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Nya uppdrag om utbildning för fler i jobb 

Arbetsmarknaden förändras, som en konsekvens av rådande pandemi ökar 
takten på strukturomvandlingen. Det betyder att allt fler arbetssökande 
behöver utbildning för att nå de krav som arbetsgivare ställer. För att säkra 
detta har alla delar av utbildningsväsendet fått utökade resurser. Samtidigt har 
förväntningarna på Arbetsförmedlingen att anvisa fler arbetssökande att söka 
reguljär utbildning eller ta del av våra arbetsmarknadsutbildningar ökat. 
Myndigheten har nyligen fått ett nytt uppdrag av regeringen samt utökade 
möjligheter att besluta om aktivitetsstöd vid studier. Genom detta brev vill vi 
informera er om vad detta innebär och hur det kan påverka er verksamhet.  

Fler får möjlighet att studera med aktivitetsstöd 

Regeringen beslutade den 24 september om att utvidga möjligheten för 
inskrivna arbetssökande att studera med bibehållet aktivitetsstöd under 
motsvarande ett års heltidsstudier. 

Möjligheten att studera med aktivitetsstöd ska alltid föregås av en 
arbetsmarknadspolitisk bedömning där det är tydligt att utbildning är den väg 
den enskilde behöver ta för att få ett jobb. I första hand ska ordinarie 
studiemedel eller studiestartsstödet nyttjas men då detta av olika anledningar 
inte alltid är tillämpligt så finns möjligheten till aktivitetsstöd.  

Utvidgningen innebär att betydligt fler inskrivna arbetssökande kan bli aktuella 
för ett beslut om aktivitetsstöd vid studier. Detta avser studier på 
grundläggande eller gymnasial nivå (även som särskild utbildning) samt sfi 
inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning på 
folkhögskola. För arbetssökande som deltar i programmet jobb- och 
utvecklingsgarantin är det också möjligt att studera med aktivitetsstöd på 
eftergymnasial nivå.  

Att studera med aktivitetsstöd kan alltså ske i olika delar av 
utbildningsväsendet. Det kan handla om att en arbetssökande genom detta 
påbörjar en undersköterskeutbildning, läser mot en högskoleförberedande 
gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning eller deltar i allmän kurs på 
folkhögskola. Men det kan också handla om att man läser en kort YH-
utbildning inom ett av alla bristyrken eller deltar i ett lokalt jobbspår som 
består av reguljärt utbildningsutbud. Tiden att studera med aktivitetsstöd är 
maximalt ett års heltidsstudier oavsett utbildningens längd. Pågår studierna 
längre hänvisas individen till ordinarie studiefinansieringssystem. 
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Nytt uppdrag om att anvisa att ansöka till reguljär utbildning 

Samtidigt som möjligheten att studera med aktivitetsstöd utvidgades fick också 
Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag i regleringsbrevet som innebär att 
myndigheten ska öka anvisningarna till att ansöka om reguljär utbildning. 
Detta innebär att vi, efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning, ska ge den 
arbetssökande en obligatorisk aktivitet att inom en viss tid lämna in en 
ansökan till kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola eller 
högskola/universitet. Dessa anvisningar används dock inte för sfi. Om den 
arbetssökande inte lämnar in en ansökan är det grund för sanktion, dvs en 
varning alternativt indragen ersättning. Individen får inte en sanktion om hen 
inte får en plats på ansökt utbildning utan kravet gäller att ansöka samt ta del 
av den utbildning som hen blir antagen till. För att Arbetsförmedlingen ska 
kunna anvisa till att ansöka om reguljär utbildning krävs det att den 
arbetssökande deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och uppbär 
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid tiden för anvisningen samt att hen 
har möjlighet att studera med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Detta 
innebär att uppdraget primärt gäller deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 
samt även som sedan tidigare deltagare inom etableringsprogrammet.  

Det nya uppdraget innebär att Arbetsförmedlingen ska öka sin tydlighet i 
dialogen med den arbetssökande kring vad som krävs för att få arbete på den 
snabbt föränderliga arbetsmarknaden. Uppdraget tydliggör också att vi ska 
bedöma behoven och besluta vilka aktiviteter individen ska ta del av. 
Arbetsförmedlingen är däremot inte den aktör som antar individen till en 
utbildning och kan inte heller påverka de prioriteringar som behöver ske vid 
antagning när det är fler som söker än tillgängliga platser.  

I första hand ska den arbetssökande efter en anvisning själv ta steget till 
utbildning, med hjälp av digitala karriärvägledningstjänster och stödet från 
t.ex. den kommunala väglednings- och antagningsfunktionen. En del 
arbetssökande bedöms dock ha behov av förberedande, motiverande och 
vägledande stöd inför utbildning. I dessa fall kommer Arbetsförmedlingen 
parallellt med att en anvisning till att ansöka om reguljär utbildning lämnas 
också anvisa den arbetssökande till en fristående aktör som kan stödja 
personen i att identifiera realistiska yrken och studievägar dit. Det kan gälla 
den upphandlade tjänsten Yrkes- och studieförberedande moduler eller en 
studiemotiverande kurs på folkhögskola. I vissa fall kan också 
matchningstjänster som Rusta och matcha eller Stöd och matchning vara 
aktuella. Hur processen ser ut mera exakt för den enskilde arbetssökande styrs 
i hög grad av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen som 
Arbetsförmedlingen gör utifrån vilka behov den arbetssökande har efter sina 
egna förutsättningar.  
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Vi gör det här tillsammans 

Utbildning är en viktig väg framåt för att möta det behov av kompetens som 
arbetsmarknaden behöver och för att få fler arbetssökande i arbete. För att 
lyckas med att få fler i studier, särskilt redan långtidsarbetslösa och 
arbetssökande med kort utbildning, behöver vi samarbeta. För att lyckas har vi 
tillit till våra, såväl som kommunens, ordinarie verktygslådor. För att säkra att 
de nya uppdragen till Arbetsförmedlingen samspelar med utbildningsväsendet 
på ett så bra sätt som möjligt behöver vi hjälpas åt genom utförandet av våra 
ordinarie verksamheter. 

På nationell nivå kommer vi stödja våra regioner med ökad kunskap om 
utbildningsväsendet, tillgång till bättre uppföljningsmöjligheter och genom 
dialoger med er nationella samarbetspartner. Vi för gärna dialoger med er 
kring hur uppdraget genomförs, vilka särskilda behov av stödinsatser vi 
behöver göra – antingen enskilt eller tillsammans.  

För att vi ska lyckas ge de individer vi alla möter ett effektivt och bra stöd bistår 
vi som myndighet gärna i dialog kring det utbildningsutbud som planeras. Vi 
kan här bidra utifrån vår kunskap om arbetsmarknadens behov, till exempel 
utifrån de arbetsmarknadsprognoser vi genomför, men också med kunskap om 
de arbetssökandes behov och förutsättningar. Vi ser också att vi behöver 
utveckla vår kunskap om lokalt utbud och hur ansökningsförfaranden går till. 
Detta vill vi gärna lära oss mer om för att kunna ge våra arbetssökande rätt 
information. Vi kan också försöka uppskatta vilka volymer av arbetssökande 
som kan komma att få anvisningar av de som är boende i våra kommuner. 
Genom detta bidrar vi till en möjlighet att dimensionera utbudet av utbildning 
så att så många som möjligt blir antagna och får del av utbildningssatsningen. 
Även en dialog om utbildningarnas olika kunskapskrav och arbetssökandes 
förutsättningar att klara de utbildningarna som erbjuds kommer att bidra till 
att vi tillsammans lyckas i vår samverkan för att få flera att matcha den 
kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. 
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