
Arbetsmarknadspolitiken vid ett vägskäl
• Arbetsmarknadsutredningen

• Januariavtalet Arbetsförmedlingen reformeras i grunden, nytt system med fristående aktörer 

baserat på LOV på plats 2021. 

• Statsbudget (M+KD) Ca 5 miljarder kr lägre anslag för arbetsmarknadspolitiska insatser och 

Arbetsförmedlingen 2019 jfr 2018

• Arbetsförmedlingen varslar och lägger ned kontor

o 4 500 av 13 500 anställda varslade

o 132 av 242 kontor avvecklas, start 2019 klart 2020

• AF får i uppdrag att förbereda inför och bidra med underlag till reformen enligt 

Januariavtalet

15 maj 2019



Aktuellt – fortfarande många frågetecken

Januariavtalet i praktiken – bl.a. reformeringen av Arbetsförmedlingen

• Fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande utifrån lagen om valfrihet 

(LOV). 

• Arbetsförmedlingen ska fortsättningsvis stå för kontroll av arbetssökande och 

fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur samt 

statistik och analys.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen

• Förbereda och bistå med analyser till regeringen (1 november)

• Förbereda intensivår för nyanlända (29 november)

• Utveckla och förbereda matchningstjänster, pröva under 2020 inför 2021.



Aktuellt – fortfarande många frågetecken

Utredning om kommunalt utförande?

• Kan kommunen vara en aktör enligt LOV?

Förändringar i politik/ledning

• Arbetsmarknadsminister och statssekreterare: Eva Nordmark och Roger Mörtvik

• Partiledare för Liberalerna: Nyamko Sabuni

• Generaldirektör för Arbetsförmedlingen: ??



Förslag till statens budget för 2020

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

• Från 10,3 till 8,9 miljarder kr.

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag

• Från 7,6 till 7,2 miljarder kr.

Statsbidrag till kommunerna genom DUA, Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete

• 52 miljoner kr.

Extratjänster och introduktionsjobb

• 427 miljoner kr 2020 därefter 77 miljoner kr. Exakta volymer ännu oklart.



Arbetsmarknadspolitikens reformering

Två tidsperspektiv:

- Det måste fungera under reformperioden 2019–2021

- Konstruktion av det system som ska vara i bruk 2021



Uppdraget till Arbetsförmedlingen består i att myndigheten ska analysera och redogöra för:

• Hur krav på och kontroll av leverantörer kan utformas i det nya LOV-baserade systemet 

och annan upphandling.

• Hur den arbetsmarknadspolitiska bedömningen kan utvecklas.

• Hur matchande och rustande insatser kan organiseras för olika målgrupper.

• Hur kommuners insatser ska tas tillvara och samverkan säkerställas.

• Hur modeller för ersättning till fristående aktörer kan utformas.

• Hur möjliggöra effektiv samordning eller samverkan mellan Arbetsförmedlingen, fristående   

aktörer, kommuner, Försäkringskassan och andra berörda aktörer.

• Vilken digital och annan stödjande infrastruktur som behöver utvecklas.

• Hur Arbetsförmedlingens tillgänglighet och lokala närvaro bör utvecklas och omfattning och 

tidpunkt för deltagande vid statliga servicekontor, vilket bör inledas under 2020.

• Vilka delar av reformen som är möjliga att genomföra tidigare än 2021.



Aktuellt från SKL

• Dialog med medlemmarna, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsdepartementet.

• Skrivelse/inspel 15 augusti till Arbetsförmedlingens uppdrag att förbereda och bistå 

med analyser till regeringen. Hittas här

• Skrivelse till regeringen: utred flytt av samordningsansvaret för nyanlända till 

kommunerna.

• Skrivelse till Svenska ESF-rådet om användning av medel + dialog om ESF+ 2021–

2027.

• FINSAM statligt engagemang behöver säkras.

https://skl.se/download/18.7cd16ace16c8d66c86863cb9/1565955744587/20190815 till AFs Partsr%C3%A5d.pdf


SKL:s övergripande utgångspunkter

• Arbetsmarknadspolitiken statligt ansvar. Måste fungera 2019–2021 och ersättning utgå för 

övervältring

• Säkra kvalitativt stöd och likvärdig service till arbetsgivare och arbetssökande över hela 

landet

• Lokal kännedom och förankring samt personligt stöd måste säkerställas

• Arbetsmarknadspolitiken måste vara flexibel och kunna anpassas till lokala förutsättningar, 

mångfald av insatser och utförare

• Fokusera på hur ett nytt system ska fungera för de som står långt från arbetsmarknaden

• Säkra hållbara samverkansstrukturer över tid, särskilt för de långt från arbetsmarknaden



Förutsättningar måste säkras så att

• Ingångna avtal och samarbeten ska hållas (ex. Finsam, socialfonden och DUA)

• Kommunerna ska kunna ha en samordnande/rustande roll för de längre från 

arbetsmarknaden

• Kommunerna ska kunna vara utförare av statliga arbetsmarknadsinsatser

• Kommunerna får full ersättning för de insatser de genomför för arbetslösa

• Effekter för komvux och samhällets kompetensförsörjning kopplade till minskat antal 

arbetsmarknadsutbildningar måste analyseras

• Samordningsansvaret för nyanländas etablering fungerar i alla kommuner. Regeringen 

bör snabbutreda flytt av samordningsansvaret till kommunerna.



I Arbetsförmedlingens analys behöver säkerställas

• Att arbetssökande och arbetsgivare kan möta Arbetsförmedlingen i sin egen kommun –

samlokalisera med kommuner

• En samlad ingång till Arbetsförmedlingen för varje kommun/region i 

kompetensförsörjning/rekrytering

• Ett system för kommunernas kontakt med Arbetsförmedlingen/andra aktörer i samverkan 

kring enskilda arbetslösa

• Tillgängliggörande av digitala kanaler för de i behov av mycket stöd

• Effektivt användande av ESF-medlen i omställningen och framtida arbetsmarknadspolitiskt 

system

• Gedigen konsekvensanalys av hur reformeringen påverkar situationen för enskilda individer 

samt kommuner och regioner.



Aktuellt från SKL

• 14 oktober – Anders Knape bjudit in ledning från ett antal kommuner om läget i 

arbetsmarknads- och integrationsfrågorna.

• Rapporter/data:

• Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning

• Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018

• Räkenskapssammandraget (31 augusti)

• Vill följa ekonomiska konsekvenser av de omläggningar som sker

• SKL:s konferenser, anmäl/save the date:

• Agenda för integration 6–7 november Länk

• Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 12–13 mars 2020

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/konferensagendaforintegration.28343.html

