Regeringens arbetsmarknadspolitik
kopplad till kompetensförsörjning och
matchning
Statssekreterare Annica Dahl,
Arbetsmarknadsdepartementet
Politikerforum den 24 februari 2017

Arbetsmarknadsdepartementet

1

BP17 - Mål för utgiftsområde 14
• Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl
fungerande arbetsmarknad.
• Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en förbättrad matchning mellan dem
som söker arbete och dem som söker arbetskraft.
• Arbetsmarknadspolitiken ska också främja mångfald och jämställdhet samt
motverka diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på
arbetsmarknaden.
Därmed kan arbetsmarknadspolitiken bidra till regeringens mål för den
ekonomiska politiken om att antalet personer som arbetar och antalet
arbetade timmar i ekonomin ska öka så att Sverige når målet om lägst
arbetslöshet i EU 2020.
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Målen i Arbetsförmedlingens
regleringsbrev för 2017
1. Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras bland annat genom att
rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden ska motverkas. Övergång till arbete
efter avslutad arbetsmarknadsutbildning tydligt ska förbättras för kvinnor och män.
2. Potentialen i ett ökat antal nyanlända i arbetskraften ska tas tillvara och att
arbetsmarknadsetableringen ska förbättras. Andelen personer som lämnar
etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka, särskilt bland kvinnor.
Även bland de inskrivna som avslutat en etableringsplan och deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program ska en större andel gå till arbete eller studier.
3. Långtidsarbetslöshet ska förebyggas och motverkas. Andelen
långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin som går till arbete eller studier
ska öka.
.
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Forts. målen i Arbetsförmedlingens
regleringsbrev
4. För att minska ungdomsarbetslösheten ska den tid som går innan
unga personer övergår till arbete, studier eller en insats som leder till
arbete minska i syfte att tydligt närma sig 90-dagarsgarantin. Särskilt
viktiga är de unga som riskerar långtidsarbetslöshet.
5. Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga som övergår till arbete eller studier ska öka.

6. Inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning, särskilt inskrivna i
etableringsuppdraget, ska i högre utsträckning påbörja reguljära studier.
Studierna kan bedrivas såväl inom ramen för ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller en etableringsplan som utanför
dessa.
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En mer effektiv arbetsmarknadspolitik
för en förbättrad matchning
• Infört ökade möjligheter för arbetslösa att
kombinera arbete med utbildning.
• Förändrat styrningen av Arbetsförmedlingen
bl.a. genom ett ökat fokus på resultat och
minskning av detaljstyrningen.
• Arbetsförmedlingens regleringsbrev innebär
också ett ökat fokus på övergångar till
utbildning.
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Om regeringens arbete med
kompetensförsörjning
• Samtal med parterna om kompetensförsörjning
november 2016.
• Möjliggör för arbetssökande att ta de lediga
jobben dels genom tillgängliga insatser hos
Arbetsförmedlingen, eller genom utbildning
inom det reguljära utbildningssystemet.
• Genom stärkta relationer mellan
Arbetsförmedlingen och arbetsgivare förbättras
förutsättningarna för lyckade rekryteringar och i
förlängningen en effektivare matchning.
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