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På väg mot en ny 
arbetsmarknadsmyndighet

- nytt uppdrag från regeringen

Helt nytt läge efter 
budget och januariavtal
● Riksdagsbeslut om budget innebär 

dramatiska nedskärningar
o Stopp för anvisningar till extratjänster och 

moderna beredskapsjobb från den 1 
januari 2019

o 4 500 medarbetare varslade om 
uppsägning 

o Färre medarbetare betyder också färre 
kontor

● Januariavtalet - ett nytt uppdrag som 
ska vara helt genomfört 2021

Arbetsförmedlingen är i sin största förändring
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Det nya uppdraget från regeringen
inför reformeringen ger ramarna

Myndighetens kärnuppgifter

● Arbetsmarknadspolitisk bedömning och myndighetsutövning
.

● Upphandling, uppföljning och kontroll

● Samverkan

● Infrastruktur för matchning

● Expertkunskap om arbetsmarknaden 
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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
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”Det är mycket viktigt för Sverige att 
myndigheten mitt i all förändring är väl 

fungerande – inte minst när det finns signaler 
om inbromsning i ekonomin och på sikt högre 

arbetslöshet”

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Vid ingången av 2018:

Förnyelseresan på väg mot landning 2021

● Planerad förflyttning från spontana besök på kontor till:
o Digital självservice

o Personlig service via webb/telefon 

o Planerade möten på kontor för dem med störst behov

● Fokus på specialisering – kunderna möter specialister 
utifrån behov istället för ”allmänförmedlare”

● Fokus på dem som behöver extra stöd på sin väg mot en 
utbildning eller ett jobb

● Medveten utveckling av arbetsgivararbetet för att i nästa 
steg kunna matcha arbetsgivarna med de arbetssökande 
med störst behov

● Grunden till en gemensam digital infrastruktur för 
arbetsmarknadens aktörer – privata och statliga

Arbetsförmedlingen är i sin största förändring
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Från lokalt störst
till digitalt först?

Matchningsinformation
en finns hos ansvarig 

handläggare

Arbetsförmedlare Självservice Mjuk infrastruktur
Matchningsinformation

en finns i Afs
digitala tjänster

Matchningsinformatio
nen finns 

tillgänglig för
andra som bygger 
digitala tjänster

Från lokalt störst till digitalt först
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Men… hur ser det ut på arbetsmarknaden? 

● Fortsatt stark svensk arbetsmarknad
o 111 000 fler jobb under 2019-2020

o Men stämningsläget har dämpats något bland svenska arbetsgivare

● Sysselsättningen stiger för såväl inrikes som utrikesfödda
o 2019-2020 väntas omkring åtta av tio nya jobb gå till utrikes födda

● Bristen på arbetskraft fortsatt hög
o Befolkningen i arbetsför ålder minskar i flera län

o Detta bromsar sysselsättningsökningen under prognosåren
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Sysselsatta (dagbefolkning), 16-64, efter region, utveckling mellan 2007 - 2017 (index 100 = år 2007). 
Källa: SCB, egna bearbetningar. 
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Vår gemensamma överenskommelse

● För ökad tillväxt

● Förbättrad kompetensförsörjning 

● För bättre omställning av företag och individer

Automatisering, digitalisering, förändringar i konjunkturläget…

Tack för dialogen

Pia Ackmark
Direktör Arbetsförmedlingen Arbetsgivare
pia.ackmark@arbetsformedlingen.se
010-488 06 11

Aleksandra Garbeska
Verksamhetsutvecklare
aleksandra.garbeska@arbetsformedlingen.se
010-486 33 21
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Kontaktuppgifter Regionchefer

● Regionchef Syd (Skåne, Blekinge, Kronoberg): Annika Pegelow
annika.pegelow@arbetsformedlingen.se Tel: 010-486 84 43

● Regionchef Öst (Jönköping, Kalmar Östergötland): Christian Lagerkvist
christian.lagerqvist@arbetsformedlingen.se Tel: 010-488 73 25

● Regionchef Väst (Halland, Västra Götaland): Michael Leufkens
michael.leufkens@arbetsformedlingen.se Tel: 010-486 62 31

● Regionchef Nord: Johan Tegnhed
● Regionchef Mitt: Göran Persson 
● Regionchef Stockholm: Lotten Moberg 


