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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



Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens 
funktionssätt genom att:
•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.



Arbetsförmedlingens verksamhet ska utformas så att:
•den bedrivs på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt
•arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en likvärdig service i hela 
landet
•den anpassas till skilda förutsättningar och behov i olika delar av landet
•den leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de 
arbetssökande
•den anpassas efter den enskildes förutsättningar
•den inte snedvrider konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden
•den inte bidrar till att arbetstillfällen trängs undan, såvida det inte kan anses 
arbetsmarknadspolitiskt motiverat
•den ökar mångfalden och motverkar diskrimineringen i arbetslivet.



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
•analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt
•göra bedömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla 
beslutsunderlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken
•bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning och utvärdering inom 
Arbetsförmedlingens verksamhetsområde
•säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott 
samt i detta arbete samverka med berörda parter. Förordning (2010:1131).



Regleringsbrevet 2018

• Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och 
rekryteringsproblem motverkas genom bland annat 
intensifierade förmedlings- och vägledningsinsatser.

• Andelen personer som lämnar etableringsuppdraget för arbete 
eller studier ska öka väsentligt jämfört med föregående år, 
särskilt bland kvinnor. Andelen som studerar inom 
etableringsuppdraget ska öka väsentligt, särskilt bland 
nyanlända med kort utbildning.

• Andelen inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin som går till 
arbete eller studier ska öka, inklusive dem som tidigare 
avslutat en etableringsplan



Regleringsbrevet 2018 forts

• Andelen inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning som 
påbörjar reguljära studier ska öka väsentligt. 

• Unga ska övergår till arbete, påbörja studier eller erbjudas en 
insats som leder till arbete inom 90 dagar, i syfte att 
upprätthålla 90-dagarsgarantin.
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Bristandel v 2018 i Dalarna

Totalt privata

Tillverkning och utvinning, energi och miljö

Handel

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Utbildning, vård och omsorg

Transport

Hotell och restaurang, personliga och kulturella
tjänster

Finansiell verksamhet, företagstjänster

Information och kommunikation

Byggverksamhet
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Bristandel, offentlig sektor, Dalarna v 2018

Övrig landstingsverksamhet

Offentlig förvaltning inom Staten

Övrig kommunal verksamhet

Barnomsorg

Vård och omsorg

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Tandvård

Lasarett och slutenvårdskliniker





Utbildningsnivå bland öppet arbetslösa och 
inskrivna i program med aktivitetsstöd 16-64 år
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Var finns jobben?

• Bred tillväxt av nya jobb under 2018
– God efterfrågan hos de privata arbetsgivarna
– Stora behov inom offentliga tjänster
– Stort antal rekryteringar

• Fler jobb inom nästan samtliga yrkesområden
– Fler jobb på både gymnasial och eftergymnasial nivå

• Bristen på utbildad arbetskraft är utbredd 
– Goda möjligheter till jobb inom åtta av tio yrken

• Jobbmöjligheterna är goda inom flera områden även på sikt



Utmaningarna på Dalarnas arbetsmarknad





Utbildning är nyckeln till arbetsmarknaden

• Gymnasieexamen viktig för varaktig etablering på 
arbetsmarknaden

• Bristsituationen hinner inte åtgärdas på fem års sikt

• Vuxenutbildning och fortbildning blir allt viktigare för det 
livslånga lärandet

• Bygg- och anläggningsprogrammet • El- och energiprogrammet

• Fordons- och transportprogrammet • Industritekniska programmet

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet • Vård- och omsorgsprogrammet


