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AFFS 2023:X 

Utkom från trycket  
den xxxx2023 

Arbetsförmedlingens föreskrifter om 

leverantörers uppgiftsskyldighet 

beslutade den 2023-xx-xx. 

Arbetsförmedlingen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen 

(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Inledande bestämmelser 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter om uppgiftsskyldighet, 

enligt 3 § lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten, för en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska 

insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. De uppgifter som enligt 

föreskrifterna ska lämnas till Arbetsförmedlingen är sådana som 

myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

2 §    Föreskrifterna är indelade efter Arbetsförmedlingen behov av 

uppgifter från leverantörerna för att fullgöra sina uppgifter inom den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten, för att  

• kunna göra bästa möjliga bedömning av den enskildes behov 

och fatta beslut om insatser,  

• kontrollera att den enskilde uppfyller vissa skyldigheter i 

förhållande till arbetslöshetsförsäkringen och övriga 

individersättningar, 

• kunna fatta beslut om rätt ersättning till en leverantör för utförd 

tjänst, 

• kunna följa upp och kontrollera att ingångna avtal efterlevs, och 

• följa upp och utvärdera de tjänster som leverantörerna 

tillhandahåller för att utveckla den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten. 

3 §    Föreskrifterna reglerar uppgiftsskyldigheten på en övergripande 

nivå och en mer detaljerad information om vilka uppgifter en leverantör 

ska lämna framgår av dokument som beslutas i särskild ordning av 

Arbetsförmedlingen, Uppgifter Arbetsförmedlingen behöver om enskild 

och insats, version 1.0.  
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AFFS 2023:X 4 §    Vad som ingår i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten framgår 

av 1 § lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

och 5 och 9 §§ förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten. Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter inom den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten framgår av förordningen 

(2022:811) med instruktion för Arbetsförmedlingen.  

5 §    Termer och begrepp i dessa föreskrifter används i samma betydelse 

som i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten. 

När begreppet leverantör används i dessa föreskrifter avses en leverantör 

som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen. 

När begreppet insats används i dessa föreskrifter avses de 

arbetsmarknadspolitiska programmen som anges i 9 § förordningen om 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Enskildes behov och förutsättningar  

6 §    En leverantör ska senast fem arbetsdagar efter att den enskilde 

påbörjat insatsen lämna en gemensam planering som ska innehålla 

uppgifter om de aktiviteter den enskilde ska utföra eller medverka i för att 

nå målet med insatsen. 

7 §    En leverantör ska en gång i månaden lämna en periodisk rapport 

som ska innehålla uppgifter om de aktiviteter den enskilde genomfört och 

deltagit i under föregående månad. 

8 §    En leverantör ska i en informativ rapport, lämna uppgift om den 

enskildes möjligheter att nå målet med insatsen ökar om han eller hon tar 

del av en annan arbetsmarknadspolitisk insats eller är i behov av annat 

stöd.  

En leverantör ska i en informativ rapport även lämna övriga uppgifter    

som Arbetsförmedlingen behöver för att stärka den enskildes möjligheter 

att få ett arbete.  

9 §     En leverantör ska efter att den enskilde avslutat insatsen lämna en 

slutredovisning som ska innehålla uppgifter om de aktiviteter den 

enskilde genomfört under insatsen och en beskrivning av vad som har 

fungerat, samt eventuella utvecklingsområden för den enskilde. 

Slutredovisningen ska lämnas inom den tidsram som Arbetsförmedlingen 

anger i dokumentet Uppgifter Arbetsförmedlingen behöver om enskild 

och insats, version 1.0. 
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AFFS 2023:X Rätt till individersättning och att ta del av insats  

10 §    En leverantör ska omgående, i en avvikelserapport lämna uppgifter 

om den enskilde  

1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat 

insatsen, 

2. avvisar en erbjuden aktivitet inom insatsen, 

3. är frånvarande från insatsen, 

4. tackat nej till ett erbjudet arbete eller orsakat att en anställning 

inte kommit till stånd, 

5. inte kan tillgodogöra sig insatsen på ett tillfredsställande sätt, 

eller 

6. missköter sig eller stör verksamheten. 

 

En leverantör ska därutöver, när Arbetsförmedlingen begär det, lämna 

övriga uppgifter som myndigheten behöver i ärenden om varning eller 

avstängning från individersättning eller återkallelse av anvisning. 

Ersättning till leverantör 

11 §    En leverantör ska omgående, på eget initiativ eller när 

Arbetsförmedlingen begär det, lämna de uppgifter som påverkar 

leverantörens rätt till eller storleken på ersättning för utförd insats, och 

som Arbetsförmedlingen behöver efter utbetalning för att kunna 

kontrollera att rätt ersättning har betalats ut.  

12 §    I de tjänster som en leverantör ska lämna en begäran om 

resultatersättning för en genomförd insats, ska en sådan begäran lämnas 

till Arbetsförmedlingen så snart som möjligt efter att kraven för 

resultatersättningen är uppfyllda. Det ska framgå av begäran när den 

enskilde har fått ett arbete och hur länge det arbetet har varat eller när den 

enskilde har gått till reguljär utbildning samt anställningens eller 

utbildningens omfattning i procent. 

Efterlevnad av avtal 

13 §    En leverantör ska utan dröjsmål, på eget initiativ, lämna de 

uppgifter om omständigheter som leder till, eller kan leda till, att avtalade 

villkor inte uppfylls. Det gäller bland annat uppgifter om  

1. ägarbyte eller ändrad bolagsform,  

2. omständigheter som anges i 13 kap 1–3 §§ lag (2016:1146) om 

offentlig upphandling (LOU) och i 7 kap 1 § lagen (2008:962) 

om valfrihetssystem (LOV) föreligger,  

3. omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och leverantören, eller 

4. fysiska lokaler, handledarens kompetens och de personella 

resurserna. 
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AFFS 2023:X 14 §    En leverantör ska därutöver omgående när Arbetsförmedlingen 

begär det, lämna de uppgifter som myndigheten efterfrågar för att kunna 

följa upp och kontrollera att leverantören säkerställer att behörighet för 

inloggning i Arbetsförmedlingens systemstöd är korrekt samt att övriga 

villkor i ingångna avtal är uppfyllda.  

15 §    En leverantör ska, när Arbetsförmedlingen begär det, lämna de 

uppgifter som myndigheten efterfrågar för att kunna utreda klagomål på 

insats och leverantör.  

Uppföljning, utvärdering och utveckling  

16 §    En leverantör ska, när Arbetsförmedlingen begär det, lämna de 

uppgifter som Arbetsförmedlingen efterfrågar för att kunna följa upp och 

utvärdera de insatser som leverantörerna tillhandahåller för att utveckla 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i enlighet med 2 § 

förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  

De uppgifter som kan komma att efterfrågas är exempelvis om insatsens 

innehåll och upplägg, dokumentation, kvalitetssäkring, personaltäthet 

samt personalens kompetens.  

17 §    En leverantör ska, när Arbetsförmedlingen begär det, tillhandahålla 

statistik om insatsen och dess resultat. All individbaserad statistik ska 

vara uppdelad efter kön. 

Hur uppgifterna ska lämnas 

18 §    Uppgifterna, som en leverantör ska lämna enligt dessa föreskrifter, 

ska lämnas elektroniskt på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer. 

Närmare information om hur uppgifterna ska lämnas finns i dokumentet, 

Uppgifter Arbetsförmedlingen behöver om enskild och insats, version 1.0. 

som finns tillgängligt på arbetsformedlingen.se. 

Övrigt 

19 §    Arbetsförmedlingen kan medge undantag från bestämmelser i dessa 

föreskrifter, för att anpassa uppgiftsskyldigheten till en specifik insats, 

och som innebär en begräsning av vilka uppgifter som en leverantör ska 

lämna. Sådant undantag ska framgå av dokumentet, Uppgifter 

Arbetsförmedlingen behöver om enskild och insats, version 1.0. 

_____________ 

1 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2023. 

2 Föreskrifterna gäller för avtal som Arbetsförmedlingen ingår med 

en leverantör efter ikraftträdandet.  
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AFFS 2023:X 3 För avtal som Arbetsförmedlingen har ingått med en leverantör 

innan dessa föreskrifter träder i kraft, gäller föreskrifterna endast 

om parterna har kommit överens om det. 

 

På Arbetsförmedlingens vägnar 

 

Maria Mindhammar 

Generaldirektör 

Anna Middelman 

Rättsavdelningen 




