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Uppdrag att analysera genomförandet av ett intensivår för
nyanlända
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera Arbetsförmedlingens
genomförande av ett intensivår för nyanlända inom ramen för
etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen har den 14 oktober 2020 fått i
uppdrag att införa ett intensivår (A2020/02108). Enligt uppdraget ska
nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår från
och med den 15 april 2021.
Statskontoret ska inom ramen för uppdraget analysera om syftet med
intensivåret uppnås, i enlighet med vad regeringen har gett uttryck för i
Arbetsförmedlingens uppdrag om genomförandet. Statskontoret ska
analysera genomförandet av intensivåret samt vid behov föreslå hur
genomförandet av intensivåret kan utvecklas. Analysen ska röra aspekter
som styrning, uppföljning och organisering av arbetet. Fokus för uppdraget
är Arbetsförmedlingens genomförande men även regeringens styrning av
arbetet bör analyseras.
I uppdraget ingår att studera deltagarsammansättning och urvalsprocess och
därmed sammanhängande stöd som Arbetsförmedlingen ger till handläggare.
Statskontoret ska även analysera hur jämställdhetsperspektivet genomsyrar
intensivåret i alla dess delar och utfall. Vidare ska Statskontoret redovisa och
analysera hur deltagarnas intensivår organiseras, vilka insatser och andra
aktiviteter som används samt hur insatserna planeras och genomförs. Därtill
är det viktigt att belysa samverkan med andra aktörer på nationell och lokal
nivå inom ramen för intensivåret. Utöver detta ska konsekvenser för
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etableringsprogrammet i stort beskrivas. Även arbetsmarknadsutfall för
deltagarna ska analyseras och redovisas.
Statskontoret ska i uppdraget beakta reformeringen av Arbetsförmedlingen.
Analyser och rekommendationer om intensivåret ska utgå från hur den
statliga arbetsmarknadspolitiken är organiserad och utifrån
Arbetsförmedlingens uppgifter och uppdrag. Arbetsförmedlingen ska bistå
Statskontoret med underlag för genomförande av uppdraget.
Statskontoret ska lämna en delredovisning av uppdraget senast den 25 april
2022 och en slutredovisning av uppdraget senast den 30 januari 2023 till
regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). I delredovisningen ska
Statskontoret fokusera på genomförandefrågor. I slutredovisningen ska
Statskontoret fokusera på helheten och på arbetsmarknadsutfall.
Bakgrund

I budgetpropositionen för 2020 aviserade regeringen att den avser införa ett
intensivår inom ramen för etableringsprogrammet för att nyanlända ska
komma snabbare in på arbetsmarknaden.
I juni 2019 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att ta fram
förslag och analysera vissa frågor inom ramen för Regeringskansliets arbete
med att införa ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet
(A2019/01265/A). Arbetsförmedlingen redovisade uppdraget i november
2019 (A2019/02207).
I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020 framgick det att
Arbetsförmedlingen skulle förbereda införandet av ett så kallat intensivår
inför det att regeringen skulle ge myndigheten ett närmare uppdrag om
genomförandet. Arbetsförmedlingen skulle utifrån ett
jämställdhetsperspektiv utarbeta metoder för urval av deltagare, där
individens egen motivation och förutsättningar att slutföra intensivåret är
avgörande för vilka som bedöms lämpliga att delta i intensivåret.
Myndigheten skulle förbereda för uppföljning av deltagare.
Regeringen gav Arbetsförmedlingen den 14 oktober 2020 i uppdrag att
införa ett intensivår inom etableringsprogrammet (A2020/02108). Enligt
uppdraget ska nyanlända kvinnor och män från och med den 15 april 2021
kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår. I uppdraget framgår att
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Arbetsförmedlingen ska säkerställa att insatserna i sig och intensivåret som
helhet är mätbara, så att de kan följas upp och utvärderas både av
Arbetsförmedlingen själva och av någon annan aktör. Insatserna ska även
kunna mätas utifrån könsuppdelad statistik.
På regeringens vägnar

Eva Nordmark

Maria Hansson

Kopia till
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Folkbildningsrådet
Statens skolverk
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenskt Näringsliv
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
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