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Uppdraget
Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Vi ska förbättra arbetsmarknaden 
genom att:

• 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



Arbetsförmedlingens erbjudande till arbetsgivare

Rekrytera medarbetare

● Hitta rätt kompetens, 

lämpliga kandidater och få 

en bild av dina vägval när du 

ska anställa nya 

medarbetare. Vi erbjuder

till exempel Sveriges största 

cv-databas och digitala 

verktyg för snabbintervjuer.

Ställa om

● Vi ger dig stöd när du 

planerar att minska antalet 

anställda och/eller förändra 

inriktningen på din 

verksamhet.

Se kraften

● Du kan få kunskap och stöd 

om du vill ge en potentiell 

medarbetare som står lite 

längre från arbets-

marknaden en chans.



Arbetsförmedlingens erbjudande till arbetssökande

Hitta jobb

● Här hittar du tjänsterna 

och kunskapen som ger 

dig rätt stöd när du söker 

jobb, till exempel 

Platsbanken och 

yrkesguider.

Förbättra 
förutsättningarna

● Du kan få stöd för att 

utveckla och bredda din 

kompetens, vilket ökar 

möjligheterna till nytt 

jobb. Här ryms såväl 

möjligheter till praktik 

och karriärvägledning 

som webbinarier.

Byta spår

● Både du som har ett 

jobb och du som är 

arbetslös kan få hjälp att 

kartlägga din kompetens 

och planera stegen till ett 

nytt jobb. Här hittar du till 

exempel Yrkes-

kompassen och Hitta 

utbildning.

Starta eget

● Funderar du på att starta 

eget kan du få stöd hos 

oss.

Lär dig mer om till 

exempel regelverk och 

företagsformer.



På våra kontor

● Bra möten kräver förberedelse – därför fokuserar vi 

på att ha bokade möten med de kunder som 

behöver det. Dessa möten kan ske i telefon, via 

videomöte eller på våra kontor. 

● På många kontor finns dessutom bemannade 

kundtorg där du kan: 

• få information om vad Arbetsförmedlingen kan 

erbjuda dig

• använda våra datorer för självservice 

• få information om rekryteringsträffar och andra 

aktiviteter du kan delta i

• vid behov träffa en arbetsförmedlare. Vi hjälper 

dig att boka en tid

• lämna in blanketter och intyg 



Arbetsförmedlingens nya organisation



Anslag och andra tillgängliga medel: 

76 miljarder kronor varav… 

14 miljarder för lönebidrag och andra insatser 
för personer med funktionsnedsättning

23 miljarder för arbetslöshetsersättning och 
aktivitetsstöd

drygt 8 miljarder för löner, lokaler och driftskostnader

drygt 13 miljarder för köp av arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser

8 miljarder till etableringsuppdraget

6 miljarder till nystartsjobb och yrkesintroduktions-
anställningar
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Gör plats

https://www.youtube.com/watch?v=tTODNnR0m5k


Arbetsförmedlingens förnyelseresa





Utökad service på distans för 

nyinskrivna arbetssökande

Nu accelererar vi kanalförflyttningen

https://www.youtube.com/watch?v=1wYSAnsflI4


Förflyttningen till Digital självservice går bra redan idag! 

● 79% digital direktinskrivning

● 91% digital aktivitetsrapportering

● 82% digital månadsrapportering

● 15.000 frånvarorapporterar
digitalt/månad

● 7,2 miljoner besök till Platsbanken 
per månad

● Antal besök till Mina Sidor ökade 
med 76% på 6 månader

Digital självservice

Självservicegrad Digital direktinskrivning

Ska uppdateras och innehålla januari också
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Helt nytt läge efter 

budget och januariavtal

● Riksdagsbeslut om budget innebär 
dramatiska nedskärningar

● Stopp för anvisningar till extratjänster 
och moderna beredskapsjobb från 
den 1 januari 2019

● Varsel av 4 500 medarbetare 

● Färre medarbetare betyder också 
färre kontor

● Januariavtalet - ett helt nytt, smalare 
och mer fokuserat uppdrag kommer 
och ska vara helt genomfört 2021



Dramatiska neddragningar parallellt 

med utvecklingsarbetet

● Omställningsprocesserna för de 4 500 medarbetarna pågår

o De första uppsägningarna kom i slutet av april

● Anpassning av kontorsnätet 

o 132 av 238 arbetsförmedlingskontor läggs ned



● Dubblerar antalet arbetsförmedlare här 

under 2019  - ytterligare 700 personer

● Sollefteå, Karlskoga, Luleå, Söderhamn, 

Arvidsjaur, Östersund, Södertälje, 

Stockholm/Globen, Lycksele, Malmö, 

Skara, Sundsvall 

Nya orter: 

Örebro, Karlskrona, Göteborg

● Tar fler beslut och erbjuder fler tjänster

Bygger ut personlig service 

via telefon, chatt och video



Konsekvenser på AF i Södertälje

● Kraftigt minskade personella resurser på lokalkontoret – både vad 
gäller arbetsförmedlare, psykologer, arbetsterapeuter, 
socialkonsulenter och chefer

● Mycket hög personalomsättning hela 2019 -> kompetensbrist

● Minskade ekonomiska medel för insatser för arbetslösa

● Den starka utvecklingen av arbetslösheten i Södertälje kommer att 
avta med risk att arbetslösheten istället börjar öka

● Region Stockholm Gotland kommer vid utgången av 2019 att ha 
halverat sin personalstyrka från 1500 till ca 800 anställda

● Idag oklart hur många medarbetare som kommer att ha sin placering i 
Södertälje



Framtida stöd till sökande

● Digitalt först inom samtliga tjänster

● Endast fördjupat stöd på lokala kontor

● Alla tjänster levereras inte på alla kontor utan sökande förväntas resa 
till och boka möten för de tjänster som de bedöms ha behov av

● Från 2021 utför sannolikt inte AF tjänster längre

● I ”glappet” fram till 2021 har vi STOM, YSM och INAB som 
kompletterande tjänster



Arbetslöshet i Södertälje kommun

En minskning 

under 2019
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Långtidsarbetslöshet

Minskning med 234 

personer eller 8,76% 

sedan 1 januari 2019

Kvinnor: minskning från 

1526 till 1406; 120 

personer eller 7,9%

Män: minskning från 

1146 till 1032; 114 

personer eller 9,9%
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Arbetsförmedlingens nya 

uppdrag
Rapport till departementet 1/11



Myndighetens kärnuppgifter

● Arbetsmarknadspolitisk bedömning och myndighetsutövning
.

● Upphandling, uppföljning och kontroll

● Samverkan

● Infrastruktur för matchning

● Expertkunskap om arbetsmarknaden 



Uppdrag från regeringen (1):  Analysera och redogöra för

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

systemet och annan upphandling.

• 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. 

• Vilka huvudsakliga processer som behövs för olika grupper av arbetssökande 

för att stödet till dem ska bli effektivt och möjliggöra effektiv samordning eller 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, kommuner, 

Försäkringskassan och andra berörda aktörer. 

• Hur den arbetsmarknadspolitiska bedömningen kan utvecklas. 



Uppdrag från regeringen (2):  Analysera och redogöra för

• 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.

Analyser och redogörelser ska levereras senast den 1 november



Ur regeringsuppdraget

Arbetsförmedlingen har:

● Myndighetsansvaret för 
arbetsmarknadspolitiken

● Fortsatt ansvar för samverkan med 
kommuner och andra aktörer liksom inom 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

● Fortsatt ansvar för att insatser för personer 
med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga fungerar effektivt 
och ändamålsenligt

● Fortsatt ansvar för att nyanlända erbjuds 
insatser för snabb etablering på 
arbetsmarknaden

● Fortsatt ansvar för att kontroll av 
arbetssökande, arbetsgivare och 
leverantörer 

● Fortsatt ansvar att tillhandahålla och 
utveckla digital och annan stödjande 
infrastruktur som är tillgänglig för 
arbetssökande, arbetsgivare, handläggare 
vid Arbetsförmedlingen, fristående aktörer 
och andra berörda aktörer. 

● Fortsatt ansvar att ta fram statistik och 
analysera arbetsmarknaden och  den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.



Arbetsförmedlingens nya uppdrag
Löpande dialog mellan regeringen och samarbetspartierna om att konkretisera 

januariavtalet. Det nya uppdraget skulle kunna se ut ungefär så här: 

• Valfrihetssystem för matchning, vägledning och kompetensutvecklande insatser. 

Matchningen kommer för de allra flesta arbetslösa att skötas av fristående aktörer

• Arbetsmarknadspolitisk bedömning som är automatiserad och datadriven så långt det är 

möjligt

• Kontrollera fristående aktörer, anställningsstöd till arbetsgivare och arbetssökandes 

sökaktiviteter 

• Erbjuda arbetsmarknadspolitisk statistik och analys

• Tillhandahålla digital infrastruktur för matchning och kompetensutveckling. Utbyggd 

självservice



Vad händer härnäst?

● Höstpropositionen 18/9

o Budget för kommande två år

● Fortsatt kampanj och påverkansarbete under hösten Alla jobb är för 
alla

● Omorganisation och varsel av chefer slutförs

● Utredning av nya myndigheten klar 1/11 och presenteras för 
departementet

● Ny minister, Ylva Johansson blir EU-kommissionär

● Ny GD, Mikael Sjöberg kliver av senast mars 2020

https://www.youtube.com/watch?v=b0_R1bMRwtk



