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• Reformeringen av Arbetsförmedlingen

• Arbetsförmedlingens och arbetsmarknadsutbildningens roll för 

kompetensförsörjningen
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Arbetsmarknadspolitiken i 

budgetpropositionen för 2021
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Mål och resultat

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en 

väl fungerande arbetsmarknad. Insatserna inom 

arbetsmarknadspolitiken har bidragit till detta, men resultaten har 

försämrats på flertalet centrala områden.

• Avmattning av konjunkturen

• Medel till Arbetsförmedlingens förvaltning och program minskade 

till följd av budgeten 2018.

• En allt större andel av de arbetssökande står långt ifrån 

arbetsmarknaden. 
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Inför 2021

Covid 19 har starkt negativt påverkat situationen på 

arbetsmarknaden och den fortsatta utvecklingen är oklar.

• Arbetslösheten förväntas öka

• Antalet med långa arbetslöshetstider inom garantiprogrammen 

förväntas fortsätta öka

• Ökade krav på Arbetsförmedlingen att göra nödvändiga 

prioriteringar i användningen av tillgängliga medel och utveckla 

verksamheten 
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Särskilt om utbildning och arbetsmarknadsutbildning

• Fler arbetslösa med 

utbildningsbehov bör välja 

reguljära studier/folkhögskola

• Stärka den positiva 

utvecklingen att något fler går 

över till reguljära studier 

• Utbildningsbehoven hos de 

arbetslösa är fortsatt stort -

många saknar den kompetens 

som behövs för att etablera 

sig på arbetsmarknaden

• Utveckling mot mer jämställd 

fördelning av arbetsmarknads-

utbildning

• Utbudet av arbetsmarknads-

utbildning ska möta behoven 

av yrkeskompetens 

• Resultaten inom insatsen 

behöver förbättras för att möta 

bristen på arbetskraft med rätt 

kompetens

Arbetsmarknadsdepartementet 6



Politikens inriktning

• Säkerställa Arbetsförmedlingens förutsättningar att möta en 

ökande arbetslöshet

• Motverka en högre långtidsarbetslöshet

• Aktivt stöd till arbetslösa i ökad omfattning och med lika 

tillgång för kvinnor och män

• En väl fungerande Arbetsförmedling

• Förbättrat stöd vid matchning
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Forts Politikens inriktning 

• Jämställdhet

• Reformeringen av 

Arbetsförmedlingen  

• Ökning av upphandlade 

matchningstjänster 

• Fler arbetsmarknads-

utbildningar 

• Ökade medel för 

anställningsstöd  

• Ökad ekonomisk trygghet för 

arbetslösa

• Ökade medel till Samhall

• Delegationen för unga och 

nyanlända förlängs  

• Samverkan kring arbetslivs-

inriktad rehabilitering 

• Europeiska socialfonden plus

• React-EU 

• Intensifierat arbete mot 

felaktiga utbetalningar 
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Särskilt om utbildning

• Att erbjuda kompetenshöjande insatser av hög kvalitet är viktigt 

för att arbetssökande som är i behov av det ska kunna stärka 

sin ställning på arbetsmarknaden inför att konjunkturen vänder. 

• Det behövs även åtgärder som säkerställer att matchningen till 

de branscher som fortsatt uppvisar betydande 

rekryteringsbehov fungerar väl. 

• Möjligheter för människor att ställa om och byta bransch gör att 

en än högre arbetslöshet kan undvikas. 
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Forts Särskilt om utbildning

• Regeringen avser att underlätta för arbetslösa att studera inom 

det reguljära utbildningssystemet genom att utvidga möjligheten 

att ta del av utbildning med bibehållen ersättning.

• Regeringen föreslår att medel tillförs för att öka tillgången till 

arbetsmarknadsutbildningar i syfte att möta efterfrågan inom 

bristyrken och stärka kunskaperna hos arbetssökande genom 

kortare yrkesinriktade utbildningar. 
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Reformeringen av Arbetsförmedlingen
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Reformeringen av Arbetsförmedlingen

• Arbetsförmedlingen reformeras för att på ett bättre sätt ge stöd till 

arbetslösa och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt 

kompetens.

• Arbetsmarknadspolitiken ska fortsatt vara statlig och nationellt 

sammanhållen, men Arbetsförmedlingens roll förändras.

• Matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av 

fristående aktörer.

• Reformeringen ska ske ordnat och etapp för etapp. Det 

huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för 

ikraftträdande under slutet av 2022.
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Om reformeringen i budgetpropositionen

Regeringen föreslår ökade förvaltningsresurser till Arbetsförmedlingen 

kommande år. 

Syfte: Arbetsförmedlingen ska få förutsättningar att 

• säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet

• ta emot ett ökat antal inskrivna arbetssökande

• göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar

• anvisa till relevanta arbetsmarknadspolitiska insatser.

Även medel för att öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster. 

Befintliga uppdrag till Arbetsförmedlingen (regleringsbrevet för 2020)

• förbereda reformeringen av myndigheten,

• löpande bistå Regeringskansliet med underlag, och

• säkerställa en ändamålsenlig genomförandeorganisation. 
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Arbetsförmedlingens och 

arbetsmarknadsutbildningens roll för 

kompetensförsörjningen-
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Reformeringsarbete inom Arbetsmarknadsdepartementet

En s.k. bokstavsutredning inom Arbetsmarknadsdepartementet ska

• analysera hur reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar 

arbetsmarknadspolitikens del i kompetensförsörjningen och uppgift att 

tillhandahålla ett ändamålsenligt utbud av utbildningsinsatser,

• föreslå hur Arbetsförmedlingens roll för kompetensförsörjning kan 

tydliggöras,

• analysera behov av förändringar (regler, styrning och uppföljning) så att 

arbetsmarknadsutbildningen fyller en strategisk funktion på 

arbetsmarknaden,

• föreslå hur arbetsmarknadsutbildning ska samspela med utbildningar inom 

det reguljära utbildningsväsendet/folkbildningen, och

• föreslå åtgärder för att förbättra jämställdheten i tillgång och anvisningar till 

olika former av utbildningar
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Uppdrag till Arbetsförmedlingen 

• Redovisa arbetet med att säkerställa att arbetsmarknads-

utbildningens effektivitet är hög och den fyller en strategisk 

funktion för kompetensförsörjningen. Uppdraget ska redovisas 

senast den 16 april 2021 

• Analysera hur myndigheten kan bidra med kunskap om 

kompetensbehov på nationell och regional nivå och hur arbetet 

med sådana analyser kan genomföras av den reformerade 

myndigheten

• Analysera hur myndigheten kan bidra till det strategiska arbetet 

med arbetsgivare på nationell och regional nivå. Dessa uppdrag 

redovisades i oktober 2020.
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