
Svårbedömt och allvarligt 

läge på arbetsmarknaden



Instruktion och uppdrag

● Arbetsförmedlingen ska verka för att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt 
• effektivt sammanföra dem som söker arbete

med dem som söker arbetskraft

• prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden

• bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt

● Arbetsförmedlingen ska vidare 
• säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar

som en omställningsförsäkring

• anlita kompletterande aktörer för att snabbt

och effektivt få arbetssökande i arbete

• aktivt inhämta information om lediga arbeten



Ansträngt läge

● Budgetneddragningar

● Omställning 

● Lokal närvaro – förtydligat uppdrag

● Osäkerhet kring reformering

● Coronasituationen – snabbt ökande 
arbetslöshet

● Långt framskriden digitalisering

● Uppdrag och förväntningar

● Arbetsbelastningen

● Stor arbetsgivare – uppdrag att minska 
smittspridningen



Pandemikrisen – Arbetsförmedlingen har ställt om

● Varselfunktionen 

● Inskrivningen av nya arbetslösa – säkra individersättningen

● Planeringssamtal

● Info på arbetsformedlingen.se

● #jobbjustnu

● Vidareutveckla det digitala 

● Korta arbetsmarknadsutbildningar

● Lokal närvaro

● Hålla öppet kundtorgen



Behovet av pengar till personal och lokaler 2021

2020

● Utökad anslagskredit

● 330 miljoner vårändringsbudgeten för lokal närvaro och coronapandemin

2021

● Lägre anslag – 380 miljoner

● Inga 330 miljoner extra

● Betala tillbaka anslagskrediten

● I februari för 2021 begärt runt 800 miljoner – för framflyttad reformering, 
ökad kostnad lokala närvaro och stort nyttjande av anslagskredit 2020

● Nu kraftigt ökande arbetslösheten - dialog om ev. behov av ytterligare 
medel 



Två scenarier för antalet inskrivna arbetslösa
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Sedan mars har 69 188 personer blivit varslade om uppsägning
Veckovis utveckling under mars och april, från vecka 10 till och med vecka 18
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Drygt 122 000 nyinskrivna arbetslösa sedan inledningen av mars
Antalet nyinskrivna arbetslösa för vecka 18 är preliminära*
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Antal

Saknar gymnasieutbildning Gymnasieutbildning eller högre

22% 28% 34% 39% 43 %

Nyinskrivna kan matchas 

mot flera yrken och utbildningar



● Fokus på att ta hand om alla nyinskrivna

o Säkerställa individersättning och individuella handlingsplaner

o Förstärka antalet arbetsförmedlare till Arbetsförmedlingens distanskanal

● Ökat fokus på tidiga insatser för att undvika långtidsarbetslöshet

o Arbetsförmedlingen avser att väsentligt öka användningen av upphandlade tjänster

● Arbetslösa med längre inskrivningstider

o Förlänga beslut 

o Motivera till reguljär utbildning

o Jobbgarantin för unga

Så prioriterar Arbetsförmedlingen i krisen



Svårt att nyttja alla pengar
(belopp i mnkr)

3 017

Ej förbrukade medel program 

och aktivitetsstöd vid årets slut

13 638 13 198

Tilldelning Bedömning

10 644

8 067

Aktivitetsstöd (1:2)                       Program och insatser (1:3)

Tilldelning Bedömning



Hjulen i svensk ekonomi har stannat

Myndighetens

förutsättningar

Arbetsgivarnas 

förutsättningar

Inflödet av

arbetslösa



Var aktiv som arbetssökande – #jobbjustnu




