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Utveckling på arbetsmarknaden 15-74 år

• Både antalet och andelen sysselsatta har börjat 

minska.

• SCB har dock signalerat att förändringarna de 

senaste månaderna är missvisande.

• Sysselsättningsgraden är historiskt hög. Sedan 

kvartal 3 2014 har antalet sysselsatta ökat med 

318 000 personer.
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Anm: Säsongrensade och utjämnade värden

Källa: SCB, AKU



Ett jobbpaket för fler i arbete

• I budgetpropositionen för 2020 föreslås nästan 

1,3 miljarder kronor för att fler ska rustas för arbete, 

bättre integration, en fortsättning av utbyggnaden av 

kunskapslyftet och en aktiv näringspolitik.

• Förslagen bygger på överenskommelsen mellan 

regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
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• I den av riksdagen beslutade budgeten för 2019 har 

utrymmet för aktiv arbetsmarknadspolitik minskats 

betydligt. 

• Regeringen föreslår åtgärder som dämpar de tidigare 

aviserade resursneddragningarna och ger bättre 

förutsättningar för personer med relativt svag ställning att 

komma i arbete.
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• Individer ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och 

erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden…

• … samtidigt som arbetsgivarnas kompetensförsörjning 

ska underlättas. 
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Förslagen i korthet:

- Resurser för att öka antalet deltagare i upphandlade 

matchningstjänster som svarar mot inriktningen på 

reformeringen av Arbetsförmedlingen.

- Ökade förvaltningsanslag 2021 och 2022 till 

Arbetsförmedlingen
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- Tillskott av medel för 2020 för att dämpa minskningen av 

extratjänster och introduktionsjobb.

- Tillskott av medel för 2020 för arbetsmarknadsutbildning. 

Syftet med arbetsmarknadsutbildning är att stärka den 

enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete samt 

att underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med 

efterfrågad kompetens. 

- De arbetslösa ska erbjudas utbildning i bristyrken.
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• Regeringen avser att införa etableringsjobb, med lägre lön 

och enligt parternas förslag, för att stimulera anställningar 

för nyanlända och långtidsarbetslösa. 

• Etableringsjobben ska utvidgas till företag utan 

kollektivavtal och bemanningsföretag på ett sätt som gör 

att fördelarna inte går förlorade. 
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• Regeringen föreslår totalt 56 miljoner kronor till ett 

intensivår för nyanlända för snabbare etablering på 

arbetsmarknaden. 

• Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes 

födda är fortfarande för stor, särskilt för kvinnor. Det är 

därför angeläget att insatserna fördelas utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.
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• Regeringen föreslår att införa utvecklingstid för att höja 

arbetskraftens kompetensnivå och omställningsförmåga 

samt bidra till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. 

• Utvecklingstid innebär möjligheter för anställda att 

utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens för 

att stärka sin fortsatta anställningsbarhet. 
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Arbetsförmedlingen reformeras i grunden

• Arbetet pågår på regeringskansliet i linje med det som framgår av 

punkt 18 i januariavtalet. 

• I BP2020 föreslås ökade förvaltningsanslag för att upprätthålla takten i 

reformeringen, undvika ytterligare neddragningar, prioritera långsiktighet  

och för att det ska finnas en fungerande verksamhet under 

omställningen.

• Uppdraget som Arbetsförmedlingen fick i maj, att förbereda och att bistå 

med att analysera vissa förutsättningar, redovisas 1 november.
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