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Bilden ovan visar hur myndigheten bedömer utvecklingen av anställningsstöden de närmaste åren.
Det visar på en minskning av antalet anställningsstöd men det visar inte det riktiga behovet som vi på
Arbetsförmedlingen ser utan det är bedömningen utifrån den vårändringsbudget som släpptes i april
där det aviserades minskade medel till subventionerade anställningar.
I budgetunderlaget 2022 – 2024 har Arbetsförmedlingen påtalat ett större behov av subventionerade
anställningar och arbetsmarknadsutbildning. Subventionerade anställningar är en av de insatser som
ofta är effektiv för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till jobb. Det gäller inte
minst utrikesfödda kvinnor där extratjänster varit framgångsrikt för att dessa ska komma ut på
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bedömer även att det finns långsiktiga rekryteringsbehov
inom de välfärdsyrken där extratjänster används. Därför är stödet viktigt även i ett
arbetsgivarperspektiv. Även utbildningsinsatser kommer att vara centrala för att motverka en kraftigt
ökad långtidsarbetslöshet och den strukturförändring som sker i samhället. Det gäller i synnerhet för
personer med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.
De subventionerade anställningarna inom detta anslag är framförallt Introduktionsjobb och
Extratjänster. Nedan ser ni bilden för Extratjänster. Som tidigare beskrevs så är den sänkta prognosen
för 2022–2024 är en anpassning till de föreslagna anslagen och visar inte det verkliga behovet.
Antalet personer med subventionerade anställningar 2021 beräknas uppgå till 16 500 personer i
genomsnitt vilket är 1 000 fler än i föregående utgiftsprognos. Den sänkta prognosen för 2022–2024
är en anpassning till de föreslagna anslagen och visar inte det verkliga behovet som beskrevs ovan.
Enligt den politiska styrningen så ska antalet i Extratjänster minska under resten av 2021 och sen även
under 2022 och 2023.

Nedan ser ni även den prognos som myndigheten har gjort i sin utgiftsprognos i april vad gäller
Introduktionsjobb. Här vill man från politikens håll se en ökning av dessa under 2021 särskilt nu när vi
ser en arbetsmarknad som håller på att ta fart igen på allt bredare front. Under 2022-2024 så
beräknas behovet av introduktionsjobb minska igen.

