
Etableringsjobb för fler i jobb 

och bättre matchning

Regeringen och arbetsmarknadens parter överens om 

inriktning för att införa etableringsjobb
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• Brist på arbetskraft inom allt fler sektorer och 

regioner – samtidigt alltför många som har svårt 

att få ett arbete. Matchningen behöver förbättras.

• Principöverenskommelse om etableringsjobb i 

nov 2017 mellan förbund inom LO och förbunden 

inom Svenskt Näringsliv samt Unionen.

• Regeringen och parterna har fört samtal med 

utgångspunkt i parternas överenskommelse.

Utgångspunkt i parternas överenskommelse 
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• Helt ny modell för staten att stimulera att 

anställningar för nyanlända och 

långtidsarbetslösa kommer till stånd.

• Arbetsmarknadens parter och regeringen avser 

att gemensamt arbeta för att satsningen, fullt 

utbyggd, ska omfatta minst 10 000 individer.

Etableringsjobb innebär ny modell
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• Jobb och utbildning för varaktig etablering och 

tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.

• Möjlighet att delta i sfi och annan kortare 

utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren 

kommer överens om. 

• Yrkesvuxplatser inom utbildningar som är 

relevanta för parterna. 

• Viktigt att sfi och annan reguljär utbildning samt 

validering kan komplettera etableringsjobben.

Etableringsjobb ska ge möjlighet till utbildning
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• Enkelhet och förutsebarhet bra för både 

arbetstagare och arbetsgivare.
• Arbetsgivarens totala lönekostnad för anställningen 

begränsas. 

• Statlig ersättning går till individen.

• Högst två års tidsbegränsad anställning – ska 

normalt kunna leda till tillsvidareanställning på 

heltid.

Etableringsjobb ska underlätta 

kompetensförsörjning
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• Avsikten är att privata aktörer ska stå för en 

väsentlig del av matchningen.

• Modell för upphandlad matchning till 

etableringsjobb.

Modell för matchning till etableringsjobb
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• Parterna antar branschavtal om etableringsjobb 

– målgrupp nyanlända och långtidsarbetslösa.

• Ska gälla i fem år från antagandet.

• Partssammansatt nämnd för tillämpning och 

efterlevnad.

Branschavtal under fem år
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2017 2019

Lönenivå 19 000 19 780

Disponibel inkomst 15 000 15 600

Etableringsjobb:

AG lönekostnad

Lön efter skatt

Statlig ersättning

Disponibel inkomst

8 400

5 700

9 870

15 600

Etableringsjobb innebär att staten står för 

54 procent av kostnaden
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Not: Disponibel inkomst varierar beroende på 

kommunalskattesats



• Regeringen och parterna arbetar vidare med närmare 

utformning av en modell för etableringsjobb.

• Uppdrag inom kort till Arbetsförmedlingen att tillsammans 

med arbetsmarknadens parter analysera förutsättningar 

för och utreda den närmare utformning av en modell för 

upphandlat matchning till etableringsjobb.

• Yrkesvux, sfi, validering m.m. ses över.

• Förslag till nödvändiga författningsändringar remitteras 

sommaren 2018 – proposition mars 2019.

• Notifiering till Europeiska kommissionen sommaren 2018.

• Ambition om ikraftträdande under andra halvåret 2019.

Regeringen och parterna arbetar vidare
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inriktning för att införa etableringsjobb
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Avtalsår 2019 Individens 

inkomst (brutto)

Individens 

inkomst (netto)*

Arbetsgivarens 

kostnad

Subventionsgrad

Vanlig anställning 20 000 kr 15 600 kr 26 280 kr 0 %

Introduktionsjobb 
exkl. handledarbidrag

20 000 kr 15 600 kr 5 280 kr 80 %

Nystartsjobb 60% subv 20 000 kr 15 600 kr 10 570 kr 60 %

Yrkesintroduktion 
exkl. handledarbidrag

20 000 kr/15 000 kr 12 180 kr 12 500 kr 37 %

Etableringsjobb jämfört med andra stöd
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Not: Disponibel inkomst varierar beroende på kommunalskattesats

Subventionsgrad: statens kostnader genom totala kostnader


