


Många utmaningar – Stora möjligheter 

• Geografiska likheter och skillnader  

• Arbetslösa med utsatt ställning ökar 

• Kommunals arbete för bättre integration genom 

arbetsmarknadspolitiska insatser 



Prognos över förändringen av antalet 

sysselsatta 16-64 år, kv. 4 2018 - 2017  

Prognos över andelen* inskrivna 

arbetslösa 16-64 år, kv. 4 2018  



Brist på arbetskraft, offentliga arbetsgivare våren 
2005 - våren 2017, säsongsrensade data 
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Källa: Arbetsförmedlingen, 2017 



Sysselsättningsgrad 16-64 år och förändring per 
kvartal, kv 2 2006 – kv 1 2017, säsongsrensad data 
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Utrikes födda (vänster)  Inrikes födda (vänster)
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Källa: SCB, 2017 



Antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning ökar, 
16-64 år, januari 2004 – april 2017, säsongsrensade 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tusental 

Högst förgymnasial utbildning Personer med funktionsnedsättning**

Utomeuropeiskt födda Personer 55-64 år

Källa: Arbetsförmedlingen, 2017 

** Som medför nedsatt arbetsförmåga 



Kommunals arbete för bättre integration genom 
arbetsmarknadspolitiska insatser 

• Snabbspår för nyanlända med kompetens inom bristyrken. 

• Extratjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa inom 

kommuner, landsting och ideella föreningar 

• Kunskapslyft inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 



Snabbspår är en kedja av insatser av 
kompletterande utbildningar främst fokuserad på 
personer med utländsk examen 

Godkänd överenskommelse för  

Djursjukskötare 

 

Främjandemedel för utvecklingsarbeten  

 

 

 

  



Extratjänster är en subventionerad anställning för 
nyanlända och långtidsarbetslösa 

Överenskommelse mellan Kommunal och offentliga arbetsgivare om 

krav på handledning och tillgängliga  arbetsplatser  

Målgruppen är personer som långtidsarbetslösa (450 dagar) eller är 

nyanländ med etableringsplan och behöver hjälp att komma in på 

arbetsmarknaden. 

Insats omfattar en anställning under 12 månader (+12) samtidigt som 

arbetsgivare får ekonomisk ersättning för lön.  

Språkombud på arbetsplatsen 

Handledarutbildning 



Extratjänsterna har kraftigt ökat under 2017 
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Regeringen förstärker sina satsningar på 
kunskapslyftet 

• Yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för kompletteringar 

efter gymnasiet. 

• Yrkeshögskolan för specialisering och vidareutbildning utifrån 

arbetsmarknadens behov.  

• Folkhögskolan för uppsökande och motiverande verksamhet samt 

riktade satsningar för utrikesfödda kvinnor. 



Många utmaningar på arbetsmarknaden där  

Kommunal är en viktig samarbetspartner för 
att finna lösningar.  


