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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i regleringsbrevet 

för budgetåret 2021 avseende Arbetsförmedlingen. 

2.1. Likvärdig service i hela landet.  

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2021 och den 1 oktober 2021 till 

Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en redovisning av hur 

myndigheten säkerställer en ändamålsenlig och väl fungerande lokal närvaro, 

tillgängligheten avseende kontakter och möten med myndigheten och hur en 

likvärdig service säkerställs i hela landet, även i kommuner där Arbetsförmedlingen 

saknar egna kontor t.ex. genom deltagande vid statliga servicekontor. Det ska 

säkerställas att arbetslösa som behöver stöd ska få det. I detta arbete ska 

Arbetsförmedlingen: 

• säkerställa goda möjligheter för arbetslösa att komma i kontakt med 

myndigheten och ge möjlighet att vid behov boka fysiska möten, 

• säkerställa en operativ samverkan med kommuner i individärenden samt 

tydligt definierade och väl fungerande kontaktvägar i varje kommun, 

• säkerställa en strategisk samverkan med kommunerna och andra aktörer, 

• främja lokala projekt i samverkan, 

• säkerställa kunskap om lokal och regional arbetsmarknad, samt 

• säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter, även genom fristående 

matchningsaktörer.  

Till slutredovisningen den 1 oktober 2021 ska Arbetsförmedlingen även beskriva hur 

myndigheten ska kunna öka den fysiska närvaron i glesbygdskommuner. 

Rapporten Redovisning Likvärdig service i hela landet 2021-06-15 är beslutad av 

generaldirektören Maria Mindhammar den 15 juni 2021 efter föredragning av 

verksamhetssamordnare Hanna Timander. I den slutliga handläggningen har 

verksamhetsområdesdirektör Linda Schön Doroci, enhetschef Emil Johansson och 

kvalificerad handläggare Jesper Eliasson deltagit. Beslutet är fastställt digitalt i 

Diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Maria Mindhammar, generaldirektör 

 

Hanna Timander, verksamhetssamordnare 
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1 Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda en likvärdig service i 

hela landet. Myndigheten erbjuder dagligen en omfattande service till sina kunder 

och det är angeläget att arbetssökande och arbetsgivare i hela landet får ett 

ändamålsenligt stöd. Arbetsförmedlingens roll inom det arbetsmarknadspolitiska 

området håller på att omformas. Detta i en tid då myndigheten redan är mitt uppe i 

kraftig modernisering och då utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden är 

stora.  

Sättet på vilket myndigheten tillhandahåller service är under stark förändring. 

Kärnuppdraget är dock detsamma och ska hanteras likvärdigt, oavsett var i landet 

som behov uppstår och hur service och tjänster levereras. Myndigheten går, i enlighet 

med långsiktig inriktning och strategi för kundarbete, mot en mer geografiskt 

obunden tillgänglighet och service med lokal förankring. Definitionen av att det är 

flera delar som tillsammans ger en likvärdig service i hela landet ligger fast. Likaså är 

det flera delar som tillsammans utgör myndighetens lokala närvaro. Samverkan med 

andra behöver också utvecklas med utgångspunkt i en förändrad kontext. 

Arbetsförmedlingen har två utmanande år bakom sig. Under år 2019 reducerades 

personalstyrkan kraftigt till följd av minskningar i myndighetens förvaltningsanslag. 

Den snabba minskningen av personal och avvecklingen av arbetsförmedlingskontor 

medförde utmaningar ur ett kund-, verksamhets- och samverkansperspektiv. Under 

stora delar av år 2020 och 2021 har Arbetsförmedlingen dessutom behövt göra flera 

omprioriteringar för att kunna utföra myndighetens uppdrag på bästa sätt. Detta 

bland annat med anledning av pågående pandemi och förberedelserna inför 

reformeringen. Omprioriteringarna har medfört att mer resurskrävande lokalt arbete 

inte har kunnat utföras i samma omfattning som planerats.  

Tack vare långsiktiga och målmedvetna satsningar på bland annat utvecklad it-

infrastruktur, digitalisering och nya arbetssätt, har Arbetsförmedlingen klarat av att 

hantera den kris som erfarits den senaste tiden. Arbetsförmedlingens service, 

kompetens och expertis har i och med de digitala satsningarna och utökningen av 

personliga distansmöten blivit mer tillgänglig i hela landet och därmed mer likvärdig. 

Det har underlättat kontakterna med myndigheten för de flesta arbetssökande och 

arbetsgivare.  

Eftersom omvärld och arbetsmarknad är i ständig förändring krävs dock ett fortsatt 

utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att det stöd och de tjänster som erbjuds i 

myndighetens alla kanaler och servicevägar utformas så att leveransen av 

arbetsförmedlingsservicen som helhet upplevs som samordnad. Detta oavsett var 

man befinner sig i landet. Fortsatt utveckling av serviceutbudet, digitalt och på 

distans, fokuserar bland annat på förbättrad tillgänglighet för arbetssökande med 

funktionsnedsättning, de som är i behov av språkstöd samt personer med skyddade 

personuppgifter.  
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Samtidigt behöver arbetssökande och arbetsgivare som har behov av att möta 

myndigheten på andra sätt än via det digitala mötet eller på distans kunna erbjudas 

den möjligheten. Arbetsförmedlingen säkerställer detta genom tre huvudsakliga 

delar, spontana möten vid servicekontor, förbokade möten i egen regi samt möten 

och aktiviteter hos fristående aktörer.  

• Till servicekontor runtom i landet kan kunderna komma utan förbokad tid för 

att få hjälp med enklare ärenden. Vid ingången av 2022 kommer detta kunna 

erbjudas på 120 servicekontor i 110 kommuner. I och med regeringens 

satsningar på att öppna nya servicekontor kommer möjligheten till spontana 

möten finnas på ännu fler platser.  

• Vid behov kan Arbetsförmedlingen erbjuda förbokade fysiska möten, i egen 

regi, med arbetssökande från samtliga 290 kommuner i landet. Detta genom 

en fysisk närvaro i 208 av landets kommuner (det kan jämföras med 218 

kommuner vid ingången av 2019). Myndigheten har 88 fast bemannade 

kontor, 24 kontor Arbetsförmedlingen reser till och 103 samarbetslösningar 

med andra, varav en majoritet är avtalade och klara. Övriga kommuner 

befinner sig på rimligt pendlingsavstånd till arbetsförmedlingskontor eller 

samarbetslösning i en närliggande kommun.  

• De fristående aktörerna står för en allt större del av kontakterna med 

arbetssökande och arbetsgivare och är därmed också en viktig del för 

leveransen av ett fördjupat stöd inom ramen för den lokala närvaron i 

samtliga av landets 290 kommuner.  

Arbetsförmedlingen bedömer att en ökad fysisk närvaro i gles- och landsbygd inte 

nödvändigtvis kommer att ske i egen regi. Öppnandet av nya servicekontor i 

kombination med att utbudet av avtalade tjänster hos fristående aktörer får en 

bredare geografisk spridning runt om i landet är det som sammantaget kan bidra till 

en ökad fysisk närvaro.  

Vidare är arbetet med att säkerställa en väl fungerande samverkan i hela landet 

prioriterat inom myndigheten. Det finns ett antal nationella åtgärder kopplat till 

samverkan som genomförs under 2021. Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra 

formerna av samverkan och hur myndigheten säkerställer informationsutbyte, 

samordning kring individen och den strategiska samverkan med samverkanspartners 

inklusive samtliga 290 kommuner i landet. Behovet av samverkan är fortsatt 

omfattande men också komplext och varierande till sin karaktär. Därför finns det 

goda skäl för Arbetsförmedlingen att erbjuda olika ingångar till myndigheten för 

olika behov av samverkan. Detta för att öka tillgängligheten för samarbetspartners 

men också för att ta ansvar för ett effektivt resursutnyttjande.  

Det är av stor vikt att öka förståelsen för hur den geografiskt obundna servicen har 

utvecklats, vad den syftar till och på vilket sätt det förändrar förutsättningarna för 

samverkan. Arbetsförmedlingens form av närvaro i en kommun är inte en faktor som 

påverkar ansvaret för att samverkan som helhet ska vara väl fungerande. I takt med 

att en allt större del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud erbjuds i avtalad regi av 
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fristående aktörer förändras dock förutsättningarna att ingå i projekt i samverkan. 

Detta innebär i korthet att ju mer av tjänsteutbudet som erbjuds i avtalad regi desto 

färre möjligheter finns att inleda projektsamarbeten med andra om de motsvarar de 

avtalade tjänsterna till innehållet. Arbetsförmedlingen och kommuner behöver därför 

gemensamt tänka i nya banor för att utveckla lokala samarbeten som kan 

komplettera respektive partners utbud av service och tjänster.  

Även Arbetsförmedlingens arbetsgivararbete behöver omformas utifrån de nya 

förutsättningarna. Ett mer geografiskt obundet arbetsgivararbete, i egen regi, i 

kombination med ett utökat arbetsgivarinriktat arbete som utförs i avtalad regi, 

genom fristående aktörer, kommer utgöra stommen i detta framöver. Myndighetens 

arbetsgivararbete behöver även samspela med det kompletterande arbete som sker i 

samverkan med kommuner, branschorganisationer och arbetsmarknadens parter för 

att säkerställa effektiva och framgångsrika arbetsgivarkontakter och relationer nu och 

framöver. Arbetsförmedlingen har under våren 2021 påbörjat ett antal initiativ som 

syftar till att tydligare definiera innehållet i myndighetens arbetsgivarinriktade 

arbete, inklusive det fördjupade stödet till kunderna samt den nationella och 

regionala prognosverksamheten. Detta för att utifrån en god kunskap om 

arbetsmarknaden än bättre kunna möta kundernas behov likvärdigt i hela landet och 

uppnå önskvärda resultat, tillsammans med andra aktörer.  

Arbetsförmedlingen kommer att få anledning att vid slutredovisningen av uppdraget 

den 1 oktober 2021 återkomma med en redogörelse för erfarenheterna och resultatet 

av det utvecklingsarbete som är påbörjat inom flera områden.  
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2 Inledning 

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten 

säkerställer en ändamålsenlig och väl fungerande lokal närvaro, tillgängligheten 

avseende kontakter och möten med myndigheten och hur en likvärdig service 

säkerställs i hela landet, även i kommuner där Arbetsförmedlingen saknar egna 

kontor. I uppdraget betonas vikten av att Arbetsförmedlingen säkerställer att 

arbetssökande som behöver stöd ska få det. Detta genom att myndigheten har en väl 

fungerande samverkan i hela landet, att kännedomen om den lokala och regionala 

arbetsmarknaden är god samt att ändamålsenliga arbetsgivarkontakter, även genom 

fristående aktörer, säkerställs.  

Denna redovisning utgör en första av två redovisningar under året. Med 

utgångspunkt i Arbetsförmedlingens strategiska inriktning1 beskriver den bland 

annat formerna för, och omfattningen av, kontakter och möten med kunder samt de 

initiativ som pågår och som på kort och lång sikt ska svara upp mot uppdraget i 

regleringsbrevet.  

2.1 Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete leder till nya sätt att 
omhänderta det arbetsmarknadspolitiska uppdraget  

Arbetsförmedlingen har sedan några år tillbaka bedrivit ett omfattande och för 

verksamheten genomgripande utvecklingsarbete.2 Denna utvecklingssatsning har 

inte bara lett till effektiviseringar och utvecklad service, utan också till nya sätt att se 

på uppdraget och hur det bäst kan omhändertas. Utvecklingen förändrar i många 

avseenden myndighetens verksamhetslogik.3  

När verksamheten utvecklas, när samarbeten och partnerskap inleds och när 

arbetssökande och arbetsgivare möter myndigheten sker det i så hög utsträckning 

som möjligt och som är motiverat digitalt, det vill säga ”digitalt först”. Detta i enlighet 

regeringens styrning avseende digitalisering av den offentliga förvaltningen och 

myndighetens strategi för kundarbetet – digitalt först.4 Utvecklingen går mot fler 

digitala tjänster, vilket är i linje med samhällsutvecklingen i stort och kundernas 

ökade förväntan på att själva kunna styra hur och när de tar del av myndighetens 

service. Samtidigt behöver arbetssökande och arbetsgivare som har behov av att möta 

myndigheten på andra sätt än via det digitala mötet erbjudas den möjligheten. 

Myndighetens ansvar för att tillhandahålla en likvärdig och väl fungerande service 

runt om i landet förutsätter ett effektivt och kundnära utvecklingsarbete i flera delar. 

Utgångspunkten är att delarna utformas så att leveransen av 

 
1 Se Strategiska inriktning 2026, dnr Af-2020/0012 1748. 
2 Under åren 2014 - 2020 samlades Arbetsförmedlingens utvecklingsverksamhet under namnet 
”Förnyelseresan”. Flertalet omfattande och för myndigheten centrala utvecklingsinitiativ påbörjades. Alla 
utvecklingsinitiativ är inte fullt ut genomförda ännu. De behöver fullföljas och ingå som naturliga delar i den nya 
långsiktiga inriktningen för Arbetsförmedlingen. 
3 Med verksamhetslogik avses grundläggande strukturer och drivkrafter i en verksamhets produktion och 
leveranser av tjänster. Inom ramen för befintligt uppdrag förändras Arbetsförmedlingens verksamhetslogik mot 
bakgrund av den utveckling som sker. 
4 Se Strategi för kundarbetet – digitalt först, dnr Af 2020/00576430. 
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arbetsförmedlingsservicen som helhet upplevs som samordnad, och detta oavsett var 

man befinner sig i landet. Delarna utgörs av det stöd och de tjänster som erbjuds i 

myndighetens alla kanaler och servicevägar inklusive de tjänster som fristående 

aktörer erbjuder.  

2.2 Sättet på vilket Arbetsförmedlingen tillhandahåller service är 
under stark förändring 

Arbetsförmedlingens roll inom det arbetsmarknadspolitiska området håller på att 

omformas. Detta i en tid då myndigheten redan är mitt uppe i kraftig förändring och 

modernisering och då utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden är stora. 

Myndighetens förmåga ställs nu på sin spets. Samtidigt finns i detta komplexa och 

utmanande läge möjligheter att utveckla verksamheten mot en ökad tillgänglighet 

och en förbättrad service till arbetssökande, arbetsgivare och samverkanspartners. 

Även om Arbetsförmedlingens roll är under förändring så är kärnuppdraget i 

grunden detsamma. Arbetsgivare som söker arbetskraft ska effektivt sammanföras 

med dem som söker arbete och de som står långt från arbetsmarknaden ska 

prioriteras, rustas och utbildas så att de blir anställningsbara. Arbetsförmedlingens 

service och stöd ska bidra till en varaktigt högre sysselsättning och en lägre 

arbetslöshet. Myndigheten har därtill ett samordnande och pådrivande ansvar för 

nyanländas etablering och sektorsansvar inom funktionshinderpolitiken. Allt detta 

ska säkras oavsett om service och tjänster levereras digitalt eller via ett personligt 

möte med myndigheten alternativt om leveransen sker via en annan aktör.  

Arbetsförmedlingen ska, precis som andra servicemyndigheter, erbjuda en service 

som är objektiv, tillgänglig, smidig och enkel och som utgår från kundernas behov 

samt myndighetens uppdrag. Det ska vara enkelt att möta myndigheten. Detta i 

enlighet med de krav som ställs på likvärdig tillgång till service förenat med vad som 

är ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att leverera service på. 

Sättet på vilket Arbetsförmedlingen tillhandahåller service är under stark förändring. 

Genom bland annat teknikutveckling och digitalisering effektiviseras och förenklas 

olika mötesformer och kontakter för arbetssökande och arbetsgivare. Detta innebär 

också att en större del av myndighetens service blir tillgänglig dygnet runt. Allt fler 

personliga möten mellan Arbetsförmedlingen och kund sker också på distans. 

Tillgången till stora delar av Arbetsförmedlingens service, kompetens och expertis är 

inte längre geografiskt bunden. Med andra ord kan en större del av myndighetens 

service idag erbjudas på mer likvärdiga villkor oberoende av var man bor i landet.  

Kombinationen av olika sätt att möta myndigheten är avgörande för att 

Arbetsförmedlingen ska kunna åstadkomma en likvärdig service och tillgänglighet i 

hela landet. Möten och kontakter med myndigheten kan vara mer eller mindre 

automatiserade, ske helt eller delvis digitalt, via telefon eller videolänk, 

tillhandahållas från en nationell eller lokal funktion eller kombineras med ett fysiskt 

möte lokalt. Den lokala förankringen och den statliga lokala närvaron är med 

anledning av det senare fortsatt viktig. 
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Med anledning av det ökande antalet arbetssökande som tar del av tjänster i avtalad 

regi genom fristående aktörer är även definitionen av Arbetsförmedlingens lokala 

närvaro under förändring. Allt fler kunder har fysiska möten lokalt med andra 

aktörer än myndighetens egna medarbetare. Med hjälp av fristående aktörer rustas 

och matchas de arbetssökande till arbete eller utbildning. Att större delen av 

Arbetsförmedlingens service ska levereras av fristående aktörer har stärkts på senare 

tid. Utvecklingen mot ett system där tjänster i större utsträckning erbjuds i avtalad 

regi pågår och drivs på av bland annat politiska beslut. Införandet av 

servicesamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter (SSC) har 

också inneburit att spontana fysiska möten idag sker på de statliga servicekontoren. 

Detta i enlighet med regeringens beslut och satsningar avseende en ökad statlig lokal 

närvaro genom statliga servicekontor.5  

Arbetsförmedlingen behöver balansera tre perspektiv i sin serviceskyldighet; 

kundperspektivet, servicenivån samt myndighetsrollen. Med arbetssökande och 

arbetsgivare i centrum ska tjänster levereras på ett professionellt och 

kostnadseffektivt sätt med hög nytta samtidigt som rättssäkerhet garanteras och 

kontrollfunktionen efterlevs. För att nå balans mellan de tre serviceperspektiven 

utvecklas myndighetens tjänster kontinuerligt och i det behöver aviserade 

anslagsförändringar beaktas, inte minst effekterna av ett minskat förvaltningsanslag. 

Detta sker med hjälp av ny teknik, nya arbetssätt och öppna data tillgänglig för andra 

aktörer att nyttja men också genom att involvera arbetssökande, arbetsgivare, 

samverkanspartners och andra aktörer i tjänsteutvecklingen. 

2.3 Samverkan med andra är en grundläggande förutsättning 

En väl fungerande samverkan med andra är central för en aktiv 

arbetsmarknadspolitik och en grundläggande förutsättning för Arbetsförmedlingens 

verksamhet och resultat. Samverkan är i vissa fall reglerad i förordningar, men i hög 

utsträckning bygger den på ett naturligt behov av att samverka för att kunna 

genomföra myndighetens uppdrag. En väl fungerande samverkan med bland annat 

kommuner ska möjliggöras i hela landet oavsett hur Arbetsförmedlingens lokala 

närvaro ser ut på den specifika orten. 

Samverkan sker på många olika sätt och med flera olika aktörer, inte enbart 

kommuner och andra myndigheter. På individnivå sker det ärendespecifikt, i till 

exempel flerpartssamtal mellan berörda parter och aktörer när kunden kan vara i 

behov av samordnade insatser. En annan typ av samverkan sker mellan flera olika 

politikområden på lokal, regional eller nationell nivå för att gemensamt möta 

samhällsutmaningar där den statliga arbetsmarknadspolitiken har en given roll. En 

av dessa utmaningar är att möta arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov på 

arbetsmarknaden, nu och i framtiden. Ytterligare en utmaning där samverkan har 

betydelse är när personer som står långt från arbetsmarknaden behöver stimuleras 

till utbildning för att på sikt bli anställnings- och matchningsbara. 

 
5 Se SOU 2018:43 Statliga servicekontor – mer service på fler platser, regeringsbeslut Uppdrag till Statens 
servicecenter att öppna nya servicekontor och DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service – 
slutredovisning 
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Arbetsförmedlingens samverkan med andra bidrar således till såväl 

kompetensförsörjning på samhällsnivå som kompetensutveckling på individnivå. 

Förutsättningarna för samverkan är dock under förändring. Anledningarna till det är 

flera. Arbetsmarknaden förändras och långtidsarbetslösheten ökar. Såväl kunder, 

samarbetspartners som regeringen ställer nya krav på myndigheten. Många 

kommuner har som en följd av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd en ökad 

efterfrågan på samverkan med Arbetsförmedlingen. Samtidigt förbereder 

myndigheten sig för en reformering och en allt större del av myndighetens tjänster 

erbjuds i avtalad regi. Verksamheten förändrar kontinuerligt arbetssätt och processer 

och allt fler ärenden hanteras digitalt eller via personliga distansmöten. 

Myndighetens former av lokal närvaro förändras. 

Arbetsförmedlingen behöver därför tillsammans med andra utveckla nya former för 

samverkan och samarbete för att möta behoven på arbetsmarknaden. 

Utgångspunkten är att alla aktörer ska ha rätt möjligheter att agera utifrån sina 

kompetensområden och att samverkan bidrar till att hela utbudet av insatser kan 

användas och bidra till största möjliga kund- och samhällsnytta. 

3 Bakgrund 

Arbetsförmedlingen har två utmanande år bakom sig. Under år 2019 reducerades 

personalstyrkan kraftigt – med motsvarande 3 200 personer6 – till följd av 

minskningar i myndighetens förvaltningsanslag. Minskningen av personal medförde 

obalanser i kompetens och resurser, geografiskt och organisatoriskt, samt en 

ansträngd arbetsmiljö på många håll.  Dessutom hade svensk ekonomi under 2019 

gått in i en avmattningsfas, med en minskad sysselsättning och ökande arbetslöshet 

som följd. 

För att få 2019 års budget i balans behövde myndigheten hantera ett 

omställningsarbete och en kontorsnätsförändring i snabb takt. Den uppkomna 

situationen medförde utmaningar ur ett kund-, verksamhets- och 

samverkansperspektiv. Den snabba minskningen av personal och avvecklingen av 

arbetsförmedlingskontor medförde att det på många håll uppstod ett glapp i 

myndighetens lokala närvaro.7 Detta hade en tydlig inverkan på såväl myndighetens 

förmåga att erbjuda fysiska möten lokalt som att upprätthålla en väl fungerande 

samverkan med kommuner. Ur ett landsbygdspolitiskt perspektiv väckte 

myndighetens förändrade lokala närvaro dessutom av naturliga skäl starka 

reaktioner. Detta då Arbetsförmedlingen varit den myndighet som ensamt stått för 

den statliga lokala närvaron i många mindre kommuner, särskilt i glesbygd och 

landsbygd, under en längre tid. 

 
6 Avser antalet anställda oktober 2018 jämfört med januari 2020 
7 Se de lägesbeskrivningar som lämnades in till arbetsmarknadsdepartementet 14 februari 2020 och 15 juni 
2020, dnr Af-2020/0000 3708 samt Slutredovisning Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-10-23, dnr Af-
2020/0000 3708. Se även rapporten Perspektiv på Arbetsförmedlingens lokala närvaro, dnr Af-2021/0019 
5247. 
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Arbetsförmedlingens statistik över registrerade kontakter visar att fysiska personliga 

möten vid lokala arbetsförmedlingskontor minskade betydligt mellan januari 2019 

och januari 2020, sammantaget med 54 procent.8 En förklaring är att många ärenden 

som tidigare hanterades genom ett besök på ett arbetsförmedlingskontor redan då 

kunde skötas på distans och digitalt, inte minst rörande arbetssökandes 

planeringssamtal. Denna förklaring förstärks av att minskningen av fysiska möten 

gällde generellt även på större orter där Arbetsförmedlingen hade kvar fast 

bemannade kontor även om minskningen där var något mindre. Sannolikt ändrades 

och i viss mån begränsades dock möjligheten till fysiska besök genom minskningen i 

antalet medarbetare och den påföljande kontorsnätsavvecklingen under 2019 - 2020. 

Det kan finnas fler förklaringar till att antalet fysiska möten har minskat. Det är svårt 

att bedöma hur stort behovet av fysiska personliga möten faktiskt är, och har varit.  

De externa förutsättningarna förändrades därefter dramatiskt i början av mars 2020 i 

samband med coronapandemins utbrott. Pandemins utbrott innebar att inflödet av 

nya arbetssökande steg mycket snabbt. I samband med att pandemins konsekvenser 

blev synliga på arbetsmarknaden ställde Arbetsförmedlingen snabbt om för att 

hantera dessa. Myndigheten gick under våren 2020 in i ett krisläge för att klara den 

uppkomna situationen, som för myndigheten innebar en kris i dubbel bemärkelse. 

Dels i form av smittspridningens konsekvenser för personal och förutsättningar för 

att bedriva verksamheten, dels i form av kraftigt ökad arbetslöshet och stort inflöde 

av nya arbetslösa som krävde en stor omställning och nya prioriteringar. 

Utifrån ovanstående förutsättningar har frågan om på vilka sätt myndigheten möter 

arbetsgivare, arbetssökande och samverkanspartners varit högaktuell för 

Arbetsförmedlingen och kommer så fortsatt att vara. Under 2020 har 

Arbetsförmedlingen som bekant lämnat två lägesbeskrivningar och en 

slutredovisning till regering om Arbetsförmedlingens lokala närvaro och service.9 

Uppdraget var att se över och säkerställa den lokala närvaron på de orter där 

myndigheten tidigare beslutat att avveckla kontor, något som kan ske genom egna 

kontor, i samarbete med kommuner eller genom statliga servicekontor.  

Arbetet under föregående år resulterade i att Arbetsförmedlingen vid utgången av 

2020 säkerställt möjligheter till att erbjuda förbokade fysiska möten för 

arbetssökande i hela landet. Detta genom fysisk närvaro i 208 av landets 290 

kommuner. Antingen via egna arbetsförmedlingskontor eller via så kallade 

samarbetslösningar med andra, där det senare innebar ett omfattande arbete med att 

avtala om och etablera standardiserade lösningar för att kunna ta fysiska möten i 

andras eller i egna lokaler vid behov. Ett arbete som pågår fortfarande. I de 82 

kommunerna där det saknas arbetsförmedlingskontor eller samarbetslösning kan 

fysiska möten alltså erbjudas i grannkommunen. Detta då ett närliggande kontor 

finns inom ett rimligt geografiskt avstånd. Värt att notera är att 72 av dessa 82 

 
8  Se rapporten Perspektiv på Arbetsförmedlingens lokala närvaro, dnr Af-2021/0019 5247. 
9 Detta i enlighet med uppdraget i regleringsbrevet 2020. Se de lägesbeskrivningar som lämnades in till 
arbetsmarknadsdepartementet 14 februari 2020 och 15 juni 2020, dnr Af-2020/0000 3708 samt 
Slutredovisning Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-10-23, dnr Af-2020/0000 3708.   
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kommuner redan innan kontorsnätsförändringen 2019 - 2020 saknade 

arbetsförmedlingskontor i kommunen.  

Parallellt med ovanstående har myndigheten dessutom utökat möjligheten till att 

Arbetsförmedlingens kunder erbjuds allmän service lokalt genom att 

kundtorgsverksamheten successivt införs på SSC:s servicekontor. Vid 2020 års slut 

fanns denna verksamhet vid 81 servicekontor och införandet har fortsatt under 2021.  

Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att myndighetens förmåga att ge 

likvärdig service till arbetssökande och arbetsgivare i hela landet handlar om mer än 

enbart en fysisk lokal närvaro. Det handlar i högsta grad också om tillgången till 

andra servicevägar såsom digitala tjänster, distansservice och tjänster i samarbete 

med kommuner och andra aktörer. Det snabbt ökande nyttjandet av digitala tjänster 

och personliga distansmöten med anledning av coronapandemin understryker vikten 

av en fortsatt utveckling av dessa servicevägar. Dels för att myndigheten ska kunna 

hantera större volymer av ärenden, dels för att de kunder som har behov av fördjupat 

stöd i större utsträckning ska ha större tillgång till service digitalt eller via 

distansmöten. 

4 Strategin för kundarbetet – digitalt först 

Arbetsförmedlingens strategi för kundarbete beslutades i oktober 2020 och har 

arbetats fram med kunden i fokus och utifrån myndighetens arbetsmarknadspolitiska 

uppdrag.10 Strategin har fått namnet Strategi för kundarbetet – digitalt först och 

utgör en konkretisering av det utvecklingsarbete som pågått inom myndigheten 

under en längre tid. Utgångspunkten är, och har varit, regeringens program för 

digital förnyelse av offentlig sektor, vilket genomfördes 2015 – 2018. I regeringens 

program innebär Digitalt först en uttalad ambition att den offentliga förvaltningen, 

när det är lämpligt, ska välja digitala lösningar vid utformningen av sin verksamhet.11 

Strategin är särskilt viktig att beskriva i sammanhanget rörande hur myndigheten 

säkerställer en likvärdig service i hela landet. 

Strategin innehåller en struktur som kopplar samman myndighetens uppdrag med 

kundernas behov. Strategin rymmer även en ansvarsfördelning som lägger grunden 

för hur ett ändamålsenligt samspel kan åstadkommas i hela organisationen och i de 

kanaler inklusive servicevägar som gemensamt säkerställer service och tillgänglighet 

för arbetssökande och arbetsgivare.  

Genom tjänster som uppstår i samarbete med och mellan olika kanaler bidrar 

myndigheten till att förbättra möjligheterna för arbetssökande att ta del av tjänster 

och stöd. Arbetsförmedlingen stödjer arbetssökande till arbete eller utbildning 

genom att erbjuda tjänster i effektiva flöden. När Arbetsförmedlingen utvecklar 

verksamheten, inleder samarbeten och partnerskap med andra samt möter kunder 

 
10 Se Strategi för kundarbetet – digitalt först, dnr Af 2020/00576430. 
11 Se Digitalisering av offentlig sektor - Regeringen.se. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/digital-forvaltning/
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gör myndigheten det utifrån de olika kanaler som olika verksamhetsdelar ansvarar 

för och/eller samarbetar med. 

4.1 Stöd och service tillhandahålls genom 
kundleveransområden som består av tjänster i olika kanaler  

Arbetsförmedlingens strategi för kundarbete beskriver bland annat indelningen av så 

kallade kundleveransområden. Kundleveransområdena utgår från myndighetens 

uppdrag och de uppgifter som framgår av den förordning 12 som anger formerna för 

att bedriva den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Kundleveransområden är tvärfunktionella och samlar alla delar som bidrar till en 

sammanhållen arbetsförmedlingsservice. Områdena syftar till att skapa ett effektivt 

samarbete över de olika verksamhetsdelar och kanaler som gemensamt bidrar till en 

likvärdig service i landet. De fyra kundleveransområdena är: 

• Skriva in, planera och bedöma 

• Utbilda och vägleda 

• Rusta och matcha 

• Rehabilitera till arbete 

Kundleveransområdena utgör delar i ett sammanhållet kundflöde vars syfte är att 

uppfylla de mål som regeringen lagt fast för arbetsmarknadspolitiken. För att 

ytterligare tydliggöra hur myndigheten ska skapa värdefulla flöden finns definierade 

kundflöden för såväl arbetssökande som arbetsgivare. Se även avsnitt 4.1.1 

Sammanhållna effektiva flöden. 

Kundleveransområden består i sin tur av tjänster som levereras i olika kanaler. Inom 

ramen för kanalerna utvecklas tjänster baserat på arbetssökande och arbetsgivares 

behov samt styrningen av myndighetens uppdrag. Kanalerna delas in i tre olika typer:   

• Kanaler i egen regi: Avser digitala tjänster, digital infrastruktur för flera 

aktörer, personligt distansmöte, lokalt personligt möte (till exempel på 

arbetsförmedlingskontor och vid egna kundtorg så länge de finns kvar i egen 

regi). 

• Kanaler i avtalad regi: Avser fristående aktörer (upphandlade enligt LOV13 

eller LOU14), servicekontor som erbjuder kundtorgstjänst i SSC:s regi, 

Samhall och dylikt. 

• Externa kanaler (samverkans- och samarbetspartners): Avser samverkan 

med kommuner, Försäkringskassan och andra myndigheter som erbjuder 

stöd till den enskilde, till exempel Tillväxtverket, samt samverkan inom 

 
12 Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
13 Avser lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). 
14 Avser lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 
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ramen för Samordningsförbunden (Finsam) och olika projekt. Det avser även 

samarbeten med ideella organisationer och folkhögskolor.  

I figur 1 illustreras hur Arbetsförmedlingen erbjuder kunder tjänster och stöd i de 

olika kanalerna exemplifierat med vad som kan erbjudas i egen och avtalad regi samt 

inom ramen för externa kanaler. 

 

 

Figur 1. Illustration av hur Arbetsförmedlingen erbjuder kunder stöd, tjänster och samarbeten i de olika 

kanalerna.  

Det är med andra ord via Arbetsförmedlingens samtliga kanaler myndigheten 

säkerställer en tillgänglig service och ett ändamålsenligt stöd till kunderna. 

Kanalerna är ett medel för att leverera tjänster och samspelet kanalerna emellan är 

det som skapar förutsättningar för leverans av service och stöd i effektiva flöden.  

4.1.1 Sammanhållna effektiva flöden  

För att omsätta strategin för kundarbete i praktiken utvecklas nu arbetssätt och 

metoder som bidrar till att än bättre säkra leveransen av service och stöd till 

kunderna. Arbetsförmedlingen kartlägger under året verksamhetens interna 

processer. Kartläggningen syftar till att skapa sammanhållna effektiva kundflöden 

genom att fördjupa kunskapen om processerna samt identifiera utvecklingsbehov. I 

kartläggningen identifieras även respektive verksamhetsdels ansvar i kundflödet. 

Detta kommer på sikt bidra till en mer ändamålsenlig användning av myndighetens 

samlade resurser och ett förbättrat samspel med våra externa kanaler. Sammantaget 

utgör det viktiga förutsättningar för att kunna säkerställa ett sammanhållet stöd till 

arbetssökande och arbetsgivare.  

4.1.2 Utvecklingen utgår från digitalt först 

Arbetsförmedlingen använder digitaliseringens möjligheter och erbjuder också 

digitalt stöd utifrån kundernas behov. Myndighetens digitala självservicetjänster ska 

ge ett relevant, effektivt och personligt stöd. För de situationer där digitala 

självservicelösningar inte räcker till erbjuds kompletterande stöd genom personlig 

service på telefon eller inom ramen för myndighetens lokala närvaro. Om teknik, tid 
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eller andra begränsningar gör det nödvändigt med en icke-digital lösning som ett 

första steg för att tillgodose servicebehovet behöver vidareutveckling mot en digital 

lösning säkerställas på sikt. 

4.1.3 Utveckling för tillgänglighet och inkludering 

Myndighetens utgångspunkt är att den service som erbjuds digitalt ska vara 

tillgänglig för alla. Utifrån den mångfald som präglar kundernas och andra 

användares behov, förmågor och egenskaper utformas tillgängliga och inkluderande 

tjänster. I undantagsfall kan särlösningar vara nödvändiga, men utgångspunkten är 

att de ordinarie lösningarna ska vara lätta att förstå och enkla att använda för alla. 

Tillgänglighet handlar inte bara om att utveckla för personer med 

funktionsnedsättning utan om att göra det möjligt för alla användare att använda 

våra tjänster och innehåll utifrån sina förutsättningar. Till exempel avseende 

permanent eller tillfälligt nedsatt förmåga, språkkunskaper och möjlighet att 

legitimera sig digitalt. 

4.2 Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande och 
arbetsgivare stöd utifrån behov 

Arbetsförmedlingen erbjuder tillsammans med samverkans- och samarbetspartners 

olika former av stöd till kunderna. I de fall kundernas förutsättningar och 

begränsningar i teknik skapar hinder för informationsstöd och orienterande stöd i 

nedan angivna kanaler och servicevägar möter vi kunderna i de övriga servicevägar 

som är möjliga. I figur 2 illustreras hur Arbetsförmedlingen erbjuder kunder stöd 

utifrån behov. 

*Arbetsförmedlingen eller någon av myndighetens samarbetspartners 

Figur 2. Illustration av hur Arbetsförmedlingen erbjuder kunder stöd utifrån behov. Stöd erbjuds på olika nivåer 

i olika kundmöten.  

Informationsstöd och självservice 

Informationsstöd (till exempel information om hur någonting fungerar, vilka regler 

som gäller, förutsättningar för individen) erbjuds via digitalt möte och riktar sig 

främst till kunder som själva driver sina processer framåt. Tjänster för 
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informationsstöd levereras i första hand av kanaler i egen regi (primärt via digitala 

självservicetjänster). 

Orienterande stöd  

Orienterande stöd erbjuds via digitalt möte eller distansmöte och vänder sig till 

kunder som i viss mån driver sin process själv men som kan behöva visst stöd från 

Arbetsförmedlingen eller någon av våra samarbetspartners i processen framåt. 

Tjänster för orienterande stöd levereras i första hand av kanaler i egen regi (både via 

digitala möten och personligt distansmöte). 

Fördjupat stöd  

Fördjupat stöd erbjuds via digitalt möte, distansmöte eller fysiskt möte och riktar sig 

till de kunder som har större behov av att Arbetsförmedlingen eller någon av våra 

samarbetspartners driver processen framåt. Tjänster för fördjupat stöd levereras av 

alla kanalkategorier och kan delas in enligt följande: 

• Fördjupat stöd i digitalt möte: Fördjupat stöd erbjuds i digitalt möte idag 

genom exempelvis poddar och webbinarier. Kontinuerlig utveckling sker för 

att säkerställa att Arbetsförmedlingen kan göra fler tjänster tillgängliga för 

fler kunder.  

• Fördjupat stöd i distansmöte: I personligt distansmöte erbjuds fördjupade 

planeringssamtal och vägledning till de kunder som behöver det. Även här är 

det fördjupade stödet under utveckling. 

• Lokalt fördjupat stöd: Lokalt fördjupat stöd finns idag och behöver fortsätta 

finnas, utvecklas och förfinas utifrån kundinsikter och myndighetens 

uppdrag. Exempel på lokalt fördjupat stöd är SIUS15, insatser genom 

professioner såsom psykologer, socialkonsulenter, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster samt tjänster som erbjuds av fristående aktörer eller i 

samarbete med andra.  

5 En tillgänglig och geografiskt obunden service 

Arbetsförmedlingen har en tydlig ansats i det påbörjade och pågående arbetet kring 

att säkerställa en likvärdig service i hela landet. Ansatsen har, som framgår av 

inledande kapitel, sin utgångspunkt i myndighetens långsiktiga strategiska inriktning 

och strategin för kundarbetet – digitalt först. Det är som sagt flera delar som 

tillsammans ger en tillgänglighet och likvärdig service i hela landet. Nedan följer 

närmare beskrivningar av den geografiskt obundna servicen som erbjuds i kanaler i 

egen regi. 

 
15 Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd förkortas SIUS. SIUS-metodiken innebär ett 
individuellt stöd inför och under en anställning till en arbetssökande med funktionsnedsättning som innebär 
nedsatt arbetsförmåga. Stödet ges av en arbetsförmedlare med kompetens i introduktionsmetodik, en så kallad 
SIUS konsulent. 
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5.1 Utveckling av digitala tjänster  

Arbetsförmedlingen ser i likhet med samhället i stort en ökande efterfrågan på och 

intresse för att använda digitala tjänster. Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete av 

det digitala serviceutbudet har pågått en längre tid och myndighetens tillgänglighet 

har därmed ökat. Ett brett digitalt serviceutbud är en avgörande förutsättning för att 

tillgängliggöra myndighetens service likvärdigt över hela landet. Utvecklingen av det 

digitala serviceutbudet kommer därför att fortsätta och nya digitala lösningar 

tillkommer löpande. 

5.1.1 Nyttjandet av digitala tjänster 

På Arbetsförmedlingens webbplats finns idag en stor mängd öppen information, 

tjänster och erbjudanden som arbetssökande och arbetsgivare samt andra aktörer har 

tillgång till. Under 2020 var det 88,4 miljoner besök på webbplatsen vilket innebär 

en ökning med 164 procent från 2019, sidvisningarna ökade med 278 procent till 528 

miljoner under samma period. Statistiken visar att webbplatsen är etablerad som den 

primära kanalen för kontakt med myndigheten.  

Ett utökat digitalt utbud av självservicetjänster bidrar till att kunderna hanterar fler 

ärenden via webbplatsen. Många av de digitala tjänsterna underlättar inte bara 

kontakten med Arbetsförmedlingen utan ger kunden egenmakt och möjlighet att 

enkelt lösa sina uppgifter utan att behöva ringa eller besöka Arbetsförmedlingen. 

Tjänsterna bidrar också till att skapa utrymme för myndigheten att hjälpa fler kunder 

med andra ärenden genom personliga möten på distans eller lokalt.  

Tjänsten Mina sidor 

Via tjänsten Mina sidor kan den arbetssökande följa sina ärenden, komma vidare i 

frågor och enkelt komma åt andra digitala tjänster.16 Aktivitetsrapporteringen och 

den arbetssökandes planering är två tjänster som nås via Mina sidor och som berör i 

stort sett alla inskrivna arbetssökande. Cirka 97 procent lämnar idag in sin 

aktivitetsrapport digitalt. Även bland de grupper som kan vara i behov av fördjupat 

stöd finns en hög digitaliseringsgrad beträffande aktivitetsrapporteringen. För de 

som endast har förgymnasial utbildning (och därför i många fall kan antas stå längre 

ifrån arbetsmarknaden) är motsvarande andel 93 procent. Även för den grupp som 

har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är andelen 93 

procent. För utrikes födda är motsvarande andel 96 procent.  

Omkring 90 procent av de som behöver stöd från Arbetsförmedlingen skriver in sig 

själva och bokar det första mötet med myndigheten digitalt. Andelen har legat stabilt 

under lång tid och bedöms inte kunna öka så mycket mer utifrån en uppskattning av 

hur stor andel av de som skriver in sig som kan använda e-legitimation vid 

inskrivningen.  

De arbetssökande som kommer att påbörja en anställning eller reguljära studier inom 

tre månader är aktuella för det så kallade självserviceflödet vilket innebär att de har 

möjlighet till en helt digital kundresa. Det finns även en tjänst för avaktualisering via 

Mina sidor där vissa arbetssökande ges möjlighet att själva begära att de ska skrivas 
 

16 Vilka tjänster beror på om den arbetssökande är inskriven på Arbetsförmedlingen eller ej.  
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ut. Detta istället för att kontakta Arbetsförmedlingen via telefon för ärendet. I 

dagsläget tar i genomsnitt 7 procent av de nyinskrivna arbetssökande del av en helt 

digital service.17 Självserviceflödet kommer att byggas ut så att fler arbetssökande kan 

använda tjänsten. Det skulle medföra att Arbetsförmedlingen kan lägga mer tid på 

personliga kontakter med arbetssökande som är i behov av fördjupat stöd.  

Via Mina sidor finns även Mina profiler som är en tjänst som kan nyttjas oavsett om 

individen är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller inte. I tjänsten 

går att skapa en eller flera profiler som kan publiceras för arbetsgivare och på så vis 

matchas mot arbetsgivare som söker arbetskraft var som helst i landet. Det finns även 

en funktion där det går att skapa bevakningar på annonser som matchar den egna 

profilen. De matchade annonserna skickas automatiskt till den arbetssökande via e-

post. I dagsläget finns cirka 300 000 publicerade profiler, och varje vecka skickas 

omkring 30 000 bevakningsmejl till arbetssökande. Det går även att välja att 

publicera sin profil på Eures-portalen där arbetsgivare i Europa söker arbetskraft.  

Tjänsterna Sök kandidater och Anställa från utbildning 

Genom att som arbetssökande skapa en profil på Mina sidor kan en arbetsgivare hitta 

lämpliga kandidater precis som den arbetssökande kan hitta lämpliga jobb/annonser 

i Platsbanken. Arbetsgivaren hittar kandidater som valt att publicera en profil via 

arbetsgivartjänsten Sök kandidater som i dagsläget rymmer cirka 300 000 profiler. I 

tjänsten går det att söka på ett eller flera geografiska områden och träffarna blir 

utifrån var den arbetssökande angett att den söker arbete. Arbetsgivare kan även söka 

och kontakta personer som går en arbetsmarknadsutbildning. Det går att söka efter 

kandidater utifrån utbildningar inom ett visst kompetensområde eller inom ett visst 

geografiskt område. Det kan arbetsgivare göra via tjänsten Anställa från utbildning. 

Arbete pågår med att göra tjänsten mer synlig och tillgänglig för arbetsgivare så att 

den nyttjas mer. 

Platsbanken 

Platsbanken som finns på Arbetsförmedlingens webbplats möjliggör tillgång till 

samma annonser oberoende var i landet den arbetssökande bor. Det går att söka fram 

annonser utifrån specifika yrken, arbetstid, geografi och bransch. Som arbetsgivare 

kan du publicera annonser i Platsbanken när du söker arbetskraft. Ungefär 80 

procent av alla annonser som arbetsgivare publicerar i Platsbanken är 

direktöverförda från arbetsgivarnas HR-system, och cirka 99 procent av alla 

annonser är helt digitalt publicerade.18 På Platsbanken finns i nuläget 60 procent av 

alla publicerade annonser i Sverige. Under 2020 var det 60,7 miljoner besök i 

 
17 Källa: Arbetsförmedlingen. Andelen nyinskrivna arbetssökande som tar del av en helt digital service baseras 
på den genomsnittliga andelen av de som skriver in sig varje månad. I mars 2021 var det 1 924 nyinskrivna 
arbetssökande som nyttjade möjligheten till en helt digital kundresa. Antalet och andelen som tar del av en helt 
digital service stiger betydligt under december, juni och juli i samband med terminsavslutningar som följs av 
nya terminsstarter, det vill säga att många nyinskrivna arbetssökande påbörjar arbete eller studier inom tre 
månader i samband med att terminen startar igen. 
18 Källa: Arbetsförmedlingen. Under 2020 lades 99,3 procent, av de publicerade annonserna in av arbetsgivarna 
själva (motsvarande andelar tidigare år var 2019 97 procent och 2018 91 procent). Totalt publicerades 488 500 
annonser digitalt under 2020. En annons kan innehålla flera lediga platser. 
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Platsbanken och under de tre första månaderna 2021 var besöksantalet 25,7 

miljoner.19  

Tjänsten Snabbintervjuer 

Snabbintervjuer är en tjänst för arbetsgivare som ger ett stöd oavsett var 

arbetsgivaren finns i landet. Tjänsten är en rekryteringstjänst utvecklad av 

Arbetsförmedlingen som kombinerar videosamtal med ett antal smarta HR-

funktioner. Tjänsten ger ett bra stöd att rekrytera från olika platser i landet och den 

har framgångsrikt använts vid exempelvis rekrytering av säsongspersonal till 

skidorter. Januari till mars 2021 har 1 783 intervjuer genomförts via tjänsten. 

Karriärvägledningstjänster 

Digitala lösningar för insatser som syftar till att motivera och vägleda individen till 

studier blir allt viktigare. De digitala karriärvägledningstjänsterna utvecklas bland 

annat för att de ska kunna vara tillgängliga på andras webbplatser. Detta för att fler 

aktörer ska kunna nyttja myndighetens tjänster samt att verksamheten bättre kan 

möta kundbehoven i rätt serviceväg. Även den digitala vägledningen förbättras, så att 

arbetssökande enklare kan göra medvetna val i sin karriärplanering och eventuella 

studieval.20  

Vägledningstjänsterna vänder sig till alla som är i behov av karriärvägledning. 

Arbetssökande som står inför ett yrkes- eller studieval, ungdomar som är på väg in i 

arbetslivet samt ombytessökande som funderar på nästa steg i sin karriär. Under 

2020 hade tjänsten cirka 220 000 besökare per månad.21 Den digitala 

karriärvägledningen erbjuder en möjlighet att boka ett personligt distansmöte med 

Arbetsförmedlingen för att fördjupa sig i resultatet från tjänsterna och i eventuella 

följdfrågor. Arbetsförmedlingens digitala tjänster inom området karriärvägledning 

översätts också till flera språk och anpassas med information om den lokala och 

regionala arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen Play  

Arbetsförmedlingen Play innehåller poddar, webbinarier, filmer och kurser som 

riktar sig till arbetssökande och arbetsgivare men är tillgängliga för alla.22 

Arbetsförmedlingen Play har under första kvartalet 2021 haft cirka 240 000 unika 

nedladdningar och visningar.23 Podcasten släpps varje vecka och tar upp ämnen 

såsom Hur du kan skriva ett cv på olika sätt eller Hur det är att söka jobb om du har 

en diagnos. Webbinarier är livesända föreläsningar där fokus antingen är inspiration 

eller information, till exempel om att lyckas på intervjun, att använda nätverk för att 

hitta ett arbete eller få information om olika arbetsmarknadspolitiska program. 

Deltagande sker via mobil, dator eller surfplatta, och de går att se i direktsändning 

eller i efterhand. Ett arbete med att tillgänglighetsutforma allt material på 

Arbetsförmedlingen Play pågår. Exempelvis finns i nuläget 10 stycken webbinarier på 
 

19 Källa: Arbetsförmedlingen. Antalet besök på Platsbanken avser samtliga besök och inte unika sådana. 
20 I nuläget erbjuder arbetsförmedlingen fem karriärvägledningstjänster: Yrken och Studier, På egen hand, Hitta 
yrken. Intresseguiden samt Framtidsutsikter. De digitala karriärvägledningstjänsterna ska inte förväxlas med 
den upphandlade tjänsten Karriärvägledning (KVL). 
21 Källa: Arbetsförmedlingen. 
22 Se Arbetsformedlingenplay.se  
23 Källa: Arbetsförmedlingen. Avseende antalet unika nedladdningar och visningar på webbinarier, filmer eller 
poddar som under kvartal 1 2021 uppgick till 234 126 stycken. 

https://www.arbetsformedlingenplay.se/
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teckenspråk, och pedagogiken i webbinarierna har anpassats utifrån en 

syntolkningsaspekt. Tillgänglighetsutformningen är en viktig aspekt av utvecklingen 

av digitala tjänster och lösningar framåt. 

5.1.2 Tillgänglighetsdesign och tillgänglighetsutformning 

I enlighet med lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 

designar och utformar myndigheten de digitala tjänsterna så att ingen ska hindras 

från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. 

Arbetsförmedlingen strävar alltid efter att vara inkluderande och att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för att alla människor ska bemötas utifrån sina 

förutsättningar. Därför arbetar Arbetsförmedlingen för att vara en tillgänglig 

myndighet för såväl arbetssökande som arbetsgivare i enlighet med myndighetens 

policy för lika rättigheter och möjligheter som bland annat klargör följande: 

• Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera 

med och ta del av myndighetens information via tryckta medier, telefon, 

webb, film och möten. 

• Arbetsförmedlingens webbplats och myndighetens digitala tjänster ska kunna 

användas av alla oavsett funktionsförmåga. 

Den digitala tillgängligheten handlar om att både teknik och innehåll ska uppfylla 

vissa krav. De digitala tjänsterna ska fungera oavsett förmåga, sammanhang eller 

situation. För att nå dit har Arbetsförmedlingen en mängd rutiner och aktiviteter. 

Här följer några exempel: 

• Designa för olika funktionsnedsättningar såsom syn- eller hörselnedsättning, 

motoriska samt kognitiva funktionsnedsättningar.  

• Tillgänglighetstesta nya webbsidor, applikationer och tjänster så att de 

fungerar med olika verktyg och hjälpmedel. 

• Användartesta med personer med funktionsnedsättningar som medför 

nedsatt arbetsförmåga. 

• Fånga in behov genom dialog med brukarorganisationer.24 

• Använda klarspråk och där det behövs även skriva lättläst. 

• Ställa krav vid upphandling av system eller på fristående aktörer. 

5.1.3 Vikten av att uppmuntra och stärka arbetssökande i deras digitala 

kompetens  

Undersökningar visar att arbetsgivare ofta förutsätter och värderar digital kompetens 

hos sina arbetstagare.25 Arbetsförmedlingen har därför en viktig uppgift att även 

stärka arbetssökandes digitala kompetens, för att på så sätt förbättra 

förutsättningarna för matchning på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen 

 
24 Avser olika brukar- och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning. 
25 Se Arbetsförmedlingens Sifo-undersökning och Omvärldsrapport 2021, dnr Af-2020/0051 1254 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/utbildningsmaterial/livslangt-larande
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uppmanar därför nya kunder att ta del av innehållet på utbildningsplattformen 

Digitalajag.se.26 Myndigheten har även i utformandet av avtalade tjänster säkerställt 

att fristående aktörer ska erbjuda stöd och aktiviteter som stärker arbetssökandes 

digitala kompetens. 

5.2 Utveckling av personligt distansmöte  

En fortsatt utveckling av distansservice inklusive personligt distansmöte per telefon 

ökar tillgängligheten och förmågan till att erbjuda personligt stöd likvärdigt i hela 

landet.  

Fler och fler arbetsgivare och arbetssökande kan ta del av en geografiskt obunden 

service per telefon eller chatt i fler och fler ärenden vilket är efterfrågat. För ärenden 

av informativ eller orienterande art finns Arbetsförmedlingen tillgänglig på en 

nationell telefonlinje (0771–416 416 för arbetssökande och 0771–508 508 för 

arbetsgivare).  

Under helåret 2020 hanterade Arbetsförmedlingen cirka 1 250 000 inkommande 

telefonsamtal, 270 000 inkommande chattar och 380 000 planeringssamtal via de 

nationella ingångarna.27 Dessa viktiga servicevägar för personliga kontakter och 

möten med myndigheten är öppna måndag till fredag mellan klockan 08.00 och 

16.00. Har den arbetssökande tillgång till bank-id kan man få stöd med sitt 

personspecifika ärende direkt. Detta både via telefon och chatt. Har den 

arbetssökande inte bank-id finns manuella rutiner för till exempel telefonanmälan 

och hur man förmedlas kontakt med Arbetsförmedlingen lokalt. 

Inkommande samtal via den nationella telefonlinjen har ökat markant de senaste 

åren. Ökningen har även förstärkts av en ökad efterfrågan på myndighetens tjänster 

på grund av konsekvenserna av pågående pandemi. I dagsläget besvarar 

Arbetsförmedlingen i genomsnitt cirka 150 000 samtal från arbetssökande och 

arbetsgivare per månad genom myndighetens nationella telefonlinje.28 Samtidigt 

besvarar myndigheten cirka 30 000 chattar per månad.29 Detta indikerar en fortsatt 

ökad efterfrågan även under innevarande år. 

Genom möjligheten att erbjuda fler personliga distansmöten per telefon ökar andelen 

och antalet arbetssökande som helt får sitt stöd geografiskt oberoende. Det innebär 

även att myndigheten mer flexibelt kan rikta resurser dit det behövs utan att det 

kräver förändringar i organisation eller omflyttning av personal. Över 80 procent av 

de nyinskrivna har idag sitt första planeringssamtal via personligt distansmöte per 

telefon, vilket innebär en kraftig ökning från cirka 10 procent under 2018.  

Myndigheten genomför i nuläget cirka 26 000 planeringssamtal med arbetssökande 

per månad inom ramen för personligt distansmöte.30 Arbetsförmedlingen fattar idag 

också i ökande omfattning beslut om insatser och stöd via personligt distansmöte. 

 
26 Se www.digitalajag.se 
27 Källa: Arbetsförmedlingen 
28 Källa: Arbetsförmedlingen. Avseende statistik över inkommande samtal kvartal 1 2021. 
29 Källa: Arbetsförmedlingen. Avseende statistik över inkommande chattar kvartal 1 2021. 
30 Källa: Arbetsförmedlingen. Avseende statistik över planeringssamtal kvartal 1 2021. 

http://www.digitalajag.se/
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Beslut om bland annat nystartsjobb samt matchningstjänsterna Stöd och matchning 

(STOM) och Kundval Rusta och matcha (KROM) kräver således inget fysiskt besök 

hos Arbetsförmedlingen lokalt.  

Dessutom kan arbetssökande som är inskrivna i etableringsprogrammet få service på 

arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja via telefon (0771 - 860 100 för 

arbetssökande som omfattas av etableringsinsatser). Exempelvis så erbjuds 

information och orienterande stöd kring söka arbete, planering, validering och 

ersättning. Utvecklingsinitiativ för att erbjuda tolk på distans per telefon och 

personligt distansmöte pågår. Detta för att även kunna erbjuda service och stöd per 

telefon på ett annat språk än svenska till arbetssökande utanför 

etableringsprogrammet.   

I sammanhanget bör även nämnas att Arbetsförmedlingens utökade distansservice, 

inklusive personliga distansmöten per telefon, har en stark koppling till 

servicekontorens förmåga att utföra delar av myndighetens tjänster.  Som närmare 

framgår av kapitel 6 erbjuder servicekontoren Arbetsförmedlingens kunder allmän 

service via så kallad kundtorgstjänst. För arbetssökande som saknar e-legitimation, 

och därför kan behöva komma i direktkontakt med Arbetsförmedlingen, vänder sig 

servicekontoren till Arbetsförmedlingen via en särskild nationell telefonlinje. Antal 

samtal från SSC till Arbetsförmedlingen uppgår till cirka 1 500 per månad. Frågorna 

rör ofta ärenden kopplat till en inskrivning av ny arbetssökande, återinträde i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program, ansökan om reseersättning vid intervjuresa eller 

övriga frågor där en fortsatt hantering kräver behörighet i Arbetsförmedlingens 

interna verksamhetssystem. Vid behov, och enligt ordnad rutin, bokar 

Arbetsförmedlingen en tid för ett personligt möte lokalt med den arbetssökande om 

en fråga eller ett ärende inte kan lösas på distans via den särskilda telefonlinjen 

direkt.   

För att möjliggöra att fler kunder kan erbjudas service, stöd och personliga möten 

fortsätter Arbetsförmedlingen arbetet med att bredda tjänsteutbudet på distans. 

5.3 Utveckling av digital infrastruktur för fler aktörer på 
arbetsmarknaden 

På arbetsmarknaden finns fler aktörer och användare än de som har en direkt 

kontakt med Arbetsförmedlingen. I sammanhanget bör därför nämnas den 

utveckling av digital infrastruktur som pågår för fler aktörer och tjänster. 

Samtidigt som Arbetsförmedlingen utvecklar den infrastruktur som behövs för att 

leverera digitala tjänster och distansservice direkt till arbetssökande och arbetsgivare, 

pågår en utveckling av en gemensam digital infrastruktur som även kan användas av 

andra aktörer och för andra tjänster på arbetsmarknaden. En sådan infrastruktur kan 

till exempel bidra till en utveckling av tjänster som innebär att arbetssökande och 

arbetsgivare inte behöver registrera sitt cv eller publicera annonser flera gånger, i en 

mängd olika tjänster. Syftet är att underlätta för fler aktörer än bara 
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Arbetsförmedlingen att på egna villkor också bidra till arbetsmarknadens 

funktionssätt.  

Arbetsförmedlingen utvecklar därför öppna system, tillgängliga för alla, för att främja 

rörligheten på arbetsmarknaden och för att bättre möta de behov som kan uppstå i 

och med förändringarna på arbetsmarknaden, digitaliseringens möjligheter och 

utvecklingen av utförandet av arbetsmarknadspolitiken. En infrastruktur som består 

av öppna data, ett gemensamt språk och öppen teknik bidrar aktivt till att den 

digitala kommunikationen mellan olika system kan vara både smidig och rättssäker.  

Utvecklingen har påbörjats i tre spår. Arbetsförmedlingen utvecklar:  

• möjligheten för arbetssökande att samla, kontrollera och dela sin personliga 

information, 

• möjligheten att samla, kvalitetssäkra och distribuera data som beskriver 

behoven på arbetsmarknaden, 

• ett för svensk arbetsmarknad gemensamt språk, standardiserat och 

dynamiskt, så att människor och arbetsgivare enklare kan hitta varandra. 

Såväl privata som offentliga aktörer använder redan Arbetsförmedlingens öppna 

infrastruktur och data i syfte att vidareutveckla sina digitala tjänster. Flera aktörer 

menar att Arbetsförmedlingen med dessa utvecklingsspår redan bidragit med stor 

nytta. 31 Inom ramen för satsningen JobTech Development driver 

Arbetsförmedlingen utvecklingen mot ett digitalt ekosystem för matchningsaktörer 

på arbetsmarknaden. Utvecklingen har även koppling till den bredare frågan om en 

hållbar digital infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande och andra 

uppdrag som myndigheten har. 32  

6 En ändamålsenlig lokal närvaro 

Arbetsförmedlingen går mot en mer geografiskt obunden tillgänglighet och service 

samtidigt som mer av myndighetens rustande och matchande tjänster utförs av 

fristående aktörer. Personliga möten kan erbjudas på distans, i såväl egen som 

avtalad regi, och som kund har man flera ingångar till myndigheten än den lokala.33  

De flesta arbetsgivare och arbetssökande möter Arbetsförmedlingen via webbplatsen 

eller via telefon, chatt och digitala möten. För de allra flesta fungerar detta bra men 

 
31 Se PwC rapport: Ett externt perspektiv på jobtech – Förutsättningar för Arbetsförmedlingen (Af-2020/0030 
6863) 
32 Se följande regleringsbrevsuppdrag 2021: 2.2 Förbereda för reformeringen av myndigheten samt 3.14. Digital 
infrastruktur för livslångt lärande – regeringens samverkansprogram 2019–2022 
33 Arbetsförmedlingen har 2020 fattat beslut om att leverans av externa arbetsmarknadstjänster kan bedrivas på 
distans under pågående coronapandemi. Beslutet har under året förlängts till att gälla 2021-12-31. Se Beslut om 
förlängning av tidsgräns för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans, dnr Af-2021/0026 5179. 
Tjänsten Kundval rusta och matcha är sedan tidigare utformad på sådant sätt att fristående aktörer har 
möjlighet att leverera stora delar av tjänsten på distans. Se rapport Rusta och matcha – om tjänstens 
utformning, dnr Af-2019/0038 1388. 
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inte för alla och därför behöver kunder som har ett identifierat behov av ett fysiskt 

personligt möte lokalt också kunna erbjudas detta inom ramen för myndighetens 

kanaler i egen eller avtalad regi. Den lokala förankringen är därför fortsatt viktig 

samtidigt som fortsatt utveckling av arbetssätt med hjälp av teknik för att 

åstadkomma bättre flöden av ärenden mellan myndighetens kanaler också är viktig 

för kunderna. Ett exempel kan vara när ett ärende har initierats genom ett personligt 

distansmöte och behöver övergå till ett personligt möte lokalt, eller det omvända. 

Personliga, fysiska möten lokalt sker inom ramen för Arbetsförmedlingens kanaler, i 

egen och avtalad regi, och myndighetens totala lokala närvaro. Den lokala närvaron 

består av tre huvudsakliga delar: 

• Spontana möten vid servicekontor: Avser Arbetsförmedlingens möjlighet att 

genom införandet av kundtorgstjänst vid såväl befintliga som nytillkomna 

statliga servicekontor erbjuda Arbetsförmedlingens kunder att ta del av 

allmän service via spontana möten runt om i landet.  

• Förbokade fysiska möten i egen regi: Avser Arbetsförmedlingens möjlighet att 

erbjuda behovsprövade förbokade fysiska möten vid myndighetens egna 

arbetsförmedlingskontor och vid etablerade samarbetslösningar med andra.  

• Förbokade fysiska möten och aktiviteter i avtalad regi: Avser 

Arbetsförmedlingens möjlighet att erbjuda tjänster, exempelvis rustande och 

matchande tjänster, genom fristående aktörer runt om i landet. 

6.1 Möjlighet till spontana fysiska möten genom 
servicesamverkan med Statens servicecenter 

Kunder som vill besöka Arbetsförmedlingen utan förbokad tid och för allmän service 

kan göra det på de statliga servicekontoren. Det säkerställer Arbetsförmedlingen 

genom avtalad servicesamverkan med SSC.34 Denna möjlighet till så kallad 

kundtorgstjänst vid servicekontor innebär att kunderna kan få nedanstående lokala 

service på flera platser runt om i landet. Kunden behöver inte boka tid och får hjälp 

med att: 

• använda Arbetsförmedlingens tjänster på webben 

• skriva in sig på Arbetsförmedlingen 

• aktivitetsrapportera 

• använda datorer för självservice 

• hämta och fylla i blanketter 

• lämna in blanketter och intyg 

 
34 Servicesamverkan är ett avtalat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter (SSC). På 
SSC:s servicekontor får kunderna även vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 
Skatteverket. 
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• vid behov förmedlas en kontakt med en arbetsförmedlare  

Behöver SSC komma i direktkontakt med Arbetsförmedlingen för att hantera frågor 

vänder sig servicekontoren som tidigare nämnts till Arbetsförmedlingen via en 

särskild nationell telefonlinje. Antal samtal till telefonlinjen uppgår till cirka 1 500 på 

en månad vilket motsvarar cirka 10 procent av de besök/ärenden servicekontoren 

hanterar. På så vis kan ärenden lösas på plats eller per telefon direkt. I de fall ärendet 

inte kan lösas direkt kan Arbetsförmedlingen behöva boka en tid för ett personligt 

möte lokalt. 

Införandet av kundtorgtjänst vid SSC pågår enligt plan, och i enlighet med 

regeringens intentioner, under år 2020 och 2021. Fler och fler statliga servicekontor 

har tagit över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina 

kundtorg. Hittills i år har servicekontoren hanterat cirka 15 000 besök/ärenden per 

månad som rör Arbetsförmedlingens kunder.35 I juni 2021 erbjuder 100 

servicekontor denna allmänna service som är uppskattad av kunderna. Bland annat 

för servicekontorens generösare öppettider och möjligheten att hantera flera 

myndighetsärenden på samma gång. Under resterande del av 2021 övergår servicen 

på Arbetsförmedlingens kundtorg till servicekontor på ytterligare 20 platser.36 Vid 

ingången av 2022, efter att kundtorgstjänst även är infört vid servicekontoren i 

storstäderna, kommer samtliga av SSC:s 120 servicekontor37, i 110 kommuner, 

erbjuda allmän service via spontana möten och någon kundtorgsverksamhet i egen 

regi kommer inte att finnas kvar. Se bilaga 1 för illustration och sammanställning av 

var Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst i avtalad regi erbjuds i landet. 

I takt med att fler servicekontor etableras ute i landet främjas också möjligheten för 

Arbetsförmedlingens kunder att få ta del av kundtorgstjänst på ytterligare platser 

runt om i landet. Arbetsförmedlingen ställer sig därför också positiva till regeringens 

beslut om att öppna nya servicekontor på fler platser som framgår av regeringsbeslut 

och utredningen DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service – 

slutredovisning.38 

6.2 Möjlighet till förbokade fysiska möten i egen regi  

Inom ramen för myndighetens olika former av lokal närvaro säkerställs även att 

Arbetsförmedlingens kunder erbjuds förbokade fysiska möten vid behov.39 

Utgångspunkten är att ett fysiskt möte kan behövas:  

 
35 Källa: SSC:s besöksstatistik jan-mars 2021 visar att servicekontoren hanterade cirka 44 000 besök/ärenden 
rörande Arbetsförmedlingens kunder. 
36 Enligt nuvarande plan kommer servicekontoren i kommunerna Botkyrka, Gävle, Göteborg, Haninge, 
Katrineholm, Malmö, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje och Ystad erbjuda kundtorgstjänst i SSC:s regi först 
senare i andra halvan av 2021. 
37 Avser SSC:s nuvarande 117 servicekontor och tre planerade servicekontor i storstäderna Göteborg, Malmö och 
Stockholm. 
38 Se regeringsbeslut Uppdrag till Statens servicecenter att öppna nya servicekontor, DS 2020:29 En utvecklad 
organisation för lokal statlig service – slutredovisning och Arbetsförmedlingens remissvar DS 2020_29 En 
utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning, dnr Af-2020/0074 1142. 
39 Myndighetens beslutade och planerade lokala närvaro i egen regi bedöms vara ändamålsenlig och utgår från 
styrelsens beslutade principer för Arbetsförmedlingens lokala närvaro samt myndighetens enhetliga 
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• för arbetssökande med behov av fördjupat stöd och där myndigheten i 

dialog med kunden har bedömt att det behöver ges genom ett bokat 

fysiskt möte, 

• för arbetssökande med behov av insatser i samverkan med andra (till 

exempel kommun och dess socialtjänst, Försäkringskassan, frivård samt 

region),   

• för arbetssökande och arbetsgivare utifrån behov av anpassning och 

prövning av lönestöd. Detta avser alla former av arbetsplatsbesök 

kopplade till de specifika medlen som ryms inom förordning (2017:462) 

om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga och 

• med representanter från näringsliv och andra samarbetspartners i syfte 

att bidra till en fungerande kompetensförsörjning både regionalt och 

lokalt.   

Behovet av fysiska förbokade möten kommer dock att förändras med tiden, bland 

annat beroende på den fortsatta digitala utvecklingen samt utvecklingen av tjänster i 

avtalad regi genom fristående aktörer.  

Arbetsförmedlingens lokala närvaro i egen regi består av 88 fast bemannade kontor, 

24 kontor som Arbetsförmedlingen reser till samt 103 möjliga samarbetslösningar 

med andra. Lokal närvaro där myndigheten inte har egna kontor säkerställs genom 

samarbete med SSC och/eller kommuner. Arbetet med att formalisera och 

standardisera samarbetslösningar i andras och i egna lokaler har pågått sedan 2020. 

98 av totalt 103 stycken är i skrivande stund avtalade och möjliga att ha i bruk. 

Återstående samarbetslösningar på orterna Boden, Kristinehamn, Mullsjö, Kinna och 

Olofström kommer att vara helt färdigställda under senare delen av 2021. Se bilaga 2 

för illustration och sammanställning av på vilka platser runt om i landet myndigheten 

erbjuder förbokade fysiska möten i egen regi inklusive i vilka former av lokal närvaro. 

Sammantaget innebär det att Arbetsförmedlingen kan erbjuda förbokade fysiska 

möten för arbetssökande i hela landet genom en fysisk närvaro i 208 av landets 290 

kommuner. Det kan jämföras med att myndigheten vid ingången av 2019 hade egna 

kontor i 218 kommuner. För 82 kommuner har Arbetsförmedlingen gjort 

bedömningen att ett närliggande kontor eller en närliggande samarbetslösning i 

annan kommun utgör en tillräcklig och ändamålsenlig närvaro i kombination med 

den service som erbjuds via andra servicevägar.  

För att minimera smittspridning i samband med coronapandemin har 

Arbetsförmedlingen undvikit att genomföra förbokade fysiska möten under stora 

delar av 2020 och 2021. Sedan tidigare har regeringen gett statliga myndigheter i 

uppdrag att se till att fler anställda kan arbeta hemifrån. I april 2021 uppmanade 

regeringen till fortsatt hemarbete för alla som kan. Arbetsförmedlingens rutiner för 

 
bedömningsgrunder för form av lokal närvaro. Se närmare beskrivningar av principer och bedömningsgrunder i 
Slutredovisning Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-10-23, dnr Af-2020/0000 3708. 
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hemarbete ligger därmed fast som minst fram till den 15 september 2021. Därmed 

erbjuds kunderna förbokade personliga möten främst via telefon eller videolänk, även 

lokalt (såväl inom ramen för det egna kontorsnätet som vid samarbetslösningar hos 

andra).  

För att ändå få en uppfattning om omfattningen av de personliga möten som sker 

lokalt kan nämnas att Arbetsförmedlingen genomförde cirka 323 000 fysiska besök 

med arbetssökande under helåret 2020.40 Förändringen av antalet besök på grund av 

restriktionerna är tydlig under det gångna året. Vid ingången av 2020 genomförde 

myndigheten i genomsnitt cirka 60 000 besök per månad, vilket kan jämföras med i 

genomsnitt cirka 9 000 per månad vid ingången av 2021.41 Samtidigt hanterades 

totalt 2 050 000 personliga möten med arbetssökande per telefon under helåret 

2020.42 Vid ingången av 2020 genomförde myndigheten i genomsnitt cirka 136 000 

telefonsamtal per månad, vilket kan jämföras med i genomsnitt cirka 225 000 per 

månad vid ingången av 2021.43 

6.2.1 Lokal närvaro i gles- och landsbygd 

Myndighetens beslutade och planerade lokala närvaro utgår från styrelsens beslutade 

principer för Arbetsförmedlingens lokala närvaro samt myndighetens enhetliga 

bedömningsgrunder för form av lokal närvaro.44 Under föregående år då 

myndigheten påbörjade arbetet med att säkerställa, och vid behov återställa, en lokal 

närvaro i egen regi runt om i landet har ett gles- och landsbygdsperspektiv beaktats.  

Arbetsförmedlingen har idag säkerställt möjligheter att erbjuda förbokade fysiska 

möten för kunder i den specifika kommunen i 19 av de 20 kommuner som under 

2010 - 2016 har definierats som ”glesbygdskommuner”.45 Den kommun som i 

dagsläget inte har tillgång till fysiskt möte i kommunen är Bräcke. Tidigare 

bedömning har varit att närvaron i Bräcke är ändamålsenlig genom ett närliggande 

fast bemannat kontor i Östersund. Under året avser dock myndigheten undersöka 

möjligheterna till att etablera en så kallad samarbetslösning med kommunen i tre 

ytterligare kommuner i Jämtlands län varav Bräcke utgör en av dessa.46 

I relation till Sveriges kommuner och regioners (SKR) nuvarande definition av 

”landsbygdskommun” konstaterar Arbetsförmedlingen att myndigheten säkrat 

möjligheten att erbjuda fysiska möten med kunder i den specifika kommunen i 52 av 

 
40 Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Avseende manuellt registrerade besök i Arbetsförmedlingens 
informationssystem (AIS). Notera att antalet besök tydligt har minskat under 2020 på grund av de åtgärder 
myndigheten har behövt ta till för att minimera risken för smittspridning. 
41 Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Avseende manuellt registrerade besök i AIS och genomsnittligt antal 
besök per månad kvartal 1 2020 jämfört med kvartal 1 2021. 
42 Källa Arbetsförmedlingens datalager. Avseende manuellt registrerade telefonkontakter i AIS. 
43 Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Avseende manuellt registrerade telefonkontakter i AIS och 
genomsnittligt antal telefonkontakter per månad kvartal 1 2020 jämfört med kvartal 1 2021. 
44 Se närmare beskrivningar av principer och bedömningsgrunder i Slutredovisning Arbetsförmedlingens lokala 
närvaro 2020-10-23, dnr Af-2020/0000 3708. 
45 En glesbygdskommun är, enligt den definition som tillämpats sedan 2010 och fram till 2016, en kommun, där 
mindre än 70 procent av befolkningen bor i tätort samt har en befolkningstäthet som är mindre än åtta invånare 
per kvadratkilometer. Följande kommuner har tidigare betraktats som glesbygdskommuner: Bräcke, Dals-Ed, 
Ljusdal, Nordanstig, Nordmaling, Pajala, Ragunda, Robertsfors, Sollefteå, Sorsele, Strömsund, Torsby, Vansbro, 
Vilhelmina, Vindeln, Ånge, Årjäng, Åsele, Överkalix och Övertorneå. 
46 Förutom Bräcke kommun så ingår här även kommunerna Berg och Krokom. 
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55 kommuner.47 I de tre kommuner som återstår erbjuds fysiska möten istället i en 

grannkommun. I Orsa har bedömningen gjorts att närvaron är ändamålsenlig genom 

ett närliggande fast bemannat kontor i Mora. I Eda (som inte tidigare haft något 

arbetsförmedlingskontor) bedöms närvaron vara ändamålsenlig via ett närliggande 

fast bemannat kontor i Arvika. I Vimmerby (som inte heller haft något 

arbetsförmedlingskontor tidigare) bedöms närvaron vara ändamålsenlig via det 

närliggande kontoret i Hultsfred. Dock bör nämnas att det finns ett servicekontor 

som erbjuder kundtorgstjänst i Vimmerby. Bedömningen att dessa former av lokal 

närvaro är ändamålsenliga och tillräckliga kvarstår fortfarande. 

Arbetsförmedlingen bedömer därmed att en ökad fysisk närvaro i gles- och landsbygd 

inte nödvändigtvis kommer att ske i egen regi, utan istället genom hur myndighetens 

lokala närvaro i avtalad regi kommer att förändras och utökas.  

Arbetsförmedlingen ställer sig därför mycket positiv till regeringens beslut om att fler 

servicekontor etableras i gles- och landsbygd.48 Detta skulle främja möjligheten för 

Arbetsförmedlingens kunder att få ta del av kundtorgstjänst på ytterligare platser i 

landet, närmare bestämt i 15 ytterligare kommuner.49 Öppnandet av nya 

servicekontor i kombination med att utbudet av avtalade tjänster hos fristående 

aktörer får en bredare geografisk spridning runt om i landet är det som sammantaget 

kan bidra till en ökad spridning av den fysiska närvaron. 

6.3 Möjlighet till stöd genom tjänster som levereras i avtalad 
regi av fristående aktörer  

Arbetsförmedlingen är huvudman för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

oavsett om utförandet sker i egen regi eller i avtalad regi av fristående aktörer. Den 

verksamhet som Arbetsförmedlingen tidigare bedrivit i egen regi liknar den 

verksamhet som Arbetsförmedlingen upphandlar av fristående aktörer.50  

Inom ramen för Arbetsförmedlingens tjänster i avtalad regi kommer service och stöd, 

och därmed även förbokade fysiska möten som arbetssökande kan vara i behov av, 

erbjudas av fristående aktörer. Se bilaga 3 som närmare beskriver innehållet i 

tjänsten KROM. Arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser kommer därmed i huvudsak erhålla stöd av myndigheten genom kontakter 

med representanter för en fristående aktör.  

 
47 Landsbygdskommuner framgår av SKR:s (dåvarande SKL:s) kommunindelning som gäller fr.o.m. 1 januari 
2017. Notera att begreppet ”glesbygdskommun” upphör i och med den nya kommungruppsindelningen 2017. 40 
kommuner definieras som ”Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största 
tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent)” och 15 kommuner definieras som 
”Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, dvs 
antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet”. 
48 Se Arbetsförmedlingens remissvar DS 2020_29 En utvecklad organisation för lokal statlig service – 
slutredovisning, dnr Af-2020/0074 1142. 
49 Utredningen DS 2020_29 En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning föreslår 15 
servicekontor följande kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbats av nedläggningar av annan 
statlig verksamhet: Boden, Finspång, Laholm, Nynäshamn, Stenungsund, Sölvesborg, Östhammar, Askersund, 
Borgholm, Filipstad, Lysekil, Nordmaling, Tingsryd, Ånge och Åre. 
50 Se SOU 2019:3 Effektivt, tydligt och träffsäkert- det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad 
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I sammanhanget är det därför relevant att ge en närmare beskrivning av avtalade 

tjänsters och fristående aktörers roll för myndighetens lokala närvaro och 

arbetsförmedlingsservicen lokalt. Fristående aktörer utgör tillsammans med 

myndighetens övriga servicevägar en viktig beståndsdel i hur Arbetsförmedlingen 

som helhet möter arbetssökandes och arbetsgivares behov lokalt och samordnar sig 

kring individen tillsammans med samverkanspartners såsom kommuner.  

6.3.1 De avtalade tjänsternas geografiska spridning i nuläget 

Tjänsterna som Arbetsförmedlingen erbjuder och fristående aktörer levererar ska 

bidra till att arbetssökande snabbare eller i högre utsträckning kommer i arbete eller 

studier och att stödet ska kunna erbjudas med en hög geografisk spridning. 

Myndighetens prioriteringar, ändrade budgettilldelning och särskilda uppdrag i 

regleringsbrevet51  har lett till att behovet av myndighetens tjänster har förändrats 

relativt snabbt. Detta gäller såväl inriktningen på tjänsterna som omfattningen och 

den geografiska spridningen av desamma. Sammantaget kan Arbetsförmedlingens 

förutsättningar att snabbt ställa om och därmed erbjuda service och stöd i hela landet 

förbättras genom utvecklingen av avtalade tjänster. 

Arbetsförmedlingen har med anledning av denna redovisning gjort en genomgång av 

tillgången och den geografiska spridningen av ett antal avtalade tjänster. 

Genomgången avser aktuella uppgifter till och med mars 2021 vad gäller 

matchningstjänsterna STOM och KROM samt tjänsterna Introduktion till arbete 

(INAB), Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM), Karriärvägledning (KVL)52 

och Aktivitetsbaserade utredningsplatser (ABUF). En övergripande sammanställning 

av tjänsterna inklusive dess syfte och geografiska spridning återfinns även i bilaga 4. 

Av figur 3 nedan framgår tjänsternas lokala närvaro i antal kommuner. Av figur 4 

framgår dessutom antalet unika leveransadresser i kommunerna för respektive 

tjänst.  

 
51 Med mål om att antalet deltagare i utvecklade matchningstjänster ska öka väsentligt. Samt att 
Arbetsförmedlingen ska som en del av ett successivt genomförande av reformeringen tidigt under 2021 påbörja 
en utökning av utvecklade matchningstjänster till fler leveransområden i syfte att fler arbetssökande ska kunna 
ta del av sådana tjänster. 
52 Tjänsten karriärvägledning (KVL) infördes på 15 orter i februari 2021 och planeras ersätta den nuvarande 
förberedande utbildningen yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) i takt med att befintliga avtal löper ut. 
Inriktningen är att detta sker vid ett par växlingstillfällen under hösten 2021 och våren 2022. Antalet kommuner 
för YSM & KVL kan därför läsas samlat. 
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Figur 3. Tjänsternas lokala närvaro i antal kommuner 2021-03-31. 

 

 
 
Figur 4. Antalet unika adresser per tjänst 2021-03-31. 

 

Genomgången visar att det finns en god geografisk spridning av tjänster som 

Arbetsförmedlingen erbjuder i avtalad regi. Tjänsterna STOM och KROM erbjuds i 

195 respektive 25 kommuner i landet.53 Det innebär att arbetssökande erbjuds stöd i 

sitt arbetssökande samt stöd med studie-och yrkesvägledning i 220 kommuner runt 

om i landet. Utvecklingen av marknaden för fristående aktörer har gått snabbt och 

har gynnat Arbetsförmedlingens ambition att erbjuda tjänster fördelade i hela landet 

vilket bidrar till en ökad lokal närvaro av stöd och service till arbetssökande.54 

Tillgången till tjänsterna utifrån leveransområden55, inom vilka flera kommuner 

ingår, skapar förutsättningar för fler arbetssökande att ta del av tjänsternas innehåll 

oavsett om tjänsten levereras i dennes hemkommun eller inte. Arbetssökande i de 70 

 
53 Notera att tjänsterna STOM och KROM inte kan samexistera i leveransområdena inklusive kommuner och att 
en så kallad växling från STOM till KROM pågår under året. 
54 Se Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) rapport 2021:7 Krom – 
erfarenheter från en ny matchningstjänst med fristående leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken 2021-03-
30 
55 Med leveransområde avses ett geografiskt avgränsat avtalsområde, vanligen bestående av en eller flera 
kommuner, som används vid upphandling.  
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kommuner där tjänsten i nuläget inte levereras i den specifika hemkommunen har 

tillgång till tjänsten i grannkommunen. Den arbetssökande har också möjligheter till 

ersättning för pendling i form av programresor för att delta i tjänsten på annan ort. 

Dessutom erbjuds tjänsterna på distans.56 

Av genomgången framgår även i vilken utsträckning fristående aktörer levererar 

tjänster till arbetssökande i hela leveransområdet och i vilken omfattning 

arbetssökande väljer fristående aktörer i grannkommunen. Figur 5 nedan beskriver 

tjänsternas lokala närvaro och geografiska räckvidd. Här framgår till exempel att 

tjänsten STOM, som finns i 195 kommuner, under perioden april 2020 till mars 2021 

har haft deltagare från samtliga 290 kommuner.57 Det framgår också att antalet 

kommuner med deltagare inom tjänsterna INAB och YSM är markant fler till antalet 

än kommuner med unika leveransadresser. Detta innebär att tjänsternas räckvidd 

sträcker sig längre än till de kommuner där fristående aktörer har leveransadresser. 

Figur 5. Tjänsternas lokala närvaro och geografiska räckvidd 2020-04 – 2021-03. 

6.3.2 En geografisk spridning beaktas vid analys inför utformningen av 

matchningstjänster 

En väl fungerande lokal närvaro förutsätter att de fristående aktörerna och utbudet 

av avtalade tjänster har en lokal förankring och en ändamålsenlig geografisk 

spridning runt om i landet. För att säkerställa detta beaktas bland annat följande när 

det gäller utökningen av matchningstjänsten KROM under innevarande år: 

• Tidigare leveransområden för tjänsten STOM, vilka motsvarar 2005 års FA-

regioner58, utgör också leveransområden för KROM under den successiva 

 
56 Arbetsförmedlingen har 2020 fattat beslut om att leverans av externa arbetsmarknadstjänster kan bedrivas på 
distans under pågående coronapandemi. Beslutet har under året förlängts till att gälla 2021-12-31. Se Beslut om 
förlängning av tidsgräns för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans, dnr Af-2021/0026 5179. 
Tjänsten Kundval rusta och matcha är sedan tidigare utformad på sådant sätt att fristående aktörer har 
möjlighet att leverera stora delar av tjänsten på distans. Se rapport Rusta och matcha – om tjänstens 
utformning, dnr Af-2019/0038 1388. 
57 Vid tre månader vid införandet av KROM våren 2020 fanns det kvar deltagare i STOM i de kommuner som 
ingår i leveransområdena för KROM. Detta förklarar varför STOM har haft deltagare från samtliga 290 
kommuner under de senaste 12 månader. 
58 Med FA-region avses Sveriges funktionella analysregioner. 2015 fastställdes en ny indelning i 60 FA-regioner. 
2005 var indelningen 72 FA-regioner. 
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övergången under året. Detta för att minimera risken för glapp i 

myndighetens erbjudande av rustande och matchande tjänster i avtalad regi 

under själva växlingen av tjänster.  

• Krav på att fristående aktörer ska ha minst en fysisk leveransadress i de 

leverensområden de levererar avtalade tjänster i. Utöver detta finns det även 

möjlighet för aktörerna att erbjuda rustande och matchande insatser vid så 

kallade tillfälliga möteslokaler vid behov. Det är alltså möjligt för 

arbetssökande att möta fristående aktörer på fler orter i ett och samma 

område när behov av fysiska möten finns. 

• Konkurrensfördelar för de aktörer som kan erbjuda tjänster på fler fysiska 

leveransadresser. Arbetssökandes valsituation, när de väljer aktör för att ta 

del av KROM, skapar i sig incitament för fristående aktörer att erbjuda fler 

fysiska leveransadresser inom ett leveransområde. Detta då fler godkända 

fysiska leveransadresser gör dem sökbara för fler orter och kommuner och 

därmed för fler arbetssökande inom det aktuella leveransområdet. 

Utöver ovanstående kan myndigheten vid behov justera indelningen i 

leveransområden och vad som utgör lämpliga krav på fristående aktörer rörande 

lokal tillgänglighet och närvaro. Det kan ske inom ramen för utvecklingen av 

matchningstjänster framöver och är högst relevant med anledning av hur tjänster och 

stöd har kunnat erbjudas på distans under pågående coronapandemi. Avsikten är att 

avtalade tjänster ska ha en ändamålsenlig geografisk spridning och samtidigt ge 

mervärde för kund till en rimlig kostnad. Arbetsförmedlingen behöver därför alltid 

balansera kravställningen i syfte att avtalade tjänster ska levereras med hög kvalitet 

och ge avsedd kund- och samhällsnytta samtidigt som kravställningen inte får bli 

alltför kostnadsdrivande för de utförande aktörerna eller valfrihetssystemet i sig. 

De fristående aktörernas roll i såväl arbetssökandes och arbetsgivares 

matchningsprocess som för en väl fungerande lokal närvaro, kommer bli allt viktigare 

i takt med att deltagarvolymerna i de upphandlade tjänsterna ökar i ett reformerat 

system. Frågan om en geografiskt spridd lokal närvaro beaktas därmed även vid 

analys inför utformningen av matchningstjänster.59 Detta i syfte att tjänsterna ska 

kunna tillhandahållas på ett effektivt sätt i hela landet, inklusive i mer glest befolkade 

delar av landet.  

 
59 Se regleringsbrevsuppdrag 3.2 Utvecklade matchningstjänster i Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende 
Arbetsförmedlingen.  
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7 Ytterligare åtgärder som främjar väl fungerande 

kontaktvägar och tillgången till personliga 

möten  

Utöver det som tidigare nämnts vill Arbetsförmedlingen lyfta fram några ytterligare 

utvecklingsinitiativ och åtgärder som pågår under 2021 för att främja väl fungerande 

kontaktvägar och tillgången till personliga möten vid behov för arbetssökande. I 

korthet är dessa följande: 

• Fortsatt utveckling av hur Arbetsförmedlingen kommunicerar och tydliggör 

kontaktvägarna till myndigheten. Detta sker löpande i dialog och i kontakter 

med kunderna och andra aktörer på arbetsmarknaden. Det sker även genom 

en tydligare information om kontaktvägarna på webbplatsen samt nya 

sökfunktioner som gör det enklare att hitta lokala servicekontor och 

arbetsförmedlingskontor. På den externa webbplatsen ska det dessutom 

tydligare framgå vilka svarstider kunderna kan förvänta sig i olika 

servicevägar samt vilken serviceväg som passar kundernas olika ärenden bäst.  

• Minska väntetiderna till de nationella telefoningångarna. Arbetsförmedlingen 

har fått viss kritik för att det ibland kan ta lång tid att komma i kontakt med 

myndigheten via telefon.60 Arbetsförmedlingen arbetar löpande med att 

effektivisera ärendeflöden och bemanningsplanering så att tillgängligheten 

till de nationella ingångarna till myndigheten ökar. 

• Fortsatt utveckling av digitala tjänster och service på distans som möjliggör 

ett ökat nyttjande av dessa servicevägar. Utvecklingen fokuserar bland annat 

på tre utpekade kundgrupper där tillgängligheten behöver förbättras. De tre 

kundgrupperna är arbetssökande med funktionsnedsättning, de som är i 

behov av språkstöd samt personer med skyddade personuppgifter. En 

förbättring av den digitala informationen om arbetslöshetsersättningen ingår 

också i utvecklingen.  

• Vidareutveckla en enhetlig hantering av hur ärenden förflyttas mellan 

servicevägarna personligt distansmöte och lokalt personligt möte. 

Myndigheten förbättrar därför den digitala möteshanteringen och har under 

våren 2021 påbörjat en successiv implementering av ett förenklat sätt att 

fördela arbetsuppgifter mellan organisationsdelar och kanaler i egen regi. 

Detta via kontaktcenter Telia ACE.  

 
60 Detta tas bland annat upp av Riksrevisionens rapport Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service till 
enskilda som inte kan eller vill vara digitala (RiR 2021:8), där genomsnittliga väntetider vid 
Arbetsförmedlingens nationella telefoningång för 2020 framgick. 



Redovisning En väl fungerande samverkan 
 
 
 
 
 

37 

• Ett sammanhållet utvecklingsarbete inom myndighetens regioner61 och lokala 

arbetsförmedlingsenheter62 som bland annat syftar till att ge en tydlig och 

enhetlig bild av vad det lokala fördjupade stödet består av, och för vem, idag 

och i framtiden. Detta för att åstadkomma en gemensam bild om såväl 

förflyttningen som innehållet i det fördjupade stödet lokalt. Det skapar 

möjlighet för Arbetsförmedlingen att bli mer proaktiv och enhetlig i hur 

myndigheten lokalt driver utvecklingen tillsammans med andra aktörer och 

samverkanspartners. 

Syftet med ovanstående är att kunderna ska uppleva ökad nytta, effektivitet och 

tillgänglighet. Arbetssökande ska få sitt ärende hanterat med rätt kompetens, på rätt 

plats och i rätt tid. Effektiviteten och tillgängligheten i såväl nuvarande som det 

reformerade systemet förutsätter ett bra samspel med fristående aktörer ur såväl 

kund- som samverkansperspektiv. Utvecklingen framåt är därför starkt kopplad till 

det arbete som pågår med att säkerställa en väl fungerande samverkan i hela landet 

med stöd av digitalt möte, distansmöte och fysiskt möte, i såväl egen som avtalad 

regi. 

8 En väl fungerande samverkan 

En väl fungerande samverkan med andra aktörer och partners har varit, och är 

alltjämt, viktig för en aktiv arbetsmarknadspolitik och en grundläggande 

förutsättning för Arbetsförmedlingens verksamhet och resultat. Även om samverkan 

med andra till viss del är reglerad i förordning finns det i många avseenden också 

naturliga incitament för Arbetsförmedlingen att samverka och samarbeta med andra 

för att åstadkomma resultat i förhållande till myndighetens uppdrag. Operativa 

insatser i samverkan med andra är ofta avgörande för att rusta individer med en svag 

ställning på arbetsmarknaden. Strategisk samverkan lokalt, regionalt och nationellt 

är i sin tur nödvändigt för att Arbetsförmedlingen ska kunna bidra till 

kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.  

Arbetet med att säkerställa en väl fungerande samverkan i hela landet är prioriterat 

inom myndigheten. Detta med stöd av digitalt möte, distansmöte och fysiskt möte, i 

såväl egen som avtalad regi. Det finns ett antal nationella åtgärder kopplat till 

samverkan som genomförs under 2021. Detta genomförs mot bakgrund av att 

Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra formerna av samverkan och hur myndigheten 

säkerställer informationsutbyte, samordning kring individen och den strategiska 

samverkan med samverkanspartners inklusive samtliga 290 kommuner i landet. 

Därför vidareutvecklar Arbetsförmedlingen och partners den strategiska och 

 
61 Med regioner avses de regioner som de lokala arbetsförmedlingsenheterna är organiserade under. 
Arbetsförmedlingen har en geografisk indelning i sex regioner (region Nord, region Mitt, region Stockholm 
Gotland, region Väst, region Öst och region Syd). 
62 Arbetsförmedlingens lokala enheter, även kallat arbetsförmedlingsenheter, avser de organisatoriska enheter 
som den lokala arbetsförmedlingsverksamheten kan delas in i. En arbetsförmedlingsenhet kan ha ett geografiskt 
ansvarsområde som spänner över en eller flera kommuner och kan således rymma en eller flera 
arbetsförmedlingskontor och samarbetslösningar med andra. 
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operativa samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Arbetsförmedlingen skapar 

också tydliga kontaktvägar in till myndigheten för alla kommuner.  

Samverkan sker med fler offentliga aktörer än kommuner. Det gäller särskilt inom 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen där Försäkringskassan är en viktig partner 

och där samordningsförbunden ger Arbetsförmedlingen en plattform för 

fyrpartssamverkan. I denna redovisning ligger det huvudsakliga fokuset på 

samverkan med kommuner i enlighet med uppdraget i regleringsbrevet.  

8.1 En förändrad kontext för samverkan 

Förändringar i Arbetsförmedlingens lokala närvaro och sättet att tillhandahålla 

service, där allt fler ärenden hanteras via geografiskt obundna servicevägar och där 

fristående aktörer står för en allt större del av tjänsterna, innebär förändrade 

förutsättningar för samverkan. Därmed finns behov av att anpassa 

samverkansstrukturerna till dessa nya förutsättningar.  

I takt med den utvecklingen skapas också förutsättningar för att samverkan med 

andra kan ske på annat sätt än genom lokala, fysiska möten. Sedan tidigare finns 

möjligheten till flerpartsmöten på distans mellan Arbetsförmedlingen, kund och 

Försäkringskassan inom ramen för det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna. 

Genom utveckling av digitala tjänster och andra servicevägar inklusive distansmöten 

finns nu även goda möjligheter till samverkan kring individer mellan landets 

kommuner och Arbetsförmedlingen utan att fysiska möten behöver ske. Den 

pågående pandemin har av förklarliga skäl också inneburit en förflyttning mot 

samverkan digitalt och på distans.   

Den snabba ökningen av tjänster som levereras via kanaler i avtalad regi har också 

stor påverkan på hur samverkan behöver bedrivas på ett effektivt sätt och med 

kundens behov i centrum. Det är de fristående aktörerna som i allt större 

utsträckning har de huvudsakliga kontakterna med de arbetssökande och kännedom 

om deras förutsättningar och behov. Därför är det mycket viktigt att de fristående 

aktörerna har möjlighet till att aktivt bidra med sina kunskaper i samverkan när det 

inte avser myndighetsutövning. 

Nedanstående bild illustrerar hur kanaler inklusive service- och kontaktvägar i egen 

eller avtalad regi kan nyttjas för respektive samverkansbehov.63 Informationsutbyte 

kring individen sker i första hand via digitala lösningar medan samordning kring 

individen kan ske både på distans och fysiskt. Även strategisk samverkan kan äga 

rum på distans eller via fysiska möten lokalt.  

 
63 För närmare beskrivning av formerna för samverkansbehov se Slutredovisning Arbetsförmedlingens lokala 
närvaro 2020-10-23, Dnr Af-2020/0000 3708 
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Figur 6. Illustration över Arbetsförmedlingens kanaler inklusive service- och kontaktvägar för respektive behov 

av samverkan.  

8.2 Behovet av operativ samverkan  

Arbetsförmedlingen har under våren 2021 analyserat behovet av operativ samverkan 

med kommuner kring vissa arbetssökande.64 Antalet individer som har behov av 

insatser i samverkan med kommuner har sannolikt ökat som en följd av stigande 

arbetslöshetstal under föregående och innevarande år. Av flera skäl är det svårt att 

uppskatta antalet gemensamma kunder och vilket behov av samverkan dessa 

individer har. Varken Arbetsförmedlingen eller kommunerna har rättsligt utrymme 

eller systemstöd som medger en sammanhållen statistisk uppföljning av 

gemensamma kunder. En gemensam kund innebär inte heller i sig ett behov av 

samverkan i form av en samordning kring individen.  

 

Drygt 119 000 vuxna65 fick ekonomiskt bistånd med anledning av arbetslöshet under 

2019. Behovet varierar dock runt om i landet. En grov uppskattning visar att andelen 

öppet arbetslösa eller inskrivna i program hos Arbetsförmedlingen som samtidigt 

uppbar ekonomiskt bistånd under 2019 uppgick till cirka 19 procent.  Generellt sett 

kan det antas att arbetssökande med försörjningsstöd står längre ifrån 

arbetsmarknaden än arbetssökande med ersättning från arbetslöshetskassa. Trots 

detta är det en heterogen grupp där vissa står relativt nära arbetsmarknaden och 

endast har ett tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd, medan andra står mycket långt 

ifrån arbetsmarknaden och befinner sig i ett långvarigt biståndsberoende. Därav 

varierar också behovet av samordnade insatser i samverkan med andra. Det är rimligt 

att samordning kring individen främst är aktuell för arbetssökande med ett långvarigt 

bistånd. Ungefär hälften av de vuxna biståndsmottagarna har arbetslöshet som 

försörjningshinder. Hur många av dessa som har ett långvarigt bistånd är oklart men 

omkring 40 procent av samtliga vuxna biståndsmottagare (oaktat försörjningshinder) 

 
64 Se Samverkan med kommuner i individärenden – Behovsanalys, Dnr Af-2021/0022 7031 
65 Källa: Socialstyrelsen. Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2019. Alla medlemmar i ett 
biståndshushåll registreras som biståndsmottagare, oavsett om biståndet avsett hushållet som helhet eller 
enbart någon av dess medlemmar. Vuxen biståndsmottagare är person som är 18 år eller äldre och som inte 
omfattas av föräldrars försörjningsskyldighet.   
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fick ekonomiskt bistånd i minst 10 månader under 2019. Två tredjedelar av dessa var 

utrikes födda. 

Etableringsprogrammet omfattar i dagsläget omkring 17 000 deltagare. Ungefär 

hälften av dessa omfattas av utbildningsplikt. Det förutsätter ett omfattande utbud av 

reguljär utbildning som matchar kundernas behov, vilket i sin tur kräver ett 

välfungerande informationsutbyte med kommuner kring efterfrågan och utbud 

avseende utbildning (se även avsnitt 8.3.5 och 8.3.6). Kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi) är aktuell för merparten inom etableringsprogrammet. I 

och med införandet av intensivåret66 den 15 april 2021 har behovet av en effektiv och 

flexibel sfi ökat ytterligare. Kommunen utgör därmed en viktig aktör inom 

etableringsuppdraget. 

En del nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget uppbär även ekonomiskt 

bistånd. Under 2019 fick nära 16 000 individer ekonomiskt bistånd på grund av 

otillräcklig, eller i väntan på, etableringsersättning. Det motsvarar ungefär en 

tredjedel av deltagarna i etableringsprogrammet samma år. 

Det bör understrykas att det finns andra gemensamma kunder än de som nämnts här 

ovan. Det kan handla om personer med långvarig ohälsa eller arbetssökande som 

varit arbetslösa under mycket lång tid, såväl inrikes som utrikes födda. I 

återrapporten Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet från 15 april 2021 

konstaterar myndigheten att utöver den generella samverkansprocessen kan 

särskilda samverkansvägar för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret 

och för unga med funktionsnedsättning vara aktuella.67  

Många deltagare i etableringsprogrammet står långt från arbetsmarknaden och 

kommer inte i arbete eller vidare studier inom ramen för de två år som programmet 

omfattar. Det innebär att många av deltagarna övergår till Jobb- och 

utvecklingsgarantin, med lägre ersättning som följd och därmed har behov av 

kompletterande försörjningsstöd. Vidare finns grupper av arbetssökande som fler 

aktörer än Arbetsförmedlingen och kommunerna samverkar kring, exempelvis inom 

ramen för Finsam för personer som är i behov av samordnande 

rehabiliteringsinsatser.  

Sammanfattningsvis kan sägas att behovet av samverkan är fortsatt omfattande men 

också komplext till sin karaktär. För vissa individer är behovet av samordnade 

insatser i samverkan stort vilket exempelvis är fallet för en stor del av deltagare i 

etableringsprogrammet samt vissa personer med funktionsnedsättning. I andra fall 

räcker det att dela information kring individens planering. Därför finns det goda skäl 

för Arbetsförmedlingen att erbjuda olika ingångar till myndigheten för olika behov av 

samverkan. Detta för att öka tillgängligheten för samarbetspartners men också ta 

ansvar för ett effektivt resursutnyttjande.  

 
66 Intensivåret är en arbetsmarknadspolitisk reform som riktar sig till deltagare inom etableringsprogrammet. 
Under max ett år kan deltagarna ta del av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser inriktade mot ett yrke 
eller en bransch. Intensiv praktik i kombination med studier är centrala delar av intensivåret. 
67 Se Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet, Dnr Af-2021/0019 5423   
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8.3 Flera åtgärder pågår för att främja en väl fungerande 
samverkan med kommuner  

Under året har ett antal åtgärder och utvecklingsinitiativ initierats i syfte att utveckla 

förutsättningarna för en väl fungerande samverkan med kommuner. Några av dessa 

utvecklingsinitiativ har redan genomförts under våren 2021 medan andra fortfarande 

pågår.  

8.3.1 Kommunikation och dialog med kommuner  

Arbetsförmedlingen har konstaterat att det finns ett stort behov av att förtydliga hur 

myndigheten ser på de olika formerna av samverkan (information om individen, 

samordning kring individen och strategisk samverkan) givet de ovan beskrivna 

förutsättningarna. Under våren 2021 har Arbetsförmedlingen därför genomfört 

samverkansdialoger med kommuner runt om i landet. Ett nationellt 

kommunikationsmaterial har tagits fram i syfte att på ett enhetligt sätt beskriva 

myndighetens bild av samverkan mot bakgrund av de rådande förutsättningarna. 

Historiskt har samverkan i stor utsträckning varit en fråga som hanterats av lokala 

kontakter mellan lokala arbetsförmedlingskontor och kommunen. Bilden av att ett 

lokalt arbetsförmedlingskontor i kommunen utgör grundförutsättningen för 

samverkanskontakter, oavsett samverkansbehov, lever fortfarande kvar hos många 

kommuner. Det är därför av stor vikt att öka förståelsen för hur den geografiskt 

oberoende servicen har utvecklats, vad den syftar till och på vilket sätt det förändrar 

förutsättningarna för samverkan. Såväl informationsutbyte som viss samordning 

kring individen kan idag ske digitalt eller via distanskontakter. Likaså behöver 

myndigheten tydliggöra de fristående aktörernas roll och vikten av att de blir en del 

av en samordnad operativ individsamverkan kommuner, Arbetsförmedlingen och 

fristående aktörer emellan.  

8.3.2 Utvecklade kontaktvägar för samverkan 

Ett steg i arbetet med att utveckla ramprocessen för Arbetsförmedlingens strategiska 

och operativa samverkan med andra framöver är att skapa tydliga kontaktvägar för 

bland annat kommunerna. Som tidigare nämnts har möjligheterna till samverkan 

genom andra kontaktvägar än lokala fysiska möten utvecklats. En närmare 

redovisning av hur väl fungerande kontaktvägar utvecklas för varje kommun framgår 

nedan. 

Upprättade kontaktvägar för strategisk samverkan  

En arbetsförmedlingsenhet68 har ansvaret för samverkan med samtliga kommuner 

inom det geografiska ansvarsområdet. Som regel har en enhet ansvar för samverkan 

med fler än en kommun. I samverkan representerar enheten myndigheten som 

helhet, oavsett genom vilken serviceväg specifika kunder får service. 

Arbetsförmedlingens form av närvaro i en kommun är inte en faktor som påverkar 

ansvaret för att samverkan som helhet ska vara väl fungerande. Samtliga kommuner 

 
68 Arbetsförmedlingens lokala enheter, även kallat arbetsförmedlingsenheter, avser de organisatoriska enheter 
som den lokala arbetsförmedlingsverksamheten kan delas in i. En arbetsförmedlingsenhet kan ha ett geografiskt 
ansvarsområde som spänner över en eller flera kommuner och kan således rymma en eller flera 
arbetsförmedlingskontor och samarbetslösningar med andra. 
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ska ha utsedda kontaktpersoner på den arbetsförmedlingsenhet som kommunen 

samverkar med. Arbetsförmedlingen följer kvartalsvis upp att så är fallet. 

Kvartalsuppföljningen i april 2021 visar att samtliga av landets 290 kommuner har 

en utsedd kontaktperson på myndigheten.  

Arbetsförmedlingen följer också upp förekomsten av samverkansöverenskommelser 

med kommunerna. Totalt finns 669 överenskommelser som är aktuella eller under 

bearbetning. Överenskommelserna kan omfatta ett eller flera områden.69 Det finns 

även en ambition att utforma mer enhetliga strukturer för överenskommelser med 

kommuner som ett led i att tydliggöra hur myndigheten samverkar. 

Arbetsförmedlingen kommer den 1 november 2021 återrapportera arbetet med lokala 

överenskommelser inom ramen för arbetet med delegationen för unga och nyanlända 

i arbete (DUA), i enlighet med annat uppdrag i regleringsbrevet.70 

Tydliga kontaktvägar för informationsutbyte 

Arbetsförmedlingen är skyldig att lämna information i handläggningsärenden som 

gäller ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL. I dessa 

ärenden ges information om individen i första hand via digital service. 

Arbetsförmedlingen erbjuder här en digital tjänst för utlämnande av uppgifter om 

arbetssökande. Genom tjänsten ”Arbetsförmedlingen levererar information” (AFLI) 71  

som kommunen når via systemstödet SSBTEK72 kan handläggare för ekonomiskt 

bistånd i en kommun hämta vissa uppgifter från myndighetens system.  

Förstärkta kontaktvägar för samråd 

En viktig del i Arbetsförmedlingens operativa samverkan med kommunerna är även 

att det finns tydliga kontaktvägar för bland annat samrådsärenden vid handläggning 

av ekonomiskt bistånd.73 Som ett led i detta har Arbetsförmedlingen stärkt sin 

nationella telefonservice till kommunerna. Handläggare vid kommuner kan därmed 

även få hjälp i samrådsärenden genom att ringa en nationell kontaktingång (telefon 

0771-717 717). Den nationella kontaktingången till Arbetsförmedlingen utgör en 

telefoningång för handläggare inom andra myndigheter, kommuner och a-kassor. 

Telefontjänsten hanterar frågor i individärenden. 

Telefontjänsten, som även kallats för myndighetsingången, infördes för drygt två år 

sedan. Syftet var att ge en enklare kontaktväg in till Arbetsförmedlingen för 

kommuner och andra myndigheter, samt att ha en mer enhetlig och rättssäker 

hantering för utlämning av sekretessbelagda kunduppgifter. Här svarar 

Arbetsförmedlingen också på frågor som rör utlämnande av information om en 

 
69 Områdena kan vara Dua-överenskommelse, Reguljära studier, Ungdomar, Nyanlända, Arbetssökande som 
står långt ifrån arbetsmarknaden, Anställningsstöd/extratjänster, Arbetsträning/förstärkt arbetsträning, 
Utbildningsplikt, Jobbspår, Samhällsorientering och SFI eller Tillväxtarbete.  
70 Se regleringsbrevsuppdrag 16. Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete i Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Arbetsförmedlingen. 
71 AFLI är en tjänst inom SSBTEK. Se Information om tjänsten AFLI (Arbetsförmedlingen levererar 
information).  
72 SSBTEK står för sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd. All information om insatsen finns på 
Försäkringskassans webbplats. 
73 Med samråd avses att om en individ som får ekonomiskt bistånd inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd får socialnämnden i en kommun efter samråd med Arbetsförmedlingen fatta 
beslut om att hen under en viss tid deltar i insatser i kommunal regi, exempelvis praktik. Se 4 kap. 4 § första 
stycket i socialtjänstlagen (2001:453) SoL. 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/for-kommuner/hamta-uppgifter
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/for-kommuner/hamta-uppgifter
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arbetssökande och vidareförmedlar ärenden för fortsatt handläggning inom 

myndigheten, när så krävs. 

Från den 15 februari i år har telefontjänsten förstärkts genom att frågor om samråd 

och samverkan från kommunerna kan kopplas vidare till ett personligt distansmöte 

vid behov. Tack vare en tydligare ingång till myndigheten kan Arbetsförmedlingen i 

större utsträckning möta kommunernas handläggare i samrådsfrågor.74 Efter att 

telefontjänsten förstärkts har antalet inkomna samtal från kommuner mer än 

fördubblats.75 Detta redan innan tjänsten marknadsfördes ytterligare i samarbete 

med SKR senare under våren.  

8.3.3 Utveckling av samordnad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

kommuner och fristående aktörer 

ESF-projekt Rusta och matcha 

Rustande och matchande tjänster i avtalad regi inom ramen för KROM blir successivt 

tillgängliga i allt fler kommuner under året. Ett ESF-projekt knutet till tjänsten 

KROM under namnet Rusta och matcha har tillkommit i syfte att följa och dra 

lärdomar av den nya matchningstjänsten inför kommande reformering av 

myndigheten. Syftet med projektet är att möjliggöra ett effektivt system där 

fristående aktörer levererar goda resultat. Projektets genomförandefas påbörjades i 

januari 2021 och projektet pågår till juni 2022. Ett av projektets lärandemål är att 

utvärdera hur den nya tjänsten och det förändrade arbetssättet påverkar 

myndighetens samverkanspartners, främst kommuner.  

Företrädare för projektet har löpande dialog med SKR och har också deltagit i SKR:s 

nätverksmöten för kommuner där KROM levereras. Information om hur 

kommunerna uppfattar den nya tjänsten och det förändrade arbetssättet fångas även 

upp via projektets regionala delprojektledare och enhetschefer. Följande utmaningar 

har hittills identifierats: 

• Samverkan i de områden där KROM levereras fungerar olika. Mindre 

leveransområden har generellt haft lättare att skapa ett fungerande 

samarbete mellan fristående aktörer och kommuner.  

• Fristående aktörer betraktar i första hand kommunerna som arbetsgivare 

snarare än samverkanspartner. Eftersom kommunerna inte arbetar enhetligt 

uppstår missförstånd i de fall fristående aktörer saknar kunskap om 

kommunernas organisation och arbetssätt.  

• Kommunerna uppfattar i vissa fall inte fristående aktörer som en naturlig del 

av Arbetsförmedlingen. Kundernas tillgång till ett samordnat och effektivt 

stöd genom samverkan kan påverkas av kommuners inställning till fristående 

 
74 Telefontjänsten 0771–717 717 är bemannad vardagar klockan 8–16. Här kan handläggare inom offentlig 
förvaltning bland annat få hjälp med utlämnande av information kring den arbetssökandes planering, 
inskrivning, aktiviteter och ersättning med mera, svar på generella frågor i samverkansärenden samt samråd 
med arbetsförmedlare på Personligt distansmöte (i de fall där servicehandläggarna vid enheten Kundsupport 
bedömer att det behövs). Kontakt för myndigheter, kommuner och a-kassor 
75 Källa: Arbetsförmedlingen avseende inkomna samtal från kommuner som visar att samtalen ökat från 228 per 
månad i januari 2021 till 483 per månad i mars 2021. 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/for-kommuner/for-dig-i-offentlig-sektor
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aktörer. Det finns ett fåtal exempel på att kommuner i egenskap av 

arbetsgivare har nekat en arbetssökande praktik eller anställning då det 

generar en resultatersättning till fristående aktör samtidigt som kommunen 

upplever att det är de som har skapat värdet för kunden.  

• Kommunerna upplever att deras planering med en individ i vissa fall kan 

försvåras genom att personen anvisas till KROM. Detta då en ny planering 

inom till exempel socialtjänsten kan behöva upprättas med hänsyn tagen till 

individens planering hos den fristående aktören. Flera kommuner påtalar att 

samordning med aktörer är resurskrävande då olika individer får insatser 

från olika fristående aktörer. 

• Nuvarande regelverk avseende informationsutbyte skapar betydande 

svårigheter att utforma ett smidigt informationsutbyte och en smidig 

samordning mellan kommuner och fristående aktörer. Utbytet av information 

kräver ofta individens samtycke. Även om kunden samtycker finns det 

begränsningar i vilken information som kan utbytas automatiserat. Att 

informationen förväntas utbytas manuellt, med Arbetsförmedlingen som 

mellanhand, riskerar förlänga individens tid utan arbete.  

Goda exempel på fungerande samverkan och samordning kring individen utgår från 

att Arbetsförmedlingen tidigt involverar kommunerna i förändringen som tjänsten 

KROM innebär för kommunens verksamhet. Framgångsfaktorer för att lyckas med 

en väl fungerande samverkan i samspel med fristående aktör är:  

• Att vid behov stötta kommuner i förändringen. 

• Att informera kommunerna om vilka fristående aktörer som levererar KROM 

i kommunen. 

• Att informera fristående aktörer om kommunernas organisation, arbetssätt 

och kontaktpersoner. 

Genom att skapa en förståelse för varandras uppdrag och organisation är mycket 

vunnet, liksom att fokusera på det gemensamma uppdraget, nämligen att få en 

arbetssökande i arbete eller studier.  

Pilot – Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, fristående aktörer och kommuner 

I februari 2021 påbörjade Arbetsförmedlingen ett pilotprojekt i syfte att utveckla 

former för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och fristående aktörer. 

Piloten ska pröva arbetssätt och processer för att öka den operativa individsamverkan 

mellan de tre parterna i de utsedda pilotkommunerna Östersund, Strömsund, 

Helsingborg, Härjedalen och Stockholms stad. Huvudfokus i piloten ligger på 

samverkan som ska syfta till att öka övergångar till reguljära studier. Tanken är att 

detta ska ge piloten framfart. Piloten är avgränsad till kunder som deltar i de 

upphandlade tjänsterna Karriärvägledning (KVL) och Yrkes- och studieförberedande 

moduler (YSM). Målet är att på kort sikt öka övergångar till reguljära studier och på 

längre sikt dra lärdomar och få insikter om operativ individsamverkan mellan 
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samverkanspartners. I piloten ingår tre arbetsförmedlingsenheter, fem kommuner 

och fyra olika fristående aktörer som levererar tjänsterna.   

I piloten träffas alla tre partners för att diskutera roller, behov och möjligheter för 

operativ individsamverkan. Före sommaren 2021 kommer två test av olika arbetssätt 

genomföras. Lärdomar och insikter från dessa delges löpande till övriga delar av 

verksamheten så att utvecklingen av samverkan har framfart i hela organisationen 

under året. Piloten stöds av en samordningsgrupp med representation från 

Arbetsförmedlingen, Almega, SKR och Folkbildningsrådet. 

8.3.4 Framtagande av en kundresa i samverkan 

Arbetsförmedlingen har initierat ett utvecklingsarbete med att ta fram en ”kundresa” 

för individer i behov av insatser i samverkan med kommuner. Kundresan syftar till 

att stötta framtagandet av en övergripande process för den operativa 

individsamverkan gällande arbetssökande som har behov av stöd från såväl 

Arbetsförmedlingen (i egen eller avtalad regi) som kommunen. Utvecklingsarbetet 

har fokus på hur den enskilda individen upplever sin situation i samverkansärenden 

och vilka behov som behöver tillgodoses när även fristående aktörer behöver 

involveras i den operativa samverkan. Kundresan tar också avstamp i tidigare 

beskrivna behovsanalys76, vilken belyser krav på författningsreglerade samverkan 

med kommun och/eller region. 

Kundresan genomförs i interaktion med arbetssökande som fått olika former av stöd i 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Det är viktigt att 

samverkanspartners har en entydig bild av kundernas behov och upplevelse av 

samverkan och därför har utvalda kommuner och fristående aktörer också bjudits in 

att delta i arbetet. Kundresan genomförs också i samspel med den pilot och ESF-

projektet Rusta och matcha som finns beskrivna i föregående avsnitt. Kundresan har 

också tydliga kopplingar till andra utvecklingsarbeten inom myndigheten som 

utforskar kundbehov i relation till samverkan och informationsutbyte mellan 

Arbetsförmedlingen och kommuner. En sammanställning av kundresan kommer att 

färdigställas senare under 2021.  

8.3.5 Analysera och samverka om ett utbildningsutbud 

Övergångar till reguljära studier för arbetslösa påverkas starkt av kommunernas 

resurser och reguljära utbildningsutbud. Det kan till exempel handla om 

yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar i kombination med sfi 

och/eller svenska som andra språk, läsa in kurser på grundläggande svenska samt i 

vissa fall behovet av att slutföra en gymnasieutbildning eller ta del av 

orienteringskurser. 

I syfte att bidra till att utbudet av reguljär utbildning möter arbetssökandes behov har 

myndigheten genomfört en kartläggning av kommunernas och folkhögskolornas 

planerade utbildningsutbud för första halvåret 2021.77 Undersökningen indikerar att 

 
76 Se Samverkan med kommuner i individärenden – Behovsanalys, Dnr Af-2021/0022 7031 
77 Se Kartläggning av kommunernas utbud av vuxenutbildning under första halvåret. Arbetsförmedlingen 2021, 
dnr Af-2021/0030 8986.   
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kommuner generellt sett bedömer att de i nuläget har goda förutsättningar att 

erbjuda utbildningsplatser på grundläggande och gymnasial nivå. Slutsatser om 

kommunernas mottagandekapacitet behöver dock ställas i relation till hur utbudet 

matchar arbetssökandes behov och förutsättningar, och på så sätt också är tillgängligt 

för Arbetsförmedlingens kunder. Undersökningen visar på en viss brist på 

tillgänglighet till lämplig utbildning för arbetssökande (ofta deltagare som deltar, 

eller har deltagit, i etableringsprogrammet) som har särskilt stort behov av utbildning 

och då ofta på grundläggande nivå.  

Kartläggningen utgör ett underlag för myndighetens fortsatta dialog med kommuner, 

och Arbetsförmedlingen behöver även fortsättningsvis arbeta med att identifiera och 

uppmärksamma utbildningsanordnare på arbetssökandes behov av utbildning. 

Utredningen om möjligheterna till ett digitalt och mer enhetligt informationsutbyte 

mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna förväntas kunna bidra till detta arbete. 

8.3.6 Analys av förutsättningar för ett förbättrat och digitalt 

informationsutbyte med vuxenutbildningen 

Arbetsförmedlingen har tillsammans med Skolverket ett regleringsbrevsuppdrag att 

analysera förutsättningar, behov och rättsliga hinder för att införa ett digitalt 

informationsutbyte i syfte att effektivisera samverkan och därmed övergångarna 

mellan Arbetsförmedlingen och kommunal vuxenutbildning. Målsättningen är att 

presentera en möjlig väg framåt för ett system av informationsutbyte som underlättar 

den operativa individsamverkan utifrån respektive aktörs ansvarsområden och 

myndighetsutövning. Arbetet sker i samarbete med SKR och i kontakt med ett antal 

kommuner. Slutredovisningen överlämnas senast den 15 november 2021. 

8.3.7 Ställningstagande avseende lokala projekt i samverkan 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att främja lokala projekt i samverkan. 

Överenskommelser om projekt inom arbetsmarknadspolitiken kompletterar 

upphandlade insatser och utvecklar fler möjligheter för arbetssökande att få arbete 

och för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens. Myndigheten har en lång tradition 

av att driva lokala projekt i samverkan med framför allt kommuner, 

branschorganisationer och idéburen sektor. I takt med att en allt större del av 

Arbetsförmedlingens tjänsteutbud erbjuds i avtalad regi av fristående aktörer 

förändras dock förutsättningarna att ingå i projektsamarbeten.  

En grundläggande förutsättning för alla samarbetsformer är att de är förenliga med 

myndighetens uppdrag och de lagar, förordningar, föreskrifter och instruktioner som 

styr Arbetsförmedlingens verksamhet. Möjligheten att ingå överenskommelse om 

projekt är beroende av civilrättsliga åtaganden gentemot våra leverantörer och lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Vid bedömning om projektmedverkan 

behöver myndigheten först undersöka om motsvarande tjänst redan är upphandlad, 

kan utformas inom gällande avtal eller behöver upphandlas. Detta innebär i korthet 

att ju mer av tjänsteutbudet som erbjuds i avtalad regi desto färre möjligheter finns 

att inleda projektsamarbeten med andra. Bedömningen kan ofta vara komplex. I 

förhållande till uppdraget i regleringsbrevet där myndigheten har i uppdrag att delta i 
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projekt innebär detta utmaningar i det praktiska arbetet med att ta beslut om och 

genomföra projekt.  

Arbetsförmedlingens deltagande i projekt ska syfta till att möta ett specifikt behov 

hos kund som inte möts på annat sätt. Myndigheten ska också ha förutsättningar att 

prioritera resurser till deltagande. Ett projekt innebär ofta att relationer med 

samverkanspartners stärks vilket kan ge positiva följder för arbetssökande och 

arbetsgivare. Därav kan det finnas skäl att även fortsatt bedriva samarbeten i olika 

former med kommuner eller andra lokala organisationer och aktörer. Detta behöver 

dock genomföras på ett sätt så att det inte bryter mot gällande regelverk eller 

äventyrar relationen med fristående aktörer.  

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett ställningstagande som ska utgöra stöd i 

bedömningen av när ett projektsamarbete kan vara lämpligt och genomförbart.78  

 

• Inför beslut om deltagande i ESF-projekt och projekt med 

arbetsmarknadspolitisk inriktning ska Arbetsförmedlingen bedöma om det 

genom det föreslagna projektet uppstår en konkurrenssituation i förhållande 

till redan upphandlade tjänster. En konkurrenssituation uppstår om 

motsvarande tjänst finns upphandlad eller är möjlig att utveckla inom 

befintliga avtal.  

• Om det bedöms att konkurrenssituation finns ska redan upphandlade 

tjänster användas. Om det inte uppstår en konkurrenssituation ska 

myndigheten undersöka om tjänsten ska upphandlas. ESF-projekt eller 

projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning kan ingås om tjänsten inte 

ska upphandlas.   

• Beslutet ska kommuniceras till samverkanspartners i det projekt som 

beslutats om, oavsett om svaret är positivt eller negativt.  

I relation till ställningstagandet kommer myndigheten ta fram konkret stöd till 

verksamheten, exempelvis kommunikationsmaterial, checklistor och goda exempel 

på projekt som har varit möjliga att genomföra under rådande förutsättningar. 

Myndigheten kommer även att ta fram externt kommunikationsmaterial och föra 

strategiska samtal med SKR och ESF-rådet i frågan. 

I sammanhanget är det värt att nämna att Arbetsförmedlingen under 2020 har ägt 12 

socialfondsprojekt, varav åtta nationella och fyra regionala projekt. 

Arbetsförmedlingen har även medverkat i 135 projekt, varav 80 projekt som 

medfinansiär. I övriga projekt har myndigheten bidragit med sakkunskap exempelvis 

genom representation i styrgrupp.79 

 
78 Se Förtydligande om möjligheten att ingå överenskommelse om projekt i arbetsmarknadspolitiken, dnr Af-
2020/0074 6778 
79 Se Arbetsförmedlingens återrapportering 2020 Nationella socialfondsprogrammet för investering och 
sysselsättning, dnr Af-2021/0007 8657. 
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8.3.8 Uppstart av projektet ”Demokratisk digitalisering”  

Demokratisk digitalisering är tänkt att vara ett nationellt samverkansprojekt som ägs 

av Arbetsförmedlingen och bedrivs i samverkan med SKR, andra statliga 

myndigheter och Kungliga tekniska högskolan (KTH).  

Projektet syftar till att stödja arbetssökande att nå en ökad tillit till, och kompetens 

inom, digitalisering för att kunna nyttja digital service från offentliga aktörer och i 

förlängningen öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

Projektet utförs genom digitalt modulbaserat lärande med tillgång till fysiskt stöd. 

Deltagaren tar del av projektets innehåll utifrån behov och parallellt med andra 

insatser från Arbetsförmedlingen och/eller kommunen. 

Projektets förberedande fas planeras till våren 2021 och är tänkt att pågå under 2021 

och 2022 med finansiering från Arbetsförmedlingen. Under denna period kommer 

projektet bedrivas i Arbetsförmedlingens region Väst. Därefter planeras projektet 

fortsätta nationellt. Myndigheten har ambitionen att ansöka om medel i form av ett 

ESF-projekt. Den exakta tidsramen är inte satt för den samlade projektperioden. 

Ambitionen är att kunna redogöra för erfarenheter och resultat av fler av de ovan 

beskrivna åtgärderna och utvecklingsinitiativen som nu har påbörjats, inte minst 

kopplat till den operativa individsamverkan. Arbetsförmedlingen återkommer till 

detta vid slutredovisningen i oktober 2021. 

9 Ett ändamålsenligt arbetsgivararbete 

Ett ändamålsenligt arbetsgivarinriktat arbete är viktigt för att effektivt kunna 

sammanföra arbetsgivare som söker arbetskraft med dem som söker arbete. 

Arbetsförmedlingen ska ge stöd och service till de arbetsgivare som har 

kompetensförsörjningsbehov på ett ändamålsenligt sätt. Detta ska ske likvärdigt 

oavsett var i landet som behoven uppstår, om service och tjänster levereras digitalt 

alternativt via ett personligt möte i egen eller avtalad regi.   

En förutsättning är en god kunskap om behoven på arbetsmarknaden. I samverkan 

med bland annat arbetsgivare, branschorganisationer, utbildningsväsendet och 

uppdragsgivaren spelar Arbetsförmedlingen en viktig roll för att motverka 

uppkomsten av bristyrken och obalanser i utbud och efterfrågan på arbetskraft, nu 

och i framtiden. Goda relationer med arbetsgivare är centralt och behöver fortsätta 

att utvecklas. 

Nedan beskrivs vad som utgör Arbetsförmedlingens nuvarande arbetsgivararbete 

samt vad som kan behöva konkretiseras och utvecklas framåt för att åstadkomma en 

mer enhetlig och likvärdig service till arbetsgivare. Att säkerställa ändamålsenliga 

arbetsgivarkontakter genom fristående aktörer utgör en viktig del i detta. Hur 

Arbetsförmedlingens analyser, prognoser och verksamhetsstatistik bidrar till 
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kunskap om arbetsmarknaden på nationell, regional och lokal nivå är också av stor 

betydelse. 

9.1 Ändamålsenliga arbetsgivarkontakter 

Arbetsförmedlingens arbetsgivararbete utgår från myndighetens instruktion80 och 

beskrivs även i myndighetens strategi för kundarbetet – digitalt först. Strategin ska 

bidra till att:  

• Arbetsgivare kan anställa och få kontakt med arbetssökande genom att 

Arbetsförmedlingen erbjuder effektiva rekryteringsprocesser med kostnadsfri 

vägledning, annonsering samt möjlighet att söka och träffa arbetssökande på ett 

snabbt och enkelt sätt. 

• Arbetsgivare kan anställa arbetssökande med anställningsstöd genom att 

Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsgivare möjlighet att rekrytera utifrån 

mångfaldsperspektiv samt med vägledning och ekonomiskt stöd. Detta så att de 

kan anställa arbetssökande som kan behöva extra stöd för att ta sig in på 

arbetsmarknaden. 

• Arbetsgivare kan anställa arbetssökande med rätt kompetens genom att 

Arbetsförmedlingen gör det lättare för arbetsgivare att hitta personal bland de 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som utbildas i yrken där 

kompetensbristen är som störst. 

Ansatsen är att arbetsgivare ska ha god tillgång till geografiskt obunden service samt 

att de arbetsgivare som har svårt att finna rätt kompetens och arbetssökande som har 

det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden erbjuds fördjupat stöd av 

Arbetsförmedlingen. Detta sker bland annat genom att arbetsgivare ges möjligheter 

att rekrytera från ett större och bredare urval av arbetssökande. Myndigheten främjar 

här mångfald och jämställdhet samt försöker motverka diskriminering i arbetslivet 

och en könsuppdelning på arbetsmarknaden.  

9.1.1 Nulägesbeskrivning av arbetsgivararbetet i olika kanaler 

Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare sker inom ramen för de tjänster och 

stöd som myndigheten erbjuder som helhet, i olika kanaler. Kontakt med 

arbetsgivare sker såväl utifrån arbetssökandes behov av stöd som arbetsgivarnas 

kompetensförsörjningsbehov. Det arbetsgivarinriktade arbetet är ett 

resultatskapande arbete och behöver utgå från flera perspektiv samt involvera flera 

aktörer på arbetsmarknaden. En fortsatt hög arbetslöshet, en ökande 

långtidsarbetslöshet och ett förändrat innehåll i integrationspolitiken driver på 

behovet av ett aktivt samverkans- och arbetsgivararbete på flera nivåer.  

Kort om förutsättningarna 

Arbetsförmedlingens satsningar på geografiskt obunden service för arbetsgivare och 

det ökande antalet deltagare hos fristående aktörer förändrar myndighetens 

 
80 Se förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
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arbetsgivarinriktade arbete. Digitala tjänster har utvecklats, varselhanteringen sker 

mer sammanhållet genom nationella funktioner och tydliga ingångar har upprättats 

för till exempel ansökningar och beslut om nystartsjobb. Även fristående aktörers 

arbetsgivarkontakter har ökat i betydelse för att myndigheten ska kunna erbjuda 

lokalt fördjupat stöd till arbetsgivare och arbetssökande likvärdigt i hela landet. 

Med anledning av pågående pandemi har flera omprioriteringar inom myndigheten 

också varit nödvändiga. Tillfällig förstärkning av verksamhetskritiska funktioner och 

fokus på vissa programinsatser har medfört att mer resurskrävande arbete såsom 

övergångar till studier, uppsökande arbetsgivararbete samt arbetslivsinriktad 

rehabilitering inte har kunnat göras i samma omfattning som planerats. Behovet av 

en geografiskt obunden service har därmed ökat ytterligare.  

Folkhälsomyndighetens rekommendation att i så hög grad som möjligt arbeta 

hemifrån och undvika fysiska kontakter påverkar också arbetsgivare och vissa 

anordnares möjligheter att kunna erbjuda arbetsplatsförlagda aktiviteter och 

subventionerade anställningar. Ett överlag minskat behov av personal har inneburit 

att möjligheterna att resursmässigt erbjuda extra stöd, introduktion eller 

handledning till en ny medarbetare också har minskat. Detta har medfört ett minskat 

antal deltagare i arbetsplatsförlagda aktiviteter och subventionerade anställningar.  

Digitala tjänster för arbetsgivare 

Som framgår av kapitel 5 är utvecklingen och nyttjandet av digitala tjänster för såväl 

arbetssökande som arbetsgivare ständigt ökande. De digitala tjänster som 

arbetsgivare kan ta del av kan övergripande delas upp i vägledningstjänster, 

rekryteringstjänster, videomöten och tjänsten Anställa med stöd. I kontakten med 

arbetsgivare guidar Arbetsförmedlingen aktivt till de digitala självservicetjänster som 

erbjuds. Arbete pågår med att göra vissa tjänster mer synliga och tillgängliga för 

arbetsgivare så att fler kan nyttja potentialen i dem och i större utsträckning ta del av 

den geografiskt obundna servicen på likvärdiga villkor. 

Andelen annonser som registreras manuellt av en arbetsförmedlare minskar vilket 

också innebär en minskning av myndighetens tidigare manuella hantering av vissa 

rekryteringstjänster till arbetsgivare. Det frigör istället tid för fördjupat stöd vid 

behov. Som har framgått tidigare lades omkring 99 procent av de registrerade lediga 

platserna in av arbetsgivarna själva under 2020 (motsvarande andelar var 2019 97 

procent och 2018 91 procent). Samtidigt minskade antalet nya lediga platser betydligt 

2020 jämfört med 2019.81  

Personligt distansmöte för arbetsgivare 

Genom de nationella ingångarna, telefon, chatt och personligt distansmöte, erbjuder 

Arbetsförmedlingen stöd och service till arbetsgivare, vilket även inkluderar 

handläggning av inkommande varselanmälningar på distans. Utvecklingen mot en 

central varselhantering i samspel med Arbetsförmedlingen lokalt har varit en 

 
81 Källa: Arbetsförmedlingen. Totalt anmäldes 961 000 lediga platser under 2020, vilket kan jämföras med 1 150 
000 nya platser året innan. Det största tappet skedde efter pandemins utbrott, men även innan utbrottet 
anmäldes ett något lägre antal platser än under 2019. 
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framgångsfaktor under pågående pandemi för att på ett flexibelt sätt möta behov vid 

större varsel runt om i landet. 

Inom ramen för personligt distansmöte för arbetsgivare handlägger 

Arbetsförmedlingen även digitala ansökningar och beslut om nystartsjobb samt 

hanterar intresseanmälningar om att anställa med andra stöd. Ärenden som kräver 

lokal handläggning inför beslut vidarebefordras internt.  

Stödet genom fristående aktörer ökar 

Fristående aktörer har inom ramen för myndighetens avtalade tjänster en mängd 

arbetsgivarkontakter. I flera av de avtalade tjänster som Arbetsförmedlingen 

erbjuder, bland annat rörande matchningstjänsterna STOM och KROM, framgår att 

fristående aktörer ansvarar för att upparbeta ett kontaktnät med arbetsgivare för att 

snabbt fånga upp kompetenskrav och rekryteringsbehov som kan vara av intresse för 

den arbetssökande. De fristående aktörerna behöver således ha en god generell 

kännedom om det aktuella läget på arbetsmarknaden och kontakter med arbetsgivare 

lokalt, regionalt och nationellt. 

Ett utökat stöd genom tjänster som erbjuds arbetssökande och arbetsgivare via 

fristående aktörer kan öka möjligheterna till att stötta fler arbetssökande som står 

långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Fler aktörer kommer att kunna 

bidra till att möta upp kompetensförsörjningsbehoven på arbetsmarknaden genom 

att gemensamt bearbeta arbetsgivare att se potentialen i dessa grupper.  

De fulla effekterna av de fristående aktörernas arbetsgivararbete kommer troligtvis 

inte vara tydligt förrän det reformerade systemet är mer utbyggt. 

Arbetsförmedlingens arbetsgivararbete kommer dock behöva omformas utifrån ett 

förändrat system redan nu. Ett mer geografiskt obundet arbetsgivararbete, i egen 

regi, i kombination med ett utökat arbetsgivarinriktat arbete som utförs i avtalad regi, 

genom fristående aktörer, kommer utgöra stommen i detta framöver. 

Lokala kontakter med arbetsgivare i egen regi 

Arbetsförmedlingen har i egen regi löpande arbetsgivarkontakter utifrån flera 

program och insatser och/eller subventionerade anställningar hos arbetsgivare.82 

Kontakterna kan dock vara av olika karaktär. Ibland krävs besök på plats för att 

bedöma och pröva arbetsplatsen medan det i andra fall räcker med kontakt via 

exempelvis telefon. I vissa fall kan det vara en kombination av de båda. 

Myndigheten har även kontakter med arbetsgivare kopplat till utbetalningar av stöd, 

arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar samt omprövningar av beslut. 

Notera att myndighetens kontrollarbete och arbetet mot felaktiga utbetalning sker i 

enlighet med annat uppdrag i regleringsbrevet innevarande år och beskrivs inte 

närmare i denna redovisning.83 

 
82 Det gäller exempelvis anställningsstöden extratjänst och introduktionsjobb, lönebidrag och skyddat arbete 
hos offentlig arbetsgivare som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga, anvisningar gällande arbetsträning och praktik samt arbetsmarknadsutbildningar och 
uppdragsutbildningar gällande kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. 
83 Se regleringsbrevsuppdrag 1 Kontrollarbete och arbetet mot felaktiga utbetalningar i Regleringsbrev för 
budgetåret 2021 avseende Arbetsförmedlingen. 
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Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd  

Cirka 800 medarbetare arbetar med programmet Särskild stödperson för 

introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS). Programmet erbjuds av samtliga lokala 

arbetsförmedlingsenheter84 och i alla 290 kommuner i landet. Programmet ges såväl 

till den arbetssökande som till arbetsgivaren vid den aktuella arbetsplatsen. 

Programmet riktar sig till arbetssökande med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga och som bedöms ha förutsättningar för en anställning om de 

får träning och stöd vid introduktionen på arbetsplatsen. Programmet består av 

delarna sökandeanalys, ackvirering, introduktion på arbetsplatsen och 

uppföljningsstöd.85 I de tre sistnämnda delarna av programmet utgör 

arbetsgivarkontakter en stor del av arbetet för en så kallad SIUS-konsulent som 

arbetar med programmet.   

Strategiskt arbetsgivararbete inom ramen för nationella överenskommelser och 

branschråd 

Arbetsgivarinriktade kontakter av strategisk karaktär sker inom ramen för regionala 

och lokala nätverk, kompetensplattformar och branschråd samt i samarbetet med 

kommuner, näringsliv och andra aktörer på arbetsmarknaden. I dagsläget bedrivs 

delar av det strategiska arbetsgivararbetet främst inom ramen för det nationella 

branscharbetet och de upprättade nationella överenskommelser myndigheten har 

med större arbetsgivare och organisationer.   

Myndighetens strategiska arbetsgivararbete är framför allt inriktat mot de branscher 

där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Ett exempel är 

arbetsmarknadsutbildningar som tas fram i nära samarbete med arbetsgivare, 

branschorganisationer, fackliga företrädare och intresseorganisationer. 

Utvecklingsinitiativ har bland annat inneburit att arbetssökande själva kan anmäla 

intresse för studiebesök och utbildning. I nästa steg ska detta kunna ske digitalt. 

Överenskommelser med arbetsmarknadens parter finns även i form av 

avsiktsförklaringar för arbetet med snabbspår och jobbspår. Manuell hantering för 

att hitta lämpliga kandidater ersätts i allt större utsträckning med webbinarier. 

Arbetsgivarna får därmed tillgång till ett bredare urval av kandidater som är 

intresserade av utbildningarna, vilket har ökat utbudet av presumtiv lämplig 

arbetskraft. 

För att säkerställa kunskap om lokal och regional arbetsmarknad är bland annat 

branschråd på regional och nationell nivå under uppbyggnad. I branschråden ingår 

Arbetsförmedlingen, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt enskilda 

arbetsgivare. Branschråden på nationell nivå arbetar mer strategiskt och 

branschråden på regional nivå mer operativt. Under våren 2021 har tre nationella 

branschråd startats inom branscherna bygg, gröna näringar och transport. 

 
84 Arbetsförmedlingens lokala enheter, även kallat arbetsförmedlingsenheter, avser de organisatoriska enheter 
som den lokala arbetsförmedlingsverksamheten kan delas in i. En arbetsförmedlingsenhet kan ha ett geografiskt 
ansvarsområde som spänner över en eller flera kommuner och kan således rymma en eller flera 
arbetsförmedlingskontor och samarbetslösningar med andra. 
85 Uppföljningsstöd lämnas under minst ett år efter att anställningen påbörjats i syfte att den arbetssökande ska 
behålla sitt arbete. När en arbetssökande som har stöd från SIUS får en anställning fortsätter SIUS-konsulenten 
med sin uppföljning och kontakt med både arbetstagaren och arbetsgivaren i upp till två år. 
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Arbetsförmedlingens samarbete och kontakter med branscherna på regional nivå 

sker utifrån regionala förutsättningar och behov.86  

Nationella överenskommelser tecknas med större arbetsgivare som vill ha stöd i att 

rekrytera med mångfald och/eller vill erbjuda arbetsplatsförlagda aktiviteter inför 

anställning. Överenskommelserna med arbetsgivarna hanteras på ett likvärdigt och 

enhetligt sätt i landet då myndighetens företagsrådgivare aktivt medverkar i arbetet 

med utgångspunkt i metoden key account management (KAM). Efter en signering av 

färdigt förslag på nationell överenskommelse påbörjas det operativa arbetet utifrån 

överenskommelsen. Strävan är att i allt större utsträckning nyttja digitala tjänster och 

distansservice inom ramen för de överenskommelser som skrivs. 

I dagsläget har Arbetsförmedlingen cirka 20 tecknade nationella överenskommelser 

med arbetsgivare. Under 2020 genererade de nationella överenskommelserna drygt 3 

600 arbetsplatsförlagda aktiviteter och/eller subventionerade anställningar inom 

framför allt sektorerna och branscherna vård, naturbruk och service. 

Stöd genom Eures 

I varje EU land finns Euresrådgivare, vars uppgift är att arbeta med matchning på 

den gemensamma arbetsmarknaden inom EU/EES och Schweiz. 

Arbetsförmedlingens Euresverksamhet finns tillgänglig i hela landet genom att den 

erbjuder geografiskt obunden service.  

Eures levererar tjänster till både arbetsgivare och arbetssökande. Service ges via e-

post, telefon, chatt, sociala medier, online-mässor, skräddarsydda rekryteringsevent 

på plats och deltagande på jobbmässor samt inom ramen för samarbeten med 

externa partners och privata Eures-medlemmar. Euresrådgivare nyttjar även 

distansmötesfunktioner för riktade rekryteringsevent online och använder 

återkommande den digitala tjänsten Snabbintervjuer för att ge en snabbare service 

till svenska arbetsgivare.  

Eures har redan idag ett fungerande samspel med privata aktörer eftersom det är 

öppet för privata aktörer att bli en Eures-medlem alternativt en Eures-partner. 

Euresverksamheten kan därför bidra till lärdomar avseende hur arbetsgivarkontakter 

gemensamt med fristående aktörer kan genomföras på ett mer sammanhållet och 

ändamålsenligt vis. 

9.1.2 Utredningsarbete under året 

Arbetsförmedlingen har under våren 2021 påbörjat ett antal utredningsinitiativ som 

syftar till att tydligare definiera innehållet i myndighetens arbetsgivarinriktade 

arbete, inklusive det fördjupade stödet till arbetsgivare.  

 
86 Branschråden planerar själva vilka aktiviteter som bör genomföras med branscherna och arbetsgivare. 
Exempel på arbetsgivarinriktade aktiviteter är branschdagar, rekryteringsträffar och webbinarier. Aktiviteter 
brukar genomföras fysiskt men under rådande pandemi har det skett digitalt. 
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Konkretisera stödet till arbetsgivare som helhet och förtydliga samspelet med 

fristående aktörer 

Utredningsarbetet under året utgår ifrån strategin för kundarbetet – digitalt först och 

består av ett antal olika initiativ som gemensamt ska bidra till att bland annat 

följande förtydligas: 

• Vad Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsgivare i egen regi respektive i avtalad 

regi. Detta inkluderar även att fånga vad som redan erbjuds och som 

ytterligare kan erbjudas inom ramen för myndighetens digitala tjänster och 

distansservice i egen regi. 

• Vilka nödvändiga samarbetsformer som behövs och hur man bäst nyttjar 

samtliga servicevägar som står till buds för att samspelet mellan 

Arbetsförmedlingen, fristående aktörer och arbetsgivare blir så 

ändamålsenligt och effektivt som möjligt. Utformningen av detta samspel 

kommer ske i dialog med fristående aktörer och övriga partners som 

Arbetsförmedlingen samverkar och samarbetar med. 

• Hur Arbetsförmedlingen genom fristående aktörers arbetsgivarkontakter 

skapar goda förutsättningar för rollen som expertmyndighet inklusive främjar 

en god kunskap om den regionala och lokala arbetsmarknaden. 

• Hur det nationella och branschinriktade arbetsgivararbetet kan utvecklas på 

ett ändamålsenligt sätt under året. Detta med avseende på hur nationella 

överenskommelser bör se ut framöver, vilken struktur som behövs på en 

övergripande nivå för att främja ett mer sammanhållet strategiskt 

arbetsgivararbete i sampel med andra aktörer nationellt, regionalt och lokalt 

samt vilken struktur som behövs för det branschstrategiska arbetet, till 

exempel för att säkerställa att branschråd upprättas och bedrivs på ett 

enhetligt sätt runt om i landet. 

• Vad andra samverkanspartners, exempelvis kommuner, 

branschorganisationer och arbetsmarknadens parter, arbete kan bidra med i 

relation till vad Arbetsförmedlingen erbjuder i egen och avtalad regi. 

Det är för tidigt att uttala sig om resultatet av ovanstående utredningsarbete och 

vilken fortsatt utveckling som kan bli aktuell. Arbetsförmedlingen har dock 

ambitionen att återkomma till utredningsinitiativen vid slutredovisningen i oktober. 

9.2 Kunskap om lokal och regional arbetsmarknad 

Kunskapen om arbetsmarknaden och arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov 

förstärks av hur Arbetsförmedlingen följer upp, samlar data och analyserar 

arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingens expertis inom den nationella 

och regionala prognosverksamheten är, och ska fortsatt vara, efterfrågad internt och 

externt. Den spelar en avgörande roll för planering och dimensionering av 

kompetensförsörjande insatser hos såväl Arbetsförmedlingen som hos andra aktörer 

på arbetsmarknaden. Ett exempel är Skolverkets uppdrag att ta fram regionala 
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planeringsunderlag för dimensionering av gymnasial utbildning, vilket sker med stöd 

av Arbetsförmedlingens prognoser. 

Arbetsförmedlingens analyser, prognoser och myndighetens verksamhetsstatistik 

utgör ett viktigt kunskapsunderlag för att förstå arbetsmarknaden på nationell, 

regional och lokal nivå. Kunskapen är central för Arbetsförmedlingens expertroll 

avseende arbetsmarknadsfrågor och myndigheten kommunicerar denna med 

omvärlden och externa aktörer. Arbetsförmedlingens prognoser för arbetslöshet och 

sysselsättning som tas fram på både nationell och på regional nivå är ett exempel. 

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser beskriver yrkesefterfrågan och identifierar 

bristyrken på regional nivå och belyser även inomregionala skillnader. 

Yrkesprognoserna är en av de viktigaste källorna till kunskap om de regionala 

arbetsmarknaderna för många regionala aktörer, och används i stor utsträckning som 

underlag för planering av insatser kring kompetensförsörjning. Kunskapsunderlagen 

nyttjas även av fristående aktörer i kontakten med arbetssökande och arbetsgivare. 

Till detta kan också nämnas Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik som är möjlig 

att bryta ner på kommunnivå och som publiceras varje vecka och månad, samt 

statistiken över nyanmälda platser och varsel. Denna statistik är mycket användbar 

för att analysera de regionala och lokala arbetsmarknaderna, och används såväl 

internt som externt. Statistiken är efterfrågad av regionala samverkansaktörer som 

viktiga källor till kunskap om de regionala arbetsmarknaderna.  

9.2.1 Utvecklingsinitiativ under året  

Prognosverksamheten på Arbetsförmedlingen är inne i en utvecklingsfas där nya 

metoder och nya möjligheter att presentera resultaten utvecklas. För att öka 

kunskaperna om arbetsmarknaden och den regionala analyskompetensen hos 

Arbetsförmedlingens medarbetare har myndighetens regioner till exempel fått 

fördjupad förhandsinformation inför publicering av prognoserna.87 Ett av syftena 

med detta har varit att regionernas företrädare ska få kunskap och material för att 

vara bärare av prognoser och analyser på regional och lokal nivå till externa 

intressenter. 

Vid vårens publicering av arbetsmarknadsprognoser kommer riksprognosrapporten 

att kompletteras med en rapport som beskriver de regionala utsikterna, det vill säga 

hur utvecklingen bedöms bli på länsnivå. Inom ramen för detta arbete sker 

informationsutbyte med myndighetens sex regioner. 

Särskilt viktiga kunskapsunderlag på regional nivå är Arbetsförmedlingens 

yrkesprognoser. Även här pågår ett utvecklingsarbete där de nya yrkesprognoserna 

kommer att identifiera bristyrken på regional och i viss mån lokal nivå. Detta i likhet 

med hur det var tidigare. Med framtagandet av de nya yrkesprognoserna har ett 

metodskifte genomförts vilket bidrar till att de är än mer användbara för kunskaper 

om arbetsmarknadens utveckling på regional nivå. Detta då de, både i det korta 

perspektivet (ett år) och i det långa perspektivet (fem år), är nedbrutna på regional 

 
87 Med regioner avses de regioner som de lokala arbetsförmedlingsenheterna är organiserade under. 
Arbetsförmedlingen har en geografisk indelning i sex regioner (region Nord, region Mitt, region Stockholm 
Gotland, region Väst, region Öst och region Syd). 
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nivå (län). De kommer i flera fall att vara nedbrytbara även på lägre nivå som 

kommuner och kommungrupper. En annan förbättring är att den nya 

yrkesprognosen kommer kunna kvantifiera både utbudet och efterfrågan på 

arbetskraft, vilket möjliggör en redovisning av hur stort under- eller överskottet 

beräknas bli räknat i antal personer. 

Ett parallellt utvecklingsarbete är att tillgängliggöra analyser, prognoser och 

verksamhetsstatistik på ett än mer användarvänligt sätt. Både internt och på 

Arbetsförmedlingens webbplats kommer nya applikationer att publiceras och kunna 

användas så att interna och externa användare på ett enklare sätt kan hämta analyser 

och data. Här är ambitionen att materialet ska vara lättöverskådligt i form av enklare 

nyckeltalstabeller. Ambitionen är även att avancerade användare ska kunna hämta 

data för att kunna göra egna mer avancerade analyser. Utvecklingen har även 

koppling till den bredare frågan om en hållbar digital infrastruktur för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande. 88  

10 Avslutande kommentarer 

Arbetsförmedlingen arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda en likvärdig service i 

hela landet. Myndigheten erbjuder dagligen en omfattande service till sina kunder 

och det är angeläget att arbetssökande och arbetsgivare i hela landet får ett 

ändamålsenligt stöd. Eftersom omvärld och arbetsmarknad är i ständig förändring 

krävs ett fortsatt utvecklingsarbete avseende tillgänglighet, serviceutbud och 

samverkan med andra. Som framgår av redovisningen pågår också flera åtgärder och 

initiativ för att åstadkomma detta. 

Genom bättre kontaktmöjligheter och en ökad tillgänglighet till Arbetsförmedlingens 

service ska arbetssökande och arbetsgivare få sina ärenden hanterade med rätt 

kompetens, på rätt plats och i rätt tid. Kundvärdet skapas när myndigheten som 

helhet på ett smidigt sätt tillhandahåller tjänster i olika kanaler utifrån 

arbetssökandes och arbetsgivares behov. Det förutsätter en tillgänglig service och ett 

ändamålsenligt stöd i såväl egen som avtalad regi. 

Den pågående reformeringen av myndigheten, minskade personella resurser och 

aviserade minskade förvaltningsanslag förändrar förutsättningarna till att erbjuda 

service och stöd lokalt. Det understryker vikten av att en likvärdig service i hela 

landet säkerställs på andra sätt än genom en förstärkt fysisk närvaro i form av egna 

arbetsförmedlingskontor eller samarbetslösningar med andra. Snarare måste detta 

säkerställas genom en fortsatt utveckling av geografiskt obundna servicevägar digitalt 

och på distans, i kombination med en geografisk spridning av tjänster som erbjuds i 

avtalad regi genom såväl servicekontoren som fristående aktörer. Den lokala 

närvaron i egen regi har givetvis en fortsatt viktig funktion att fylla, inte minst för de 

kunder som har stort behov av fördjupat stöd och/eller behov av insatser i samverkan 

 
88 Se följande regleringsbrevsuppdrag 2021: 3.14. Digital infrastruktur för livslångt lärande – regeringens 
samverkansprogram 2019–2022 
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med andra. Dock bedöms redan etablerad och planerad lokal närvaro, i egen regi, i 

dess olika former vara ändamålsenlig och tillräcklig utifrån myndighetens 

förutsättningar och kundernas behov. 

Den omställning som Arbetsförmedlingen genomgått de senaste två åren med 

påföljande förändringar av myndighetens lokala närvaro har förändrat 

förutsättningarna för myndighetens lokala service och lokala samverkan med framför 

allt landets kommuner. Förutsättningarna förändras ytterligare genom den snabba 

tekniska och digitala utvecklingen samt utökningen av de tjänster som levereras av 

fristående aktörer.  

Hur Arbetsförmedlingen åstadkommer en likvärdig service i hela landet som helhet 

påverkar hur samverkan med till exempel kommuner behöver bedrivas. Samtidigt 

kan en utveckling mot en mindre geografiskt beroende samverkan bidra till en mer 

likvärdig service, oberoende av geografi, med bibehållen lokal förankring. Nya 

arbetssätt för att åstadkomma en god samverkan med kommuner och andra aktörer 

inom det arbetsmarknadspolitiska området är en viktig framgångsfaktor. 

En förändrad kontext för samverkan utmanar just nu tydligt förmågan till samverkan 

mellan myndigheten och många kommuner runt om i landet. Förflyttningar avseende 

attityd och syn på varandra, inklusive fristående aktörer, samt ansträngningar för att 

åstadkomma innovativa lösningar gemensamt måste komma till stånd fort för att 

kunna minska arbetslösheten bland de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Till 

stora delar måste kommunerna lämna hur det fungerat tidigare bakom sig och 

samordna sig såväl internt som gemensamt med Arbetsförmedlingen och fristående 

aktörer på ett nytt sätt. På samma sätt behöver Arbetsförmedlingen agera aktivt för 

att minimera risken för negativa effekter på kommunernas myndighetsutövande. 

Kvaliteten på det stöd som de fristående aktörerna levererar beror dels på hur 

Arbetsförmedlingen utformar, upphandlar och avtalar tjänsterna, dels på aktörernas 

egen förmåga att leverera ändamålsenliga aktiviteter och deras samarbete med andra 

aktörer. Fristående aktörers viktiga roll inom arbetsmarknadspolitikens utförande 

innebär även att de avtalade tjänsterna får en betydande roll för en väl fungerande 

lokal närvaro och en tillgänglighet avseende kontakter och möten med myndigheten. 

Bilden av detta behöver delas och bäras av myndighetens medarbetare, 

uppdragsgivare och samverkanspartners. 

Ett konstruktivt samarbete framåt är avgörande för att kunna tackla utmaningarna 

på den svenska arbetsmarknaden. Operativa insatser i samverkan med andra är ofta 

avgörande för att rusta individer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Olika 

former av lokala projekt spelar en fortsatt viktig roll och behöver utvecklas så att de 

kompletterar respektive partners utbud av insatser och inte krockar med de avtalade 

tjänsterna till innehållet. Strategisk samverkan lokalt, regionalt och nationellt är i sin 

tur nödvändigt för att Arbetsförmedlingen ska kunna bidra till kompetensförsörjning 

på både kort och lång sikt.  

Mot bakgrund av ovanstående förutsättningar och pågående arbete är frågan om på 

vilka sätt myndigheten möter arbetsgivare, arbetssökande och samverkanspartners 
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fortsatt högaktuell för Arbetsförmedlingen. Det är prioriterat att Arbetsförmedlingen 

säkerställer en samlad service genom samtliga kanaler och servicevägar. Utifrån 

givna budgetramar, den fortsatta reformeringen, digitaliseringens möjligheter samt 

regionala och lokala förutsättningar, behöver myndigheten omhänderta kundbehov 

på ett ändamålsenligt, kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Allt detta behöver ske 

tillsammans med och med stöd av andra aktörer och partners.  

Arbetsförmedlingen har flera pågående utvecklingsinitiativ och åtgärder som ska 

bidra till ovanstående. Myndigheten ser fram emot att få återkomma till erfarenheter 

och resultat av dessa. Arbetsförmedlingen avser också återkomma med ytterligare 

delar som kan bidra till en tydligare bild av hur till exempel samverkan med 

kommunerna och det arbetsgivarinriktade arbetet kan utvecklas i samspel med de 

fristående aktörerna vid slutredovisningen den 1 oktober 2021.  
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11 Bilagor 

Bilaga 1. Illustration och sammanställning av var i landet 
Arbetsförmedlingen erbjuder spontana fysiska möten  

Illustration av i vilka kommuner myndigheten erbjuder spontana fysiska möten 

genom de statliga servicekontorens kundtorgstjänst framgår nedan. 
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Sammanställning av i vilka kommuner myndigheten erbjuder spontana fysiska möten 

genom servicekontor framgår även av nedanstående lista. 

Län Region Kommun Eventuell kommentar 

Norrbottens län Nord Kiruna  - 

Norrbottens län Nord Gällivare  - 

Norrbottens län Nord Jokkmokk - 

Norrbottens län Nord Överkalix  - 

Norrbottens län Nord Arvidsjaur - 

Norrbottens län Nord Luleå  - 

Norrbottens län Nord Haparanda  - 

Norrbotten län Nord Piteå - 

Västerbottens län Nord Lycksele  - 

Västerbottens län Nord Skellefteå - 

Västerbottens län Nord Storuman - 

Västerbottens län Nord Umeå - 

Västerbottens län Nord Vilhelmina - 

Västerbottens län Nord Åsele - 

Västerbottens län Nord Sorsele - 

Jämtlands län Nord Strömsund - 

Jämtlands län Nord Härjedalen Servicekontor i Sveg 

Jämtlands län Nord Östersund - 

Västernorrlands län Nord Sundsvall - 

Västernorrlands län Nord Kramfors - 

Västernorrlands län Nord Sollefteå - 

Västernorrlands län Nord Örnsköldsvik - 

Västernorrlands län Nord Härnösand - 

Gävleborgs län Mitt Ljusdal - 

Gävleborgs län Mitt Gävle - 

Gävleborgs län Mitt Sandviken - 

Gävleborgs län Mitt Bollnäs - 

Gävleborgs län Mitt Hudiksvall - 

Gävleborgs län Mitt Söderhamn - 

Dalarnas län Mitt Malung-Sälen Servicekontor i Malung 

Dalarnas län Mitt Mora - 

Dalarnas län Mitt Borlänge - 

Dalarnas län Mitt Avesta - 

Dalarnas län Mitt Ludvika - 

Dalarnas län Mitt Vansbro - 

Dalarnas län Mitt Falun - 

Västmanlands län Mitt Västerås - 

Västmanlands län Mitt Sala - 

Västmanlands län Mitt Köping - 

Västmanlands län Mitt Fagersta - 

Örebro län Mitt Örebro Servicekontor i Örebro 
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Län Region Kommun Eventuell kommentar 

Örebro län Mitt Örebro Servicekontor i Vivalla 

Örebro län Mitt Lindesberg - 

Örebro län Mitt Karlskoga - 

Värmlands län Mitt Torsby - 

Värmlands län Mitt Karlstad - 

Värmlands län Mitt Arvika - 

Värmlands län Mitt Hagfors - 

Värmlands län Mitt Kristinehamn - 

Uppsala län Mitt Uppsala - 

Uppsala län Mitt Enköping - 

Södermanlands län Mitt Nyköping - 

Södermanlands län Mitt Katrineholm - 

Södermanlands län Mitt Eskilstuna - 

Södermanlands län Mitt Strängnäs - 

Stockholms län Stockholm Gotland Botkyrka Servicekontor i Hallunda 

Stockholms län Stockholm Gotland Haninge Servicekontor i Brandbergen 

Stockholms län Stockholm Gotland Stockholm Servicekontor i City 

Stockholms län Stockholm Gotland Stockholm Servicekontor på Kungsholmen 

Stockholms län Stockholm Gotland Stockholm Servicekontor i Kista 

Stockholms län Stockholm Gotland Stockholm Nytt servicekontor 2021 

Stockholms län Stockholm Gotland Södertälje - 

Stockholms län Stockholm Gotland Sundbyberg - 

Stockholms län Stockholm Gotland Norrtälje - 

Gotlands län Stockholm Gotland Gotland Servicekontor i Visby 

Östergötlands län Öst Linköping - 

Östergötlands län Öst Norrköping - 

Östergötlands län Öst Motala - 

Jönköpings län Öst Gislaved - 

Jönköpings län Öst Jönköping - 

Jönköpings län Öst Nässjö - 

Jönköpings län Öst Värnamo - 

Jönköpings län Öst Vetlanda - 

Jönköpings län Öst Tranås - 

Kalmar län Öst Kalmar - 

Kalmar län Öst Oskarshamn - 

Kalmar län Öst Västervik - 

Kalmar län Öst Vimmerby - 

Hallands län Väst Halmstad - 

Hallands län Väst Varberg - 

Hallands län Väst Falkenberg - 

Hallands län Väst Kungsbacka - 

Västra Götalands län Väst Göteborg Servicekontor i Nordstan 

Västra Götalands län Väst Göteborg Servicekontor på Hisingen 

Västra Götalands län Väst Göteborg Servicekontor i Rosenlund 
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Län Region Kommun Eventuell kommentar 

Västra Götalands län Väst Göteborg Servicekontor i Angered 

Västra Götalands län Väst Göteborg Servicekontor i Västra Frölunda 

Västra Götalands län Väst Göteborg Nytt servicekontor 2021 

Västra Götalands län Väst Kungälv - 

Västra Götalands län Väst Uddevalla - 

Västra Götalands län Väst Strömstad - 

Västra Götalands län Väst Trollhättan - 

Västra Götalands län Väst Alingsås - 

Västra Götalands län Väst Borås - 

Västra Götalands län Väst Åmål - 

Västra Götalands län Väst Lidköping - 

Västra Götalands län Väst Skövde - 

Västra Götalands län Väst Ulricehamn - 

Västra Götalands län Väst Mariestad - 

Västra Götalands län Väst Falköping - 

Västra Götalands län Väst Vänersborg - 

Kronobergs län Syd Älmhult - 

Kronobergs län Syd Växjö - 

Kronobergs län Syd Ljungby - 

Blekinge län Syd Karlskrona - 

Blekinge län Syd Karlshamn - 

Skåne län Syd Malmö Servicekontor i Malmö city 

Skåne län Syd Malmö Servicekontor i Rosengård 

Skåne län Syd Malmö Nytt servicekontor 2021 

Skåne län Syd Helsingborg - 

Skåne län Syd Eslöv - 

Skåne län Syd Ystad - 

Skåne län Syd Kristianstad - 

Skåne län Syd Simrishamn - 

Skåne län Syd Klippan - 

Skåne län Syd Lund - 

Skåne län Syd Hässleholm - 

Skåne län Syd Landskrona - 

Skåne län Syd Trelleborg - 

Skåne län Syd Ängelholm - 
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Bilaga 2. Illustration och sammanställning av var i landet 
Arbetsförmedlingen erbjuder förbokade fysiska möten i egen regi  

Illustration av i vilka kommuner myndigheten erbjuder förbokade fysiska möten 

samt i vilken form av lokal närvaro framgår nedan. 
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Sammanställning av i vilka kommuner myndigheten erbjuder förbokade fysiska 

möten samt i vilken form av lokal närvaro framgår även av nedanstående lista. 

Län Region Kommun Form av lokal närvaro Eventuell kommentar 

Norrbottens län Nord Kiruna  Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Norrbottens län Nord Gällivare  Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Norrbottens län Nord Jokkmokk Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Norrbottens län Nord Arjeplog Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Norrbottens län Nord Överkalix  Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Norrbottens län Nord Arvidsjaur Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Norrbottens län Nord Kalix  Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Norrbottens län Nord Pajala  Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Norrbottens län Nord Älvsbyn Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Norrbottens län Nord Luleå  Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Norrbottens län Nord Haparanda  Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Norrbottens län Nord Övertorneå Samarbetslösning - 

Norrbottens län Nord Boden Samarbetslösning Lösning klar senare i år 

Norrbotten län Nord Piteå Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Lycksele  Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västerbottens län Nord Skellefteå Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västerbottens län Nord Storuman Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västerbottens län Nord Umeå Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västerbottens län Nord Vilhelmina Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västerbottens län Nord Malå Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Norsjö Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Dorotea Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Bjurholm Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Nordmaling Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Robertsfors Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Vindeln Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Vännäs Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Åsele Samarbetslösning - 

Västerbottens län Nord Sorsele Samarbetslösning - 

Jämtlands län Nord Strömsund Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Jämtlands län Nord Åre Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Jämtlands län Nord Härjedalen Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor i 

Sveg 

Jämtlands län Nord Östersund Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Jämtlands län Nord Ragunda Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor i 

Hammarstrand  

Västernorrlands län Nord Sundsvall Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västernorrlands län Nord Kramfors Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västernorrlands län Nord Sollefteå Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västernorrlands län Nord Örnsköldsvik Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 
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Län Region Kommun Form av lokal närvaro Eventuell kommentar 

Västernorrlands län Nord Härnösand Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västernorrlands län Nord Ånge Samarbetslösning - 

Västernorrlands län Nord Timrå Samarbetslösning - 

Gävleborgs län Mitt Ljusdal Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Gävleborgs län Mitt Gävle Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Gävleborgs län Mitt Sandviken Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Gävleborgs län Mitt Bollnäs Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Gävleborgs län Mitt Hudiksvall Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Gävleborgs län Mitt Ockelbo Samarbetslösning - 

Gävleborgs län Mitt  Hofors Samarbetslösning - 

Gävleborgs län Mitt Ovanåker Samarbetslösning - 

Gävleborgs län Mitt Nordanstig Samarbetslösning - 

Gävleborgs län Mitt Söderhamn Samarbetslösning - 

Dalarnas län Mitt Malung-Sälen Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till i 

Malung 

Dalarnas län Mitt Älvdalen Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Dalarnas län Mitt Mora Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Dalarnas län Mitt Borlänge Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Dalarnas län Mitt Avesta Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Dalarnas län Mitt Ludvika Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Dalarnas län Mitt Vansbro Samarbetslösning - 

Dalarnas län Mitt Leksand Samarbetslösning - 

Dalarnas län Mitt Falun Samarbetslösning - 

Västmanlands län Mitt Västerås Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västmanlands län Mitt Sala Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Västmanlands län Mitt Köping Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västmanlands län Mitt Hallstahammar Samarbetslösning - 

Västmanlands län Mitt Fagersta Samarbetslösning - 

Västmanlands län Mitt Arboga Samarbetslösning - 

Örebro län Mitt Örebro Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Örebro län Mitt Lindesberg Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Örebro län Mitt Karlskoga Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Örebro län Mitt Hallsberg Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Örebro län Mitt Laxå Samarbetslösning - 

Örebro län Mitt Hällefors Samarbetslösning - 

Örebro län Mitt Ljusnarsberg Samarbetslösning - 

Örebro län Mitt Askersund Samarbetslösning - 

Örebro län Mitt Nora Samarbetslösning - 

Värmlands län Mitt Torsby Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor i 

Torsby 

Värmlands län Mitt Torsby Samarbetslösning Avser lösning i Sysslebäck 

Värmlands län Mitt Karlstad Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Värmlands län Mitt Filipstad Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Värmlands län Mitt Arvika Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 
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Värmlands län Mitt Säffle Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Värmlands län Mitt Årjäng Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Värmlands län Mitt Hagfors Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Värmlands län Mitt Storfors Samarbetslösning - 

Värmlands län Mitt Munkfors Samarbetslösning - 

Värmlands län Mitt Forshaga Samarbetslösning - 

Värmlands län Mitt Grums Samarbetslösning - 

Värmlands län Mitt Sunne Samarbetslösning - 

Värmlands län Mitt Kristinehamn Samarbetslösning Lösning klar senare i år  

Värmlands län Mitt Kil Samarbetslösning - 

Uppsala län Mitt Tierp Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Uppsala län Mitt Uppsala Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Uppsala län Mitt Enköping Samarbetslösning - 

Uppsala län Mitt Östhammar Samarbetslösning - 

Södermanlands län Mitt Nyköping Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Södermanlands län Mitt Katrineholm Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Södermanlands län Mitt Eskilstuna Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Södermanlands län Mitt Flen Samarbetslösning - 

Södermanlands län Mitt Strängnäs Samarbetslösning - 

Stockholms län Stockholm Gotland Järfälla Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Stockholms län Stockholm Gotland Huddinge Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Stockholms län Stockholm Gotland Botkyrka Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Stockholms län Stockholm Gotland Haninge Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Stockholms län Stockholm Gotland Sollentuna Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Stockholms län Stockholm Gotland Stockholm Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor i 

Globen 

Stockholms län Stockholm Gotland Stockholm Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor i 

Vällingby 

Stockholms län Stockholm Gotland Stockholm Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor i 

Skärholmen 

Stockholms län Stockholm Gotland Stockholm Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor i 

Liljeholmen 

Stockholms län Stockholm Gotland Stockholm Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor i 

Järva (Kista) 

Stockholms län Stockholm Gotland Södertälje Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Stockholms län Stockholm Gotland Nacka Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Stockholms län Stockholm Gotland Solna Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Stockholms län Stockholm Gotland Norrtälje Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Stockholms län Stockholm Gotland Sigtuna Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Luftfart Arlanda 

Gotlands län Stockholm Gotland Gotland Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Östergötlands län Öst Mjölby Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Östergötlands län Öst Linköping Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Östergötlands län Öst Norrköping Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 
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Östergötlands län Öst Motala Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Östergötlands län Öst Kinda Samarbetslösning - 

Östergötlands län Öst Åtvidaberg Samarbetslösning - 

Östergötlands län Öst Finspång Samarbetslösning - 

Östergötlands län Öst Valdemarsvik Samarbetslösning - 

Jönköpings län Öst Gislaved Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Jönköpings län Öst Jönköping Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Jönköpings län Öst Nässjö Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Jönköpings län Öst Värnamo Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Jönköpings län Öst Vetlanda Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Jönköpings län Öst Tranås Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Jönköpings län Öst Aneby Samarbetslösning - 

Jönköpings län Öst Mullsjö Samarbetslösning Lösning klar senare i år 

Jönköpings län Öst Vaggeryd Samarbetslösning - 

Jönköpings län Öst Sävsjö Samarbetslösning - 

Jönköpings län Öst Eksjö Samarbetslösning - 

Kalmar län Öst Hultsfred Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Kalmar län Öst Kalmar Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Kalmar län Öst Oskarshamn Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Kalmar län Öst Västervik Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Kalmar län Öst Mörbylånga Samarbetslösning - 

Kalmar län Öst Mönsterås Samarbetslösning - 

Kalmar län Öst Emmaboda Samarbetslösning - 

Kalmar län Öst Nybro Samarbetslösning - 

Kalmar län Öst Borgholm Samarbetslösning - 

Hallands län Väst Halmstad Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Hallands län Väst Varberg Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Hallands län Väst Hylte Samarbetslösning - 

Hallands län Väst Laholm Samarbetslösning - 

Hallands län Väst Falkenberg Samarbetslösning - 

Hallands län Väst Kungsbacka Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Göteborg Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Centrum 

Västra Götalands län Väst Göteborg Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Hisingen 

Västra Götalands län Väst Göteborg Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Gamlestaden 

Västra Götalands län Väst Mölndal Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västra Götalands län Väst Kungälv Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västra Götalands län Väst Uddevalla Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västra Götalands län Väst Strömstad Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Västra Götalands län Väst Trollhättan Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västra Götalands län Väst Alingsås Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västra Götalands län Väst Borås Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 
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Västra Götalands län Väst Åmål Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Västra Götalands län Väst Lidköping Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västra Götalands län Väst Skövde Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Västra Götalands län Väst Partille Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Stenungsund Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Sotenäs Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Munkedal Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Tanum Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Dals-Ed Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Ale Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Lerum Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Vårgårda Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Tranemo Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Mellerud Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Mark Samarbetslösning Lösning klar senare i år 

Västra Götalands län Väst Svenljunga Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Ulricehamn Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Mariestad Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Skara Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Falköping Samarbetslösning - 

Västra Götalands län Väst Bengtsfors Samarbetslösning - 

Kronobergs län Syd Älmhult Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Kronobergs län Syd Växjö Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Kronobergs län Syd  Ljungby Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Kronobergs län Syd Uppvidinge Samarbetslösning - 

Kronobergs län Syd Lessebo Samarbetslösning - 

Kronobergs län Syd Tingsryd Samarbetslösning - 

Kronobergs län Syd Alvesta Samarbetslösning - 

Kronobergs län Syd Markaryd Samarbetslösning - 

Blekinge län Syd Karlskrona Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Blekinge län Syd Karlshamn Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Blekinge län Syd Olofström Samarbetslösning Lösning klar senare i år 

Blekinge län Syd Ronneby Samarbetslösning - 

Blekinge län Syd Sölvesborg Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Malmö Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Föreningsgatan 

Skåne län Syd Helsingborg Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Skåne län Syd Eslöv Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Skåne län Syd Ystad Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Skåne län Syd Kristianstad Arbetsförmedlingskontor Fast bemannat kontor 

Skåne län Syd Simrishamn Arbetsförmedlingskontor Kontor vi reser till 

Skåne län Syd Burlöv Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Östra Göinge Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Örkelljunga Samarbetslösning - 
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Skåne län Syd Bjuv Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Svedala Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Tomelilla Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Bromölla Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Klippan Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Åstorp Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Båstad Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Lund Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Hässleholm Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Landskrona Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Höganäs Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Trelleborg Samarbetslösning - 

Skåne län Syd Ängelholm Samarbetslösning - 
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Bilaga 3. Vilken typ av service till arbetssökande och arbetsgivare 
som tjänsten Kundval rusta och matcha innehåller 

Den fristående aktören ska kartlägga individens förutsättningar, planera stödet i form 

av lämpliga aktiviteter med den enskilde samt ansvara för uppföljningen. För varje 

deltagare ska aktören upprätta en individuell utvecklingsplan som visar vilka 

aktiviteter deltagaren ska utföra eller medverka i för att nå målet i tjänsten. I tjänsten 

fastställs också omfattningen av individuellt stöd av handledare och genomförandet 

av fysiska möten. Den fristående aktören ska för varje deltagare planera och 

tillhandahålla aktiviteter av varierande karaktär. Aktiviteter kan genomföras både 

enskilt och i grupp. Varje vecka ska leverantören för varje deltagare planera och 

tillhandahålla minst en aktivitet som genomförs vid ett fysiskt möte, utöver det 

individuella utvecklingsmötet. Exempel på aktiviteter är:  

• Kartläggning av deltagarens färdigheter, kompetenser och förutsättningar. 

• Information om arbetsmarknaden och arbetslivet. 

• Praktiskt stöd. Till exempel stöd i att hitta och söka arbete, utforma 

ansökningshandlingar, träning inför intervjuer och arbetsgivarkontakter, 

uppföljning av sökta arbeten samt stöd i att söka utbildning. 

• Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer.  

• Presentation av deltagare för arbetsgivare, rekryteringsevents och 

mentorskap. 

• Motiverande samtal utifrån kvalitetssäkrade metoder. 

• Vägledning mot arbete eller utbildning. Med vägledning avses individuellt 

inriktat stöd som bidrar till ökad självkännedom och förmåga att medvetet ta 

ställning till möjlig yrkesverksamhet och utbildning.  

• Kortare utbildning som har en direkt och tydlig koppling till en eller flera 

specifika lediga tjänster eller en reguljär utbildningsplats.  

• Stöd för att stärka deltagarens digitala kompetens. Till exempel stöd för att 

stärka individens förmåga att hantera digitala verktyg för att öka 

förutsättningen för arbete eller utbildning. 

Fysisk lokal 

Leverantören ska under hela avtalstiden disponera minst en fysisk lokal på en 

leveransadress inom det leveransområde där tjänsten ska bedrivas, för de aktiviteter i 

tjänsten som ska genomföras fysiskt/på plats. 

Tillgång till lokaler  

Samtliga deltagare ska ges tillgång till de fysiska lokalerna. Deltagarna ska ha tillgång 

till lokalerna minst fyra timmar per dag. Lokalerna ska vara bemannade av personal 

under all tid som deltagare finns på plats.  
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Bilaga 4. Sammanställning av ett antal avtalade tjänster inklusive 
dess syfte och spridning  

Tjänst 

(förkortning)  

Vad och för vem  Antal 

komm

uner89  

Antal 

godkända 

adresser90  

Stöd och matchning  

(STOM) 

En tjänst för arbetssökande som 

behöver förstärkt och anpassat stöd i 

sitt arbetssökande. Syftet är att de ska 

börja arbeta eller studera så fort som 

möjligt. 

195 1 412 

Kundval rusta och 

matcha 

(KROM) 

En tjänst för arbetssökande som 

behöver stöd för att få arbete eller börja 

studera. 

25 196 

Introduktion till 

arbete 

(INAB)  

En tjänst som riktar sig till 

arbetssökande som inte är redo att 

matchas mot ett arbete eller studier och 

därför har behov av arbetsförberedande 

insatser. 

82 93 

Yrkes- och 

studieförberedande 

moduler 

(YSM) 

En tjänst som innehåller ett antal olika 

förberedande utbildningar av yrkes- 

och studieförberedande karaktär. 

Utbildningarnas innehåll anpassas 

utifrån deltagarens förkunskaper. 

81 84 

Karriärvägledning 

(KVL) 

En ny tjänst för arbetssökande som 

behöver vägledning för att välja vilken 

typ av arbete eller studier de ska söka 

och information om hur vägen dit ser 

ut. 

15 15 

Aktivitetsbaserade 

utredningsplatser 

(ABUF) 

Aktivitetsbaserade utredningsplatser 

används för att bedöma en 

arbetssökandes arbetsförutsättningar 

och arbetsförmåga. 

38 38 

 

 
89 Avser antal kommuner med godkänd leveransadress för tjänsten 2021-03-31. 
90 Avser antal adresser där tjänsten levereras fysiskt 2021-03-31. 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/stod-och-matchning
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/rusta-och-matcha
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/rusta-och-matcha
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/introduktion-till-arbete
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/introduktion-till-arbete
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/yrkes--och-studieforberedande-moduler
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/yrkes--och-studieforberedande-moduler
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/yrkes--och-studieforberedande-moduler
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/karriarvagledning
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/aktivitetsbaserade-utredningsplatser
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/aktivitetsbaserade-utredningsplatser

