18 800

193

445

660

14 200

16 388

16 571

33 193

35 633

36 031

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet.
2017/18:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2018. Övriga
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2020–2021 är
preliminär.
1
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