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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2022. 

Myndigheten ska senast den 28 februari 2023 till Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka effektiviseringar som uppnåtts, 
inklusive nyttorealiseringar, utifrån de effektiviseringsinsatser som genomförts de 
senaste tre åren. 
 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande har 

varit: Fredrik Andersson, Annela Yderberg och Per-Fredrik Lindahl 

Ekonomiavdelningen, samt Lisa Karlsson och Krister Dackland Verksamhetsområde 

IT 

Ärendet har behandlats på GD-föredragning den 14 februari 2023. Beslutet är 

fastställt digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter. 
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1 Bakgrund 

I regleringsbrevet uppdrag 17 framgår att Arbetsförmedlingen ska redovisa vilka 
effektiviseringar som uppnåtts de senaste tre åren; 
 
Myndigheten ska senast den 28 februari 2023 till Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka effektiviseringar som uppnåtts, 
inklusive nyttorealiseringar, utifrån de effektiviseringsinsatser som genomförts de 
senaste tre åren. 

2 Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete 

2.1 Mål - Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete 

Övergripande beskrivning avseende Portföljstyrning, Utvecklingsobjekt, metoder 

med mera. 

Arbetsförmedlingen bedriver en stor del IT-utveckling där ca 500 mnkr investeras 

varje år. För att säkerställa att Arbetsförmedlingen ska uppnå strategiska mål och få 

ut största möjliga effekt av IT-utvecklingen används portföljstyrning. 

Portföljstyrningen är en process som går ut på att prioritera den utveckling som anses 

ha störst strategisk koppling och effekt. Detta vägs sedan mot kostnad och risk för att 

genomföra utvecklingen. Portföljstyrningen möjliggör därmed att myndighetens 

ledningsgrupp kan styra och följa upp IT-utveckling. För att flera roller ska kunna 

involveras och ansvar fördelas så är utvecklingsportföljen indelad i fyra delar: 

Ledning & stöd, Digitala arbetsförmedlingstjänster, Digitala tjänster och IT-bas. 

Uppdelningen gör det lättare att kunna prioritera hur mycket som ska satsat på 

respektive område. Var och en av dessa fyra sköts av en taktisk styrgrupp medan 

generaldirektören ansvarar för den samlade utvecklingsportföljen. Flera delar i 

portföljstyrningen följer processtegen i verksamhetsplaneringen, där 

utvecklingsportföljen utgör en bilaga till verksamhetsplanen. 

Uppföljning av effekter och nyttor är tänkt att ingå som en del i 

uppföljningsrapporterna till verksamhetsplanen 3 gånger per år. I praktiken har 

uppföljningen främst gjorts i samband med årsredovisningen de senaste åren.  

För att prioritera rätt utveckling i utvecklingsportföljen använder 

Arbetsförmedlingen strategiska inriktningsdokument. Tidigare sådana är Kund- och 

kanalförflyttningen och Förnyelseresan. De nu gällande dokumenten är styrelsens 

strategiska inriktning och Förändringsplan 2023–2026. I det senaste 

budgetunderlaget 2023–2025 baseras de särskilda verksamhetsinvesteringarna (IT-

utvecklingen) på dessa. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

Underlagen för att följa upp effekter och nyttorealiseringar kommer från följande 

källor: 

• Årsredovisning 2022 - Investeringar 

• Årsredovisning 2021 - Investeringar 

• Årsredovisning 2020 - Investeringar 

• Uppföljningsrapporter från Verksamhetsområden (tertialvis utifrån 

Verksamhetsplan) 

• Fördjupad uppföljningsrapportering (tertialvis utifrån Verksamhetsplan) 

• Uppföljning av beslutsunderlag (business case) för Förnyelseresan 

• Intervjuer och övriga underlag 

 

Resultatet presenteras i en struktur som följer Arbetsförmedlingens särskilda 

verksamhetsinvesteringar i budgetunderlaget (nedan i texten benämns de även som 

utvecklingssatsningar): 

1. Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 

2. Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och kundmöten 

3. Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan (MEET) 

4. Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 

5. Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 

6. Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 

7. Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 

8. Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 

2.3 Sammanfattning och bedömning 

Utvecklingen som genomförts de senaste åren omfattar flera olika områden där den 

största nyttorealiseringen handlar om kundnytta, tidsbesparing och god förvaltning. 

De största utvecklingssatsningarna är: Införande av det nya besluts- och 

ärendehanteringssystemet BÄR, Kanalförflyttning till digitala kundflöden och 

kundmöten samt digital infrastruktur för externa aktörer, se de tre översta i listan i 

avsnitt 2.2. 
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När det gäller nyttorealisering så har de två sistnämnda utvecklingssatsningarna (2 

och 3) realiserat nyttor enligt förväntan. Utifrån det beslutsunderlag (business case) 

som togs fram för kanalförflyttningen har nyttor realiserats enligt beräkningar för 

effektivare samtal med kund, ökad andel självservice och digitalisering i inskrivning. 

Det har dessutom blivit en kraftig minskning av tiden som läggs på att stötta 

arbetsgivare i rekryteringsarbete, tack vare bland annat utvecklade 

självservicetjänster för arbetsgivare. Minskningen av tidsåtgång för handläggare som 

stöttar arbetsgivare syns i analyser av Arbetsförmedlingens prestationer i 

årsredovisningen. 

Avseende utvecklingssatsningen digital infrastruktur för externa aktörer har det inte 

upprättats något beslutsunderlag (business case) som går att följa upp på samma sätt 

som för kanalförflyttningen. Detta beror till stor del på att infrastrukturen utvecklats 

parallellt med reformeringen och införandet av de fristående aktörerna. Utöver att 

utvecklingen följde stegen i reformeringen utvecklades infrastrukturen även i 

proaktivt syfte, eftersom omfattningen av reformeringen kunde förändras. Nu när 

stora delar är på plats framgår att flera program och insatser är införda och fungerar 

väl utifrån behoven hos arbetssökande och leverantörer. Det fungerar även väl utifrån 

regelverk. 

Det nya besluts- och ärendehanteringssystemet BÄR är den största 

utvecklingssatsningen och systemet ingår även i flera andra utvecklingssatsningar. 

BÄR handlar om att kunna arbeta ärendeindelat enligt processer. BÄR ska 

sammantaget optimera handläggarens arbete genom att stötta i processerna där det 

även ingår att utbyta information med andra nödvändiga system. En förväntad nytta 

för BÄR är ökad informationssäkerhet och regelefterlevnad i och med det 

ärendeindelade arbetssättet. En annan förväntad nytta är tidsbesparing i och med att 

delar av processer kan effektiviseras genom digitalisering och automatisering. Utifrån 

målsättningen bedöms BÄR ha uppfyllt vissa delar medan vissa delar kommer 

utvecklas under åtminstone ytterligare två år. Sammantaget bedöms BÄR ha de 

förutsättningar som krävs för fortsatt utveckling till att bli det nya huvudsystemet för 

handläggning under lång tid framöver. 

För de andra utvecklingssatsningarna bedöms nyttorealiseringen vara godkänd. Det 

som sticker ut, och som har gett en betydande effektivisering, är den automatiska och 

riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter där drygt 50% av rapporterna 

granskas utan att handläggare involveras. 

Som nämnts har utvecklingen syftat till att generera flera olika typer av nyttor. 

Kopplat till effektivisering har kanalförflyttningen, den automatiska och riskbaserade 

granskningen av aktivitetsrapporter samt delar av BÄR-utvecklingen varit starkt 

bidragande utvecklingssatsningar. Vid en tillbakablick ingick det i 

utvecklingsportföljen att satsa ännu mer på att uppnå effektiviseringar. 

Reformeringen samt nya program & insatser gjorde att mer behövde satsas på dessa 

istället, vilket har resulterat i andra typer av nyttor samt undvikta kostnader.  
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2.3.1 Översikt, nyttokategorier och uppfyllandegrad 

 

Investering Nyttokategorier Uppfyllandegrad 

 
T

id
sb

e
sp

a
ri

n
g

 

G
o

d
 f

ö
rv

a
lt

n
in

g
 

A
n

v
ä

n
d

a
rn

y
tt

a
 

K
o

st
n

a
d

sb
es

p
a

ri
n

g
 

M
ö

jl
ig

g
ö

ra
n

d
e 

fö
r 

a
n

n
a

n
 I

T
-u

tv
ec

k
li

n
g

 

F
u

ll
 e

ll
er

 ö
v

er
tr

ä
ff

a
d

 

u
p

p
fy

ll
n

a
d

 

G
o

d
 u

p
p

fy
ll

n
a

d
 -

 ö
v

er
 

7
5

 %
 

G
o

d
k

ä
n

d
 u

p
p

fy
ll

n
a

d
 

5
0

–
7

5
 %

 

V
is

s 
u

p
p

fy
ll

n
a

d
 -

 u
p

p
 

ti
ll

 5
0

%
 

In
g

en
 u

p
p

fy
ll

n
a

d
 

el
le

r 
fö

rs
ä

m
ri

n
g

 

Fortsatt automation och 

intelligens i 

ärendehandläggningen 

och beslutsprocesser 

X X X X X   X   

Fortsatta 

kanalförflyttning, inkl 

digitala kundflöden och 

kundmöten 

X  X X X X     

Digital infrastruktur för 

externa aktörer och 

samverkan (MEET) 

 X X    X    

Ökat digitalt förtroende 

genom fokus på info och 

IT säkerhet 

 X       X  

Automatisering och 

intelligens i 

kontrollverksamheten 

X X X X  X     

Digitaliserad och 

automatiserad 

myndighetssamverkan 

X X X X X  X    

Automatisering och 

effektivisering av IT 

verksamheten 

 X X X X    X  

Ytterligare 

automatisering och 

effektivisering av 

stödverksamheten 

X X X X X   X   
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3 Effektivisering och nyttorealiseringar 

3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen 
och beslutsprocesser 

 

Initiativ: Fortsatt automation och 
intelligens i ärendehandläggningen 
och beslutsprocesser 

Utvecklingsperiod: 2019–2022 

Investeringsbudget:  453 MSEK 

Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Arbetsförmedlingen beslutade i maj 2017 att 

myndighetens verksamhet på ett tydligare sätt skulle bli ärendebaserat och delas in i separata 

avgränsade ärenden. För att stödja det nya arbetssättet upphandlades 2018 den tekniska plattformen 

PEGA för Besluts- och Ärendehantering, internt kallad BÄR.  

Det nya ärendeindelade arbetssättet utgår från kunden och kundens sammanhållna ärendeflöde där 

kunden möter handläggare som är specialister i stället för generalister. Kunden ska möta handläggare 

med relevant kompetens vid rätt tillfälle i ärendeflödet. Detta möjliggörs genom en hög grad av 

automatiserad ärendehantering med inbyggd följsamhet mot verksamhetsregler och förordningar för 

ökad regelefterlevnad och god förvaltning.  

Implementering av det nya besluts- och ärendehanteringssystemet, BÄR, är en av de investeringar 

som myndigheten har prioriterat främst under 2019–2022. Implementeringen är omfattande och 

komplex med utveckling av systemlösningar i BÄR parallellt med utveckling av verksamhets- och 

handläggningsprocesser. Vissa delar har levererats och har börjat ge effekter, resterande delar har 

planerade leveranser 2023 till 31 dec 2025. 

Det nya systemstödet ska kunna stötta många målgrupper, både interna och externa. Det ska således 

stötta ett integrerat arbetssätt där handläggare på lokalkontor och på distansservice effektivt kan 

arbeta med samma information, Fristående aktörer ska ges åtkomst via Mina sidor FA samt 

Arbetssökande via Mina sidor för arbetssökande. Funktionalitet har utvecklats för upprättande av 

handlingsplan baserat på arbetsmarknads-bedömning och planering, effektivisering av 

självserviceflödet, ärendehantering av beslut om arbetspraktik, nystartsjobb, etableringsjobb samt 

ärendehantering för beslut om insats hos extern aktör 

Det är bra att veta att kopplingar till BÄR även finns i andra utvecklingssatsningar som tas upp i rapporten, 

eftersom BÄR är det största och mest centrala systemet. 

Effektbeskrivning och kategori: 

1. Ökad regelefterlevnad (god förvaltning) 
2. Förbättrat resultat och kundnytta, kopplat till verksamhetsmål 

3. Frigjord tid (tidsbesparing) 

Genomförda leveranser: 

Plattform PEGA/BÄR 

Under Q3/Q4 2018 köps PEGA in som plattform för 

Arbetsförmedlingens besluts- och ärendehantering och 

installeras i myndighetens IT-arkitektur. Under 2019 - 2020 
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läggs grunden för transformation från myndighetens befintliga 

handläggningssystem till det nya systemstödet i BÄR-

plattformen, bland annat med Proof of concept-utveckling och 

pilottester för beslutsärendena Arbetspraktik, Nystartsjobb och 

Lönebidrag.  

Bedömning och planering - automatiskt upprättade 

handlingsplaner i BÄR för självserviceflödet 

I maj 2020 lanserades automatiskt upprättade handlingsplaner i 

BÄR för arbetssökande i självserviceflödet (Självserviceflödet innebär 

att nya arbetssökande som uppger att de har arbete eller studier som startar inom 

90 dagar genomför alla sina ärenden digitalt och enbart vid behov kontaktar 

Arbetsförmedlingen).  På grund av covid ökade antalet inskrivna 

våren 2020 med 61 % jämfört med samma period 2019, en tydlig 

prioritering var att avlasta arbetsförmedlarna genom att få flera 

arbetssökande att gå via självservice i ett helt automatiserat 

flöde, en automatiskt upprättad handlingsplan var en bärande 

del av lösningen.  

Ärenden för Bedömning och planering samt process för 

handlingsplan  

I december 2021 infördes en ny enhetlig arbetsprocess för 

arbetssökandes handlingsplan med handläggning i BÄR-

plattformen. Med den nya arbetsprocessen är handlingsplanen 

ärendeindelad i två ärenden: arbetsmarknadspolitisk bedömning 

och planering. Handlingsplanen innefattar en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning baserat på det statistiska 

bedömningsstödet* samt planering av insatser.  

*Statistiska bedömningsstödet 

Parallellt med utveckling av bedömning och planering i BÄR 

utvecklades under 2020–2021 en statistisk modell för 

bedömning av arbetssökandes ställning och möjligheter på 

arbetsmarknaden. Bedömningsstödet är utvecklat och driftsatt 

på Arbetsförmedlingens AI-plattform.  

Beslutsärenden 

Arbetspraktik; september 2022 flyttades handläggning av 

beslutsärendet arbetspraktik till BÄR, Process för genomförande 

och ändring i beslutat stöd för arbetspraktik kvarstår att 

utveckla och införa.  
 

Etableringsjobb; december 2022 togs centrala avtal för 

Etableringsjobb fram av Svenskt Näringsliv, Unionen och LO, 

under våren 2023 ska kollektivavtal förhandlas fram. 

Systemlösning och handläggningsprocess med hög 

automatiseringsgrad har utvecklats under 2022 och är klara att 
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tas i bruk så snart arbetsmarknadens parter har överenskomna 

avtal.  

Ärenden för Beslut om insats och leverantörsavrop 

Karriärvägledning 

Tjänsten Karriärvägledning hanteras från och med Q1 2021 för 

15 leveransområden, i maj 2022 skalades tjänsten upp till att 

omfatta hela landet. Ärendena ”Beslut om insats – 

Karriärvägledning” och ”Leverantörsavrop – Karriärvägledning” 

med tillhörande ärendeflöde hanteras i BÄR och därefter vidare 

på den digitala mötesplatsen för fristående aktörer (bla Mina 

sidor FA), se avsnitt 3.3. 

Rusta och matcha 

Tjänsten Rusta och matcha (initialt kallat KROM) lanserades 

maj 2021 och skalades därefter successivt upp för att i december 

2021 omfatta hela landet. Ärendena ”Beslut om insats – Rusta 

och matcha” och ”Leverantörsavrop – Rusta och matcha” med 

tillhörande ärendeflöde hanteras i BÄR och därefter vidare på 

den digitala mötesplatsen för fristående aktörer (bla Mina sidor 

FA), se avsnitt 3.3.  

Robot för överflyttning av ärenden från PDM (Personligt 

Distansmöte) till lokalkontor  

En stor grupp av arbetssökande som är aktuella för Rusta och 

Matcha är inskrivna via PDM. I dessa fall fattas ”Beslut om 

insats” (ärende i BÄR) på PDM. Efter att beslut tagits i 

handläggningen på PDM flyttas ärendet till relevant lokalkontor 

för fortsatt handläggning. Då överflyttningen av ärendet från 

PDM till lokalkontoret innebar en tidskrävande manuell 

hantering, infördes Q1 2022 en robot för själva överflyttningen, 

”öflings-roboten”. Roboten kontrollerar geografisk hemvist samt 

att det finns en korrekt handlingsplan, därefter flyttas ärendet 

till det lokalkontor där den sökande har sin ”hemmahörighet”  

Grundfunktionalitet i BÄR för ärendehandläggning 

Grundfunktionalitet byggs succesivt upp i form av ”legoblock” 

parallellt med utveckling av specifika ärenden i BÄR.  

Under 2022 har dessa legoblock lanserats 

• Första version Operativ uppföljning baserat på statistiskt 

underlag och datamängder i BÄR    

• Första version Produktionsöversikt samt ärendefördelning 

och omfördelning av ärenden  

• Teknisk koppling mellan BÄR-plattformen och 

kontactcenter-plattformen ACE för att underlätta och 
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effektivisera handläggning av ärenden för handläggare inom 

Personligt distansmöte (PDM) 

• Generisk genomförandeprocess för beslutsärenden, 

implementeras succesivt inom respektive beslutsflöde  

Nyttorealisering: 

(Beskrivande och om möjligt 

kvantifierad nyttohemtagning) 

Plattform PEGA/BÄR 

Införandet av en modern plattform för besluts- och 

ärendehantering är en avgörande möjliggörare för 

Arbetsförmedlingens transformation till ett automatiserat 

ärendeindelat arbetssätt med inbyggd intelligens. 

Bedömning och planering - automatiskt upprättade 

handlingsplaner i BÄR för självserviceflödet 

För att avlasta handläggningen under covid lanserades maj 2020 

automatiskt upprättade handlingsplaner i självserviceflödet. 

Detta innebar att ca 10 % av de nyinskrivna i stället kunde gå in 

via självserviceflödet, enbart första veckan efter lanseringen 

sparades 1500 möten och 700 timmar.  

 

Ärenden för Bedömning och planering samt process för 

handlingsplan  

Den nya enhetliga arbetsprocessen med tydlig ärendeindelning 

för bedömning och planering bedöms bidra till en mer 

tidseffektiv process för planeringssamtalet med kunden. Det 

statistiska bedömningsstödet ger arbetsförmedlaren stöd i att 

göra enhetliga och rättssäkra arbetsmarknadspolitiska 

bedömningar.  

 

Uppföljningar har visat att det statistiska bedömningsstödet har 

en relativt god träffsäkerhet och att individer som tillhör grupper 

som tenderar att stå längre från arbetsmarknaden inte 

missgynnas i anvisningarna samt en enhetlighet i bedömningar 

och eventuella geografiska och personberoende skillnader 

elimineras.   

Beslutsärenden 

 

Arbetspraktik; december 2022 fattades drygt 90% av besluten i 

BÄR, 45% av flödet i BÄR är automatiserat. Automatisering med 

inbyggda regelverk ger ökad kvalitet och effektivitet i beslut hos 

handläggare genom att arbetsuppgifter digitaliseras för samtliga 

insatser och ger ett tydligare stöd vid beslutsfattande och 

dokumentation. Det förväntas även bidra till enhetligare 

hantering och rättssäkrare svar till arbetssökande och 

arbetsgivare genom ett enhetligt arbetssätt vid beslutsfattande.  
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Etableringsjobb; effekter kan börja verifieras när tjänsten tas i 

bruk, vilket kommer ske tidigast under senvåren 2023 efter att 

kollektivavtal fattas mellan arbetsmarknadens parter vilket 

beräknas ske under våren 2023.  

 

Ärenden för Beslut om insats och Leverantörsavrop 

 
Karriärvägledning 

Lanseringen maj 2022 skapade förutsättningar för 

volymökning, därmed kunde hela landet omfattas. I samband 

med nya Karriärvägledningen kunde tjänsten flyttas över till 

Mina sidor FA vilket är en förutsättning för uppbyggnaden av 

den digitala infrastrukturen för externa aktörer, se även avsnitt 

3.3  

 
Rusta och matcha 

Kundnytta arbetssökande - arbetssökande i arbete/utbildning på 

kortast möjliga tid genom högre träffsäkerhet och rätt insats till 

rätt person (arbetsmarknadspolitisk bedömning, profilering och 

planering).  

• Det framgår tydligt för kunden hur hens förutsättningar ser 

ut i förhållande till arbetsmarknadens krav och behov, liksom 

vilka förväntningarna är på hen.  

• Kunden får själv välja fristående aktör utifrån behov och egen 

bedömning via Mina sidor Asök (egenmakt och 

tidsbesparing). 

• Kunden får stöd utifrån sina förutsättningar och rustas av 

fristående aktör för att snabbare komma vidare i processen 

mot arbete eller studier. 

 

God Förvaltning - likabehandling och en rättssäker 

handläggning.  

• Med det statistiska bedömningsstödet, som väger samman 

information om den arbetssökande och dennes avstånd till 

arbetsmarknaden och därmed omfattningen av stödbehov, 

åstadkoms en ökad enhetlighet i bedömningarna och 

eventuella geografiska eller personella åtskillnader i 

bedömning minskar. Detta bidrar till likabehandling och en 

rättssäker handläggning. 

 
Robot för överflyttning av ärenden från PDM (Personligt 
distansmöte) till lokalkontor  

Det har konstaterats att öflingsroboten tar bort tidskrävande 

manuella arbetsmoment i handläggningen på PDM vilket frigjort 

tid till annat kvalitativt arbete. En övrig fördel var att roboten 

gick snabbt att utveckla. 
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Grundfunktionalitet i BÄR för ärendehandläggning 

BÄR-ACE integrationen innebär att PDM-handläggare får rätt 

arbetsuppgift i ACE direkt och behöver inte längre hoppa mellan 

system. Funktionaliteten har bedömts vara tidsbesparande och 

ge betydligt ökad användarvänlighet 

Nyttorealisering generellt 

I december 2022 handlades 100% av handlingsplanerna och 

42% av alla beslut om program och insatser i BÄR med en SLA-

uppfyllnad på 99%.1 Det innebär att BÄR har haft en hög 

tillgänglighet till användarna under 2022 samt att det skett en 

kraftig ökning av mängden beslut som hanteras i BÄR, en ökning 

från 9% 2021 till 42 % december 2022. 

 

Automatiseringsgraden på driftsatta processer i BÄR ligger på 

55%, målet är att nå minst 60% automatiseringsgrad 2023–

2024. En hög automatiseringsgrad med inbyggda regelverk ger 

ökad kvalitet och effektivitet i beslut, enhetligare hantering samt 

rättssäkrare handläggning.  

 

Användarnöjdhet mäts med metoden System Usability Scale, 

SUS. Den eftersträvansvärda nivån för SUS rent generellt oavsett 

bransch brukar ligga på minst 70%. Senaste SUS-mätningen i 

handläggningssystemen inom BÄR-plattformen ligger på 55%, 

målet är att nå 70%. Parallellt med utveckling av nya ärenden 

och ärendeflöden kommer förbättringar ske löpande i redan 

driftsatta ärendeflöden.  

Nyttointressenter 

Arbetsgivare X Arbetstagare  Arbetsförmedlingen X Andra  

Nyttokategorier 

Tidsbesparing God förvaltning Användarnytta Kostnadsbesparing 
Möjliggörande för 

annan IT-
utveckling 

X X X X X 

Bedömd status med avseende på leverans + effektmål 

+nyttorealisering 

5 Full eller överträffad uppfyllnad 

4 God uppfyllnad - över 75 % 

3 Godkänd uppfyllnad 50-75 %  

2 Viss uppfyllnad - upp till 50% 

 
1 Vi följer upp vår servicenivåuppfyllnad genom ett servicenivåavtal (SLA).  
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1 Ingen uppfyllnad eller försämring 

Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för 

leverans 

Förordningsstyrd Förmedlingsinsats samt 

Rusta och matcha 2 beräknas levereras i 

april 2023. 

Steg till arbete, en ny tjänst via Fristående 

aktörer beräknas levereras Q2 2023. 

Beslutsärendet Nystartsjobb planeras 

genomföras under 2023. 

Lönebidrag planeras till 2023–2024 

Övriga kommentarer: Uppfyllnadsgraden bedöms var godkänd. Flera leveranser har genomförts 

och en betydande del av handläggningen utförs i BÄR enligt sifforna ovan. BÄR har de 

förutsättningar som krävs för att blir det nya handläggningssystemet som togs upp i beslutsunderlag 

inför upphandlingen. Att det inte anses vara full uppfyllnad beror på att det krävs mer utveckling för 

att få in fler beslutsärenden, såsom Lönebidrag samt jobb- och utvecklingsgarantin. Dessa hade 

initialt bedömts kunna införas tidigare i BÄR. Anledningarna att det krävs mer tid att utveckla BÄR 

är; Nya produkter (program och insatser) har tillkommit samt att komplexiteten varit högre än 

förväntat. 
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3.2 Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och 
kundmöten 

Initiativ: Fortsatt kanalförflyttning, inkl 
digitala kundflöden och kundmöten 

Utvecklingsperiod: 2020-2022 

Investeringsbudget:  270 MSEK 

Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Att flytta ännu större delar av kundmötet från direkt 

service till service på distans samt självservice. Kunderna kommer själva sköta sin inskrivning och få 

kundtjänst som förstahandskanal för bokade möten. Förändringen innebär att kunderna därmed 

kommer ha planeringssamtal och uppföljningssamtal med arbetsförmedlare i kundtjänst. Flera 

angränsande aktiviteter flyttas samtidigt från lokala kontor till kundtjänst.  

Effektbeskrivning och kategori: 

1. Besparad tid för handläggare på lokalkontor för planeringssamtal, uppföljningssamtal och hantering av beslut 
2. Besparad tid för handläggare på lokalkontor från att hålla infomöten på lokala konto  
3. Besparad tid för handläggare på lokalkontor för minskat stöd med annonsering och urval 

Genomförda leveranser: 

Uppbyggnad av kundcenter 

Successiv uppbyggnad av kundcenter (16 st) skedde 

från 2018–2020. Kundcenters ska kunna utföra service 

på distans genom personliga möten. Det vill säga ha 

kontakt med kunder och utföra handläggning av 

ärenden nationellt i stället för lokalt. 

Utvecklat stöd för att arbetssökande själv ska kunna 

sköta inskrivning.  Alla som skrivs in digitalt får sitt 

planeringssamtal via service på distans (personligt 

distansmöte – PDM) och kommer fortsättningsvis 

hanteras i samma kanal om inget annan beslutas.  

Digitala tjänster för arbetsgivare 

Digitala tjänster för arbetsgivare gör det möjligt för 

arbetsgivare att själva sköta hela rekryteringsprocessen. 

I de nya tjänsterna har utvecklad BankID lösning varit 

en nödvändig förutsättning. 

Självservicetjänst för inskrivning 

Utvecklad självservicetjänst för inskrivning med 

självserviceflöde för arbetssökande som beräknas 

komma i arbete inom tre månader. (Detta har utöver 

utveckling av Mina Sidor även krävt utveckling i 

handläggningssystemet BÄR, se föregående avsnitt) 

Yrkesguiden, en webbtjänst 

Det har lanserats en ny karriärvägledande tjänst för 

arbetssökande. Tjänsten riktar sig till personer med 

yrkeserfarenhet som står i en omställningssituation 

men behöver karriärvägledning i processen. Genom att 
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svara på ett antal frågor får kunden en karriärprofil, 

framtidsutsikter och rekommenderade vägar till andra 

yrken med goda framtidsutsikter baserat på en 

likhetsanalys. 

Digitala informationsträffar. 

Informationsträffar för arbetssökande hålls digitalt 

istället för direkt, både live och förinspelat. 

Förenklad fördelning av arbetsuppgifter (FFA)  

I maj 2021 infördes ett nytt automatiserat arbetssätt för 

en förenklad fördelning av arbetsuppgifter mellan 

handläggare inom olika verksamhetsområden. Det nya 

arbetssättet innebar att man går från att manuellt ha 

fördelat arbetsuppgifter och ärenden via telefon och 

funktionsbrevlådor till ett automatiserat flöde som 

fördelar arbetsuppgifter och ärenden utifrån uppsatta 

köer. Uppgifterna styrs genom ett kontaktcentersystem 

där vi kan följa flödena historiskt och i realtid. 

Nyttorealisering: 

(Beskrivande och om möjligt kvantifierad 

nyttohemtagning) 

Uppbyggnad av kundcenter 

Service på distans. I princip samtliga planeringssamtal 

genomförs via bokat distansmöte istället för på 

lokalkontor som det gjordes tidigare. 

Planeringssamtalens längd minskades från 87 till 45 

minuter (2020) Under 2022 ligger samtalslängden på 

46 minuter. Det har funnits planer på att kunna minska 

samtalslängden till 36 minuter/samtal. 

Enligt ursprungligt beslutsunderlag (business case) 

beräknades tiden för uppföljningssamtal minska 

avsevärt. Det troliga är att en effektivisering har skett 

men eftersom uppföljningssamtal genomförs olika 

frekvent beroende på kund så är detta svårt att mäta. 

Digitala tjänster för arbetsgivare 

Arbetsgivare har i stor utsträckning blivit självgående 

och kan med stöd av digitala tjänster utföra sina 

ärenden själva.   

Arbetsmomenten annonsering och urval av kandidater 

utförs nu av arbetsgivaren istället för av handläggare. 

Styckkostnad för aktiviteter i prestationen 

Rekryteringstjänster till arbetsgivare (Årsredovisning) 

har nästan halverats sedan införandet av de nya 

tjänsterna och processerna. Från 782 till 431 kr styck, 
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2019–2021. Tillika en minskad förvaltningskostnad 

från 899 till 578 mnkr. 

Yrkesguiden, en webbtjänst 

Den nya webbtjänsten Yrkesguiden lanserades i juli 

2020 och fram till och med november har fler än 87 

000 använt tjänsten. Detta leder till ökad kundnytta. 

Digitala informationsträffar. 

Allt fler informationsträffar för arbetssökande hålls 

digitalt. Detta innebär effektiviseringar och besparingar 

för myndigheten samtidigt som kundservicen och 

kundnyttan bedöms öka då de fysiska begränsningarna 

inte hindrar deltagandet såsom vid fysiska träffar på 

lokala kontor. Även resor och ställtider kan reduceras i 

och med digitalisering av infoträffar. 

Från att ha infoträffar för ca 10 personer på kontor går 

det att skala upp webbinarier till 50-2000 inbjudna 

med ett genomsnittligt deltagande på ca 750 personer. 

Förenklad fördelning av arbetsuppgifter (FFA)  

Med införandet av FFA har vi fått en enhetlig och mer 

rättssäker hantering av dessa arbetsuppgifter. Vår 

bedömning är att hanteringen har blivit mer effektiv 

och att ledtiderna kortats då uppgifterna via FFA går till 

rätt kompetens på en gång. Vi bedömer också att 

verksamhetsnyttan är stor då det idag skapas ca 50 000 

arbetsuppgifter i FFA varje månad.   

Nyttointressenter 

Arbetsgivare X Arbetstagare X Arbetsförmedlingen X Andra X 

Nyttokategorier 

Tidsbesparing God förvaltning Användarnytta Kostnadsbesparing 
Möjliggörande 
för annan IT-

utveckling 

X  X X X 

Bedömd status med avseende på leverans + effektmål 

+nyttorealisering 

5 Full eller överträffad uppfyllnad 

4 God uppfyllnad - över 75 % 

3 Godkänd uppfyllnad 50-75 %  

2 Viss uppfyllnad - upp till 50% 
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1 Ingen uppfyllnad eller försämring 

Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för 

leverans 

(År / Månad) 

Övriga kommentarer: Nyttorealiseringen för service på distans, som infördes 2018–2020, är 100 

procentig jämfört med effektmål och kalkyler som togs fram i beslutsunderlaget (business case) för 

Förnyelseresan med beräknade effekter fram till 2022. 

För att framgent kunna realisera liknande nyttor inom samma område behöver det först byggas upp 

ny basfunktionalitet. Nyttorna kommer då realiseras i den nya verksamhetsinvesteringen 

Kundarbete. 
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3.3 Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan 
(MEET)  

Initiativ: Digital infrastruktur för externa 

aktörer och samverkan (MEET) 

Utvecklingsperiod: 2020–2022 

Investeringsbudget:  140 MSEK 

Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Arbetsförmedlingens uppdrag är att vara länken mellan 

den som söker arbete och den som söker arbetskraft samt att ha myndighetsansvaret för det 

arbetsmarknadspolitiska systemet. En viktig förändring vid reformeringen av myndigheten är att det 

i första hand är fristående aktörer som matchar och rustar arbetssökande för att komma i arbete.  

MEET är mötesplatsen för Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, arbetssökande och arbetsgivare 

med syfte att skapa ett gemensamt system för handläggning och informationsutbyte avseende externa 

arbetsförmedlingstjänster. Arbetsförmedlingen ansvarar för att tillhandahålla den generiska grund 

och digitala plattform som krävs för detta samarbete. 

Mötesplatsens digitala infrastruktur består av och länkar samman Arbetsförmedlingens 

ärendehandläggning i BÄR-plattformen, Mina Sidor Arbetssökande, Mina Sidor Fristående Aktör, 

ekonomisystem, teknik för utbyte av information mellan Arbetsförmedlingen och Fristående aktörer 

samt funktionalitet för Arbetsförmedlingens uppföljning och kontroll av Fristående aktörer 

Effektbeskrivning och kategori: 

1. God Förvaltning 

2. Kundnytta Arbetssökande 
3. Enkelhet i handläggning för Fristående aktörer 

Genomförda leveranser: 

Generisk infrastruktur för MEET - 

mötesplatsen för Arbetsförmedlingen, 

fristående aktörer, arbetssökande och 

arbetsgivare 

Den grund som lagts 2020–2022 sammanlänkar 

Arbetsförmedlingens ärendehandläggning i BÄR-

plattformen, Mina Sidor Arbetssökande, Mina Sidor 

Fristående Aktör, fakturahantering och 

ekonomisystem, teknik för att utbyta information 

mellan Arbetsförmedlingen och Fristående aktörer 

samt funktionalitet för Arbetsförmedlingens 

uppföljning och kontroll av fristående aktörer. 

Den generiska infrastrukturen kommer fortsätta 

utvecklas men med den huvudsakliga grunden lagd 

kommer det handla om justeringar och tillägg, 

utmärkande och tjänstespecifika, i och med att nya 

tjänster kommer på plats. 

Mina sidor Fristående aktörer  
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Mina sidor FA lanserades i en första version 2020, 

september 2021 lanserades en uppgraderad version för 

att hantera bland annat höga volymkrav. 

 

”Mina sidor FA” är arbetsytan för fristående aktörer där 

de hanterar sina löpande kontakter med arbetssökande 

och Arbetsförmedlingen. På ”Mina sidor FA” hanteras 

till exempel att ta emot deltagare, information om 

deltagare, planera deltagares aktiviteter, återrapportera 

till Arbetsförmedlingen, fakturering med mera. 

 

Arbetssökandes val av leverantör (FA-väljaren)   

2020 lanserades ”Välj leverantör” (FA-väljaren) för 

arbetssökande. Den arbetssökande kan med ”Välj 

leverantör” på egen hand välja, och digitalt meddela, 

val av fristående aktör via ”Mina sidor för 

arbetssökande”.  

Ratingmodell  

Ratingmodell infördes under 2022 för leverantörer av 

rusta och matcha. Från januari 2022 omfattades 

leverantörer inom ESF2-programmet, löpande under 

2022 har samtliga leverantörer av rusta och matcha  

lagts till. Ratingen innebär att värdering görs av 

leverantörers prestation, värderingen utgår från  

bedömning av deltagarnas avstånd till 

arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett 

arbete eller gått till utbildning.  

Tjänster via ”Mina sidor Fristående aktörer” 

Tjänster utförda av fristående aktörer kommer att 

läggas till löpande. För närvarande hanteras följande 

tjänster via Mina sidor FA: 

Karriärvägledning    

Tjänsten Karriärvägledning lanserades 2020 på Mina 

sidor FA, från och med maj 2022 skalades tjänsten upp 

till att omfatta hela landet, se även avsnitt 3.1 Fortsatt 

automation och intelligens i ärendehandläggningen och 

beslutsprocesser. 

Rusta och matcha   

Tjänsten Rusta och matcha (initialt kallat KROM) 

lanserades maj 2021 och skalades därefter successivt 

upp för att i december 2021 omfatta hela landet, se 

 
2 Europeiska socialfonden (ESF) 
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även avsnitt 3.1 Fortsatt automation och intelligens i 

ärendehandläggningen och beslutsprocesser 

Närvarouppföljning, NEPP  

En lösning för ESF-närvarorapportering utvecklades 

2021, initialt för Rusta och matcha. Med NEPP finns en 

generisk tjänst som kan byggas på med fler 

uppföljnings- och rapporteringsbehov.  

 

Digitalt flöde mellan Arbetsförmedlingen och 

Fristående aktörer 

Under 2022 har ”Stöd för arbete” utvecklats inom 

ekonomiprocesserna som hanterar all nödvändig 

information för beslut i digital form, vilket förenklar det 

digitala flödet mellan Arbetsförmedlingen och 

Fristående aktörer. 

 
Löpande utveckling och förbättringar av 
funktioner och flöden under 2020–2022   

• Förenklad uppföljning av leverantörer; information 

om arbetsmarknadstjänsteavtal och leverantörer 
hanteras samlat samt möjlighet att digitalt 
rapportera klagomål och avvikelser vilket förenklar 
och effektiviserar uppföljning av fristående aktörer 

(se även 3.5 Automatisering och intelligens i 

kontrollverksamheten).  

• Förbättringar i avropsflöde.  

• E-handelsflöde enligt Peppol-standard.   

• Periodisk redovisning.  

• Fakturaflöde som ger fristående aktörer kontroll 
över sitt fakturaflöde via deras egna affärssystem, 
eller via leverantörsportalen som tillhandahålls av 
Arbetsförmedlingen för de leverantörer som inte har 

egna affärssystem.  

• Handlingsflöde med förenklingar av alla handlingar, 
handlingar är inte längre hårt knutna till Fristående 
aktörers faktureringsflöde, fler handlingar 

behandlas automatiskt av Arbetsförmedlingen vilket 

innebär kortad handläggningstid för 
Arbetsförmedlingen och kortare väntetid för 

Fristående aktörer. 

• Fristående aktörerna kan styra sitt arbete och sitt 
arbetsflöde på tre nivåer: Tjänst (typ av tjänst), 
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Utförande verksamhet (geografisk placering), 

Utförande adress (faktisk adress).  

• Avvikelserapport: Tas emot automatiskt – 
informationen hamnar hos funktionen Granskning 
och kontroll som handlägger ärendet – 

tidsbesparing då handlingen hamnar hos rätt 
handläggare direkt och FA behöver inte vänta på att 
få kontakt. 

• Behörighetsstyrning; för Administrera behörigheter, 
Ta emot deltagare, Rapportera och planera för 
deltagarna. 

• Gemensam planering; den planering som 
leverantören gör för den arbetssökande med 

utgångspunkt i handlingsplanen och som ska 
godkännas av Arbetsförmedlingen. 

• Orderflöde rusta och matcha; handläggarstödet i 
BÄR har frikopplats från Raindance vilket skapar en 

stabilare drift, ordern i Raindance anpassad så att 
den innehåller samma information som krävs i 
Peppol-standard. 

• Bilagor, första version av att kunna bifoga och 
använda bilagor som nu kan användas för 
informativ rapport för Karriärvägledning och Rusta 
och Matcha. 

• Genomförandeärende för arbetssökandes insats hos 
fristående aktör för hantering av fristående aktörens 
rapportering och uppgiftsskyldighet, inklusive 
korrekt bevarande av inskickade handlingar, 

överföring av data för att tillgodose myndighetens 
analysbehov, samt processtöd till handläggare för 
granskning av handlingar, hantering av förkortande 

av insats, beslut om ny period för den arbetssökande 
samt leverantörsbyte.  Genomförandeärendet 
initierar även inleveranser mot leverantörens order, 
så att fakturering kan ske. 

Nyttorealisering: 

(Beskrivande och om möjligt kvantifierad 

nyttohemtagning) 

Generisk infrastruktur för MEET - 

mötesplatsen för Arbetsförmedlingen, 

fristående aktörer, arbetssökande och 

arbetsgivare 

MEET är mötesplatsen för samarbete och partnerskap 

med Fristående aktörer. MEET ska enkelt och effektivt 

sammanlänka Fristående aktörer, Arbetsförmedlingen, 

Arbetssökande, Arbetsgivare.  

Mina sidor Fristående aktörer  
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Med ”Mina sidor FA” kan tjänster som utförs av 

Fristående aktörer effektivt sammanlänkas med 

Arbetsförmedlingens flöde för inskrivning, bedömning, 

planering, beslut om insats och leverantörsavrop, 

återrapportering och fakturering.   

Mätning av användarnöjdhet hos Fristående aktörer 

genomfördes i augusti 2022 med 600 st svarande. SUS-

metoden (System Usability Scale) användes. 

Eftersträvansvärda nivån för SUS rent generellt oavsett 

bransch brukar ligga på minst 70%, mätningen i 

augusti gav resultat på 62 vilket är godkänd nivå (en 

kraftig förbättring från mätning i tidigare 

infrastrukturen som låg på SUS-nivå 42.) 

Tidsbesparingar i handläggningen hos fristående 

aktörer har kunnat konstateras jämfört med tidigare 

systemstöd, bla inom gemensamma planering och 

handläggning av periodisk redovisning 

Arbetssökandes val av leverantör (FA-väljaren)   
Kundnytta arbetssökande, den arbetssökande kan på 
egen hand välja fristående aktör vilket stödjer lagen om 
valfrihet (LOV).  
 
I och med att den arbetssökande själv väljer leverantör 
behöver tid för detta inte avsättas i planeringssamtalet 
med handläggaren. Tid frigörs därmed hos 
handläggaren, det är tid som används till annat 
kvalitativt arbete i mötet med arbetssökande. Frigjord 
tid har uppskattats till motsvarande 3-4 årsarbetare. 
 

Ratingmodell - välgrundat val av leverantör 

Arbetsförmedlingens betygsmodell bidrar till att 

deltagarna i rusta och matcha har möjlighet att göra ett 

välgrundat val av leverantör. Betygen ger en bild av hur 

väl leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till 

arbete eller studier.  

Tjänster via Mina sidor Fristående aktörer 

• Karriärvägledning, se avsnitt 3.1 Fortsatt automation 

och intelligens i ärendehandläggningen och 

beslutsprocesser. 

• Rusta och matcha, se avsnitt 3.1 Fortsatt automation 
och intelligens i ärendehandläggningen och 

beslutsprocesser. 

 

Närvarouppföljning, NEPP för ESF-stöd 
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Den digitala lösningen med närvarorapportering för 

ESF-stöd rusta och matcha har inneburit en 

tidsbesparing inom ekonomihandläggningen för den 

månatliga bidragsansökan som tidigare uppskattades 

till ca 6 heltidstjänster, som nu hanteras av 1 

handläggare ca 1 arbetsdag/månad. 

Digitalt flöde mellan Arbetsförmedlingen och 

Fristående aktörer  

God förvaltning. Bättre regelefterlevnad, genom den 

nya digitala processen säkerställs av handläggaren att 

uppdraget är fullföljt innan fakturan lämnas vidare till 

ekonomi för utbetalning, vilket minskar risken för 

felaktiga utbetalningar. 

 

Löpande utveckling av funktionalitet  

Mötesplatsen utvecklas och förbättras kontinuerligt, 

ingen specifik uppföljning kommer att ske av respektive 

delutveckling/förbättring.  

Nyttointressenter 

Arbetsgivare X Arbetstagare X Arbetsförmedlingen X Andra X 

Nyttokategorier 

Tidsbesparing God förvaltning Användarnytta Kostnadsbesparing 
Möjliggörande 
för annan IT-

utveckling 

 X X   

Bedömd status med avseende på leverans + effektmål 

+nyttorealisering 

5 Full eller överträffad uppfyllnad 

4 God uppfyllnad - över 75 % 

3 Godkänd uppfyllnad 50-75 %  

2 Viss uppfyllnad - upp till 50% 

1 Ingen uppfyllnad eller försämring 

Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för 

leverans 

MEET kommer fortsatt att utvecklas för 

att tillhandahålla nya tjänster framöver. 

För tillfället pågår förberedelse för 

insatsen Rusta och matcha 2 och under 

2023 kommer Förordningsstyrd 

förmedlingsinsats som ett nytt 
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arbetsmarknadspolitiskt program där 

fristående aktörer står för insatserna. 

Övriga kommentarer: MEET har utvecklats i takt med behoven som kommit från reformeringen av 

Arbetsförmedlingen. Det har även utvecklats funktionalitet i proaktivt syfte för att hantera nya 

produkter och insatser från reformeringen, med alla berörda intressenter. Sammantaget är graden av 

uppfyllnad god då nya program och insatser har införts som lever upp till regelverk inom både 

Sverige och EU. Ett par områden behöver utvecklas ytterligare, däribland modell för 

rekommendation av leverantör samt statistik. 
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3.4 Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 

Initiativ: Ökat digitalt förtroende genom 

fokus på info och IT säkerhet 

Utvecklingsperiod: 2020–2022 

Investeringsbudget:  50 MSEK 

Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: IT- och informationssäkerhet är viktigt, både för 

myndighetens säkerhet men också för att förbättra enskilda system och lösningar. Syftet med 

investeringsområdet är att genom cybersäkerhetskomponenter och rådgivning underlätta IT-

säkerhetsarbetet och säkerställa att myndigheten lever upp till säkerhetskrav. Exempel på 

utvecklingssatsningar är kontinuerlig komplettering av Arbetsförmedlingens säkerhetsplattform, 

både med nya komponenter i takt med nya hot, men även påkoppling på ännu fler existerande system 

och lösningar.  

Effektbeskrivning och kategori: 

1. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 
 

Genomförda leveranser: 

Säkerhetsplattform 

Myndighetens säkerhetsplattform lanserades 2019. En 

viktig del är behörighetsstyrningen, där tre centrala 

delar har förstärkts: 

CIAM – Kundidentitetshantering och åtkomstkontroll. 

Ny modern lösning har implementerats 2020 för 

hantering av åtkomst för externa och interna 

användare. Den nya produkten möjliggör snabbare och 

säkrare utveckling av ny funktionalitet som till exempel 

användning av extern e-legitimation. 

ABAC – Attributbaserad åtkomstkontroll möjliggör en 

mer dynamisk åtkomstkontroll för myndighetens 

interna system. Det är en förutsättning för att kunna 

genomföra förändrade arbetsprocesser för 

myndighetens verksamhetsförflyttning. Det 

implementerades 2020 och införs stegvis för allt fler 

processer och system. 

PAM – Priviligierad åtkomstkontroll som infördes 

2020 är ett verktyg som möjliggör en säkrare styrning 

och kontroll för åtkomsten av myndighetens viktigaste 

och mest utsatta behörigheter, så kallade priviligierade 

behörigheter. 

 

Security Operation Center (SOC) 

SOC är myndighetens samlade förmågor för 

säkerhetsövervakning av våra digitala system. Den har 

implementerats stegvis sedan 2019 och består av både 

mänskliga förmågor och tekniska stödverktyg.  
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Automatisk hantering behörighetsgranskning 

Sedan 2021 hanteras granskning av behörigheter för 

myndighetens digitala system med ett särskilt 

systemstöd. Ansvarig chef får ett mejl om när en 

behörighetsgranskning startar och granskar samt tar 

ställning till om medarbetare ska ha kvar 

behörigheterna. När sista dagen för granskningen har 

passerat tas alla behörigheter som har markerats för 

återkallelse bort automatiskt. 

Behörighet diariet 

2021 infördes attributbaserad åtkomstkontroll i diariet, 

vilket innebär att medarbetare kan få tilldelad 

behörighet tidsbegränsat och efter skräddarsydda 

behov.   

Skyddade personuppgifter 

Möjligheten för personer med skyddade 

personuppgifter att använda myndighetens digitala 

tjänster har förstärkts. Ny lösning för hantering av 

kunder med skyddade personuppgifter i våra digitala 

system är framtagen under 2022 och implementerad i 

samverkan med leveransen för etableringsjobb. 

Swedish Government Secure Intranet (SGSI) 

Arbetet med att ansluta Arbetsförmedlingen till SGSI 

avslutades 2022. SGSI erbjuds av MSB och är ett säkert 

nätverk för informationsutbyte mellan myndigheter i 

Sverige och inom EU. Det är en teknisk lösning som 

möjliggör säkert utbyte av strukturerad information 

med andra anslutna parter. 

Processen Säkerhetsresan 

Processen säkerhetsresan har implementerats och 

vidareutvecklats på myndigheten sedan 2019. 

Processen beskriver myndighetens sätt att arbeta med 

informations- och it-säkerhet och syftar till att 

initiativen uppnår rätt nivå av säkerhet och följer 

gällande lagar och regler. Säkerhetsresan omfattar 

nyutveckling och vidareutveckling såväl som inköp och 

upphandling. Processen består av flera delmoment 

bland annat informationsklassning och implementation 

av säkerhetsåtgärder.  

Säkerhetsresan utvärderas och förbättras kontinuerligt 

och är sedan början av 2022 helt implementerad och 

digitaliserad i verktyget ServiceNow3. Verktygsstödet 

 
3 Plattform för interna processer (t.ex. incidenter, förfrågningar och beställningar) och kontroll. 
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möjliggör enklare och bättre uppföljningsmöjligheter 

av resorna och dess innehåll och förenklar arbetet med 

informationssäkerhet i myndighetens initiativ.   

Anonymiserad testdata 

Implementering av ett nytt system för anonymisering 

och pseudonymisering av information i 

produktionsdatabaser för leverans till testmiljöer. 

Hanteringen av informationen sker i avskärmad miljö 

med sträng säkerhet där ett fåtal experter har tillgång 

till informationen och algoritmerna. Systemet har varit 

i bruk sedan 2020.  

 

Generering av syntetiska testdata  

Ovanstående system kompletteras med förmågan att 

generera syntetiska data för att öka 

anonymiseringsgraden i de databaser som behandlas 

samt att generera testdata för system som hanterar 

information i eget utrymme. 

 

Nyttorealisering: 

(Beskrivande och om möjligt kvantifierad 

nyttohemtagning) 

Säkerhetsplattform 

Skapar möjlighet att genomföra verksamhetskritiska 

processförändringar och arbetssätt för myndigheten, 

ger en högre tillgänglighet, säkerhet och gynnar god 

förvaltning. 

Automatisk hantering behörighetsgranskning 

Minskar risker för felaktig och otillåten åtkomst av 

information och gynnar god förvaltning. 

Behörighet diariet 

Skapar möjlighet att genomföra verksamhetskritiska 

processförändringar och arbetssätt för myndigheten, 

ger en högre tillgänglighet, säkerhet och gynnar god 

förvaltning. 

Skyddade personuppgifter 

Kunder med skyddade personuppgifter får tillgång till 

myndighetens digitala tjänster, innebär likabehandling. 

Personer med skyddade personuppgifter får en tryggare 

hantering i våra processer. 

Swedish Government Secure Intranet (SGSI) 

Bättre regelefterlevnad. Skapar grund för säkert 

informationsutbyte enligt gällande regelverk. Det 

skapar även en mer robust tillgänglighet för 

myndighetens tjänster. 

Säkerhetsresan 
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En strukturerad process för arbetet med 

informationssäkerhet bidrar till frigjord tid och 

förbättrat resultat. Ett av säkerhetsresans huvudsyfte är 

att säkerställa regelefterlevnad. Verktygsstödet bidrar 

till frigjord tid i och med att flera moment 

automatiserats.   

Anonymiserad testdata 

Bättre regelefterlevnad (GDPR). Säker hantering och 

leverans av testdata till testmiljöerna. Ökad kvalité av 

testdata för att förbättra möjligheterna för 

utvecklingsteamens test och kvalitetsarbete. 

Ökad mängd testdata så arbetet i testmiljöerna liknar 

situationen i produktionsmiljön. Detta resulterar i ökad 

kvalité i it-leveranserna. 

Nyttointressenter 

Arbetsgivare  Arbetstagare  Arbetsförmedlingen  Andra X 

Nyttokategorier 

Tidsbesparing God förvaltning Användarnytta Kostnadsbesparing 
Möjliggörande 
för annan IT-

utveckling 

 X    

Bedömd status med avseende på leverans + effektmål 

+nyttorealisering 

5 Full eller överträffad uppfyllnad 

4 God uppfyllnad - över 75 % 

3 Godkänd uppfyllnad 50-75 %  

2 Viss uppfyllnad - upp till 50% 

1 Ingen uppfyllnad eller försämring 

Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för 

leverans 

(År / Månad) 

Övriga kommentarer: Utvecklingssatsningen bedöms ha gett viss uppfyllnad. Det mest 

komplicerade och kostsamma för liknande organisationer brukar vara anonymisering av testdata. 

Utöver detta har det åstadkommits blandade förbättringar där flera av dessa är grundläggande, vilket 

påverkar hur stor nytta som har realiserats. 
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3.5 Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 

Initiativ: Automatisering och intelligens i 
kontrollverksamheten 

Utvecklingsperiod: 2019–2022 

Investeringsbudget:  145 MSEK 

Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Investeringsområdet syftar till att öka automatisering och 

inbyggd intelligens i kontrollverksamheten, både för arbetssökande, arbetsgivare och fristående 

aktörer. Betydande leveranser är centraliseringen och automatiseringen av arbetsgivarkontrollen 

samt den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter. Den sistnämnda har 

gett en betydande effektivisering, granskningen sker mer resurs- och kostnadseffektivt än tidigare, 

drygt 50% av rapporterna granskas utan att handläggare involveras.   

Effektbeskrivning och kategori: 

1. Frigjord tid (tidsbesparing) 
2. Förbättrat resultat  

3. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 
 

Genomförda 

leveranser: 

Central och automatiserad AG-kontroll 

Arbetsgivarkontrollen har sedan tidigare centraliserats och 

automatiserats. Funktionaliteten finns sedan 2019 i BÄR där 

kontrollen sker automatiskt genom att hämta information från andra 

system (t.ex. Bolagsverket). Flödet säkerställer att alla nödvändiga 

kontroller blir utförda. Under 2021 ändrades informationshämtningen 

om arbetsgivare från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och 

Bolagsverket med hjälp av ett API4. Det bidrog till en ökad 

automatiseringsgrad 2021 jämfört med 2020. Under 2022 

genomfördes 89 procent av AG-kontrollerna automatiskt (2021: 88 

procent, 2020: 84 procent). 

 

Förbättrad kontroll av arbetssökande med rätt till 

ersättning5  

 

Automatisk och riskbaserad granskning av aktivitetsrapporter  

Den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter 

är en sortering mellan aktivitetsrapporter med hög och låg risk att 

Arbetsförmedlingen behöver agera på innehållet i rapporten. Om 

aktivitetsrapporten bedöms ha hög risk sorteras den till manuell 

granskning och om den bedöms ha låg risk markeras den som 

granskad helt automatiskt. Den automatiska granskningen infördes i 

november 2018 och omfattade då öppet arbetslösa, timanställda och 

deltidsarbetslösa6. I september 2019 utökades den automatiska 

granskningen till att omfatta samtliga arbetssökande.  

 
4 Ett API (Application Program Interface) fungerar som en bro mellan exempelvis två system och är ett 
kontrollerat sätt att överföra information på. 
5 Arbetslöshetsersättning eller ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser (aktivitetsstöd, 
utvecklingsersättning eller etableringsersättning). 
6 Under perioden mars 2018 – oktober 2018 genomfördes en pilotstudie.  
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Sorteringen bygger på ett antal riskfaktorer såsom om 

aktivitetsrapporten innehåller få sökta jobb, flera identiska sökta jobb, 

flera identiska sökta jobb som i föregående aktivitetsrapport, om 

arbetssökande inte har genomfört alla obligatoriska aktiviteter i 

handlingsplanen osv. Sedan införandet har den vidareutvecklats 

stegvis och riskfaktorerna har justerats utifrån ny evidens. Avsikten 

har hela tiden varit att öka automatiseringsgraden när det har varit 

möjligt med bibehållen eller förbättrad kvalitet i granskningen.  

 

Automatiskt genererad sökstrategi  

Det ska framgå i den arbetssökandes handlingsplan vilken inriktning 

hen ska ha på arbetssökandet samt att hen själv förväntas söka 

lämpliga arbeten. För att tydliggöra vad det innebär för den 

arbetssökande lanserade Arbetsförmedlingen en automatiskt 

genererad sökstrategi i början av 2020. Sökstrategin visar vilket yrke 

den arbetssökande bör fokusera på (fokusyrke) och hur många jobb 

hen bör söka (sökintervall) för att vara effektiv i sitt arbetssökande. 

Sökstrategin läggs in i den arbetssökandes handlingsplan och skapar 

därmed en tydlighet avseende förväntningarna på den arbetssökande. 

Sökstrategin bidrar också till att arbetssökande fokuserar sitt 

jobbsökande på yrken där konkurrensen är låg (vi styr därmed 

arbetssökande till att söka jobb inom till exempel bristyrken).  

Logganalys i loggplattformen 

Loggplattformen är myndighetens verktyg för central logguppföljning 

och analys. Under 2022 infördes möjlighet för medarbetare med 

särskild och säkerhetsprövad behörighet, att analysera leverantörers 

loggar för att mönstersöka och tolka signaler som kan tyda på 

oegentligheter eller missbruk av myndighetens eller medborgares 

uppgifter. Analysen kan avse allt från begäran om resultatersättning 

till att bedöma leverantörers hantering av personuppgifter. Personal 

inom leverantörsuppföljning har utbildats i användning och 

vidareutveckling av loggplattformen.  

 

Nyttorealisering: 

(Beskrivande och om 

möjligt kvantifierad 

nyttohemtagning) 

Central och automatiserad AG-kontroll 

Arbetsgivarkontrollen har sedan 2020 gått från en 

automatiseringsgrad på 84 procent till att 2022 vara på 89 procent 

(2021: 88 procent, 2020: 84 procent). Utöver den ökade 

effektiviseringen finns även en ökad rättssäkerhet i och med att det 

tidigare var flera nödvändiga kontroller som inte genomfördes eller var 

svåra att genomföra.  

 

Förbättrad kontroll av arbetssökande med rätt till ersättning 

 

Automatisk och riskbaserad granskning av aktivitetsrapporter  
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Granskningen sker mer resurs- och kostnadseffektivt än tidigare. 

Andelen automatiskt granskade aktivitetsrapporter har successivt ökat 

och låg 2022 på 50,9 procent (2021: 41,4 procent, 2020: 28,4 procent). 

Effektiviseringen motsvarar 44 miljoner kronor jämfört med ingen 

automatisering alls (2021:46 miljoner kronor; 2020: 24 miljoner 

kronor). Jämfört med 2021 års automatiseringsgrad handlar det om en 

effektivisering på drygt 10 miljoner kronor.  

Effektiviseringen har gjort det möjligt att fokusera på 

aktivitetsrapporter med hög risk vilket har resulterat i att antalet 

meddelanden har ökat. Sanktioner bidrar till att arbetssökande som är 

lågaktiva blir mer aktiva i sitt arbetssökande. Det genomsnittliga 

antalet redovisade sökta jobb har ökat och andelen som lämnar in sina 

aktivitetsrapporter utan att redovisa några aktiviteter alls har minskat.  

Aktivitetsrapporter som markeras som granskade automatiskt 

granskas i samband med inlämningen vilket har bidragit till att en 

större andel av inlämnade rapporter granskas skyndsamt enligt kravet 

i förordningen7. Den automatiska och riskbaserade granskningen av 

aktivitetsrapporter har därigenom skapat förutsättningar för en god 

förvaltning. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) konstaterar 

i en rapport publicerad i oktober 2021 att Arbetsförmedlingens 

kontroll av aktivitetsrapporter, i och med den automatiska och 

riskbaserade granskningen i stort fungerar tillfredställande.8 

Sammantaget har den automatiska och riskbaserade granskningen 

bidragit till att effektivisera och förbättra kontrollarbetet. IAF 

konstaterar i en rapport publicerad i november 2022 att den 

förbättrade kontrollen av individersättningar har bidragit till en 

minskning av antalet fel och därmed har även de felaktiga 

utbetalningarna minskat.9  

Automatiskt genererad sökstrategi  

Den automatiskt förslagna sökstrategin har frigjort tid i förhållande till 

om arbetsförmedlaren skulle ha tagit fram motsvarande stöd manuellt. 

När vi bidrar till att arbetssökande är aktiva i sitt jobbsökande och att 

de fokuserar på yrken med låg konkurrens bidrar vi också till att 

arbetsmarknadens funktionssätt förbättras. Arbetssökande går ut i 

arbete snabbare och arbetsgivare har möjlighet att tillsätta lediga 

vakanser snabbare. Sökintervallet utgör även en viktig del av 

bedömningen av om den arbetssökande aktivt har sökt lämpliga jobb. 

Genom ett fler arbetssökande är aktiva i sitt arbetssökande kommer 

dessutom fler aktivitetsrapporter kunna granskas automatiskt. 

 
7 6 a § förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 2021, Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av 
aktivitetsrapporter? IAF 2021:12. 
9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 2022, Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen 2021, 
IAF 2022:13. 
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Logganalys i loggplattformen 

Införandet innebär att vi kan följa upp ovanlig aktivitet och arbeta mer 

proaktivt med kontroll av leverantörer. Då införandet pågår är det för 

tidigt att göra en utvärdering. Dock har vi redan haft nytta av 

loggplattformen i och med att vi har upptäckt avvikelser som har 

resulterat i fortsatt utredning som rör felaktiga utbetalningar. 

 

Nyttointressenter 

Arbetsgivare X Arbetstagare X Arbetsförmedlingen X Andra X 

Nyttokategorier 

Tidsbesparing God förvaltning Användarnytta Kostnadsbesparing 
Möjliggörande 
för annan IT-

utveckling 

X X X X  

Bedömd status med avseende på leverans + effektmål 

+nyttorealisering 

5 Full eller överträffad uppfyllnad 

4 God uppfyllnad - över 75 % 

3 Godkänd uppfyllnad 50-75 %  

2 Viss uppfyllnad - upp till 50% 

1 Ingen uppfyllnad eller försämring 

Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för 

leverans 

(År / Månad) 

Övriga kommentarer:  

Från 2022 och framöver under 2023 kommer det ske fortsatt nyttorealisering. En effekt är att 

driftskostnaden kommer kunna minskas genom en lägre styckkostnad per granskning i och med att 

funktionaliteten flyttas till ett nyare system. Den andra effekten framöver handlar om att 

arbetssökande förväntas öka sin aktivitet och söka fler jobb. Logiken i systemet bygger på att kunna 

släppa igenom fler rapporter automatiskt vid en högre sökandeaktivitet. På så vis kan ytterligare 

effekt realiseras.  
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3.6 Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 

Initiativ: Digitaliserad och automatiserad 
myndighetssamverkan 

Utvecklingsperiod: 2019–2022 

Investeringsbudget:  50 MSEK 

Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Det här området innefattar tjänster som effektiviserar 

arbetet inte bara för Arbetsförmedlingen utan även för andra myndigheter och samverkanspartners 

som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Exempel på utvecklingssatsningar är 

slutförande av införandet av nationella byggblock på uppdrag av Digitaliseringsmyndigheten (DIGG), 

samt övriga samarbeten som möjliggör effektivare stadsförvaltning och bättre beslutsunderlag mellan 

olika myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Migrationsverket med flera. 

Effektbeskrivning och kategori: 

1. Frigjord tid (tidsbesparing) 
2. Förbättrat resultat (god förvaltning) 

3. Ökad kundnytta, externa intressenter   

Genomförda leveranser: 

Digital tjänst för e-rekvirering 

Under 2021 har en ny tjänst” E-rekvisition 

samordningsnummer” levererats för handläggare att 

rekvirera samordningsnummer digitalt i stället för 

manuellt från Skatteverket. Detta innebär att alla 

förfrågningar nu görs digitalt.  

Alla brev – majoriteten digital kommunikation 

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med att övergå från 

traditionell post till att möjliggöra att all 

kommunikation med kund kan ske digitalt (Digital 

brevlåda). Arbetsförmedlingen har även ökat andelen 

brev/meddelanden som kan sändas digitalt till 

kunderna. 2022 låg andelen digital post på 80 procent 

vilket är en ökning på ca 10 procentenheter jämfört 

med föregående år. 

Byte av utskriftsleverantör 

Arbetet med att byta utskriftsleverantör av 

brev/meddelanden till Försäkringskassan distribution 

(från Strålfors) har slutförts under våren 2022. 

 

Informationsutbyte med Centrala 

studiestartsnämnden (CSN) 

 

Studiestartsstöd  

Studiestartsstöd syftar till att öka rekryteringen till 

studier bland personer med kort utbildning och stort 

utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Ansökan görs till 
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hemkommunen som bedömer vilka som tillhör 

målgruppen för studiestartsstödet. CSN beviljar stödet 

efter att ha kontrollerat med Arbetsförmedlingen via en 

digital tjänst ifall sökande varit registrerad som 

arbetslös under en viss period.   

Körkortslån 

"Körkortslån" är en applikation som utbyter 

information med CSN när en person ansöker om 

körkortslån. Enligt förordning ska CSN vid prövning av 

lånet kontrollera om den sökande är anmäld hos 

Arbetsförmedlingen och uppfyller övriga 

arbetslöshetsvillkor. För att kontrollen ska vara enkel 

och smidig för kund, CSN och Arbetsförmedlingen så 

utvecklades ett elektroniskt informationsutbyte mellan 

myndigheterna. 

Arbete pågår löpande med att utveckla dessa 

informationsutbyten i takt med att lagar och 

förordningar förändras. 

Informationsutbyte unga i kommuner (INUK) 

INUK är ett system som på ett enkelt sätt följer upp 

insatser som Arbetsförmedlingen och kommunerna gör 

tillsammans för unga arbetssökande mellan 16 och 24 

år. Arbetsförmedlingen utvecklade tjänsten under 

2018–2019 tillsammans med Delegationen för unga 

och nyanlända till arbete (Dua) och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR).  

 

Informationsutbyte med Försäkringskassan för 

etableringsjobb 

Som en del i Etableringsjobb behöver 

Arbetsförmedlingen utbyta information med 

Försäkringskassan. Istället för att detta sker via telefon 

eller post har vi under 2022 utvecklat en digital lösning 

för att utbyta denna information. 

 

Nationella byggblock 

Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) med att 

realisera nationella byggblock för att främja 

digitaliseringen i Sverige. Vi deltar aktivt med 

utvecklingsaktiviteter i Byggblocket ”API-management” 

samt som remissinstans och sakkunniga i flera 

byggblock. 
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Säker digital kommunikation 

Med Säker digital kommunikation (SDK) kan 

kommuner, regioner och statliga myndigheter utbyta 

känslig och sekretessklassad information digitalt på ett 

tryggt, enkelt och säkert sätt. Arbetsförmedlingen har 

varit med och utvecklat denna lösning och utvecklat de 

tekniska förutsättningarna för att ansluta i produktion. 

2022 genomfördes en pilot med Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan där handläggare på 

Försäkringskassan kunde ställa frågor till Kundsupport 

för myndigheter på Arbetsförmedlingen via SDK i 

stället för via telefon. Piloten visade på en uppskattad 

besparingarpotential på ca 4200 timmar/år i bara ett 

flöde. 

 

Nyttorealisering: 

(Beskrivande och om möjligt kvantifierad 

nyttohemtagning) 

Digital tjänst för e-rekvirering 

Användarnytta. Bidrar till minskad handläggningstid 

hos Arbetsförmedlingen och Skatteverket.   

Alla brev – majoriteten digital kommunikation 

Ökad kundnytta genom att kunden kan ta del av digital 

post oavsett var hen befinner sig samt ökad säkerhet då 

ingen obehörig kan komma åt posten. 

 

Byte av utskriftsleverantör 

Kostnadsbesparing. Genom att övergå till 

Försäkringskassan distribution istället för som tidigare 

Strålfors har Arbetsförmedlingen minskat sina 

kostnader för utskrift av fysiska brev och meddelanden 

med ca 1/3. 

 

CSN – studiestartsstöd och körkortslån 

Ökad kundnytta, externa intressenter. Skapar 

förutsättning för CSN att automatisera sin 

handläggning. Ersätter telefonsamtal och andra 

manuella kontakter med Arbetsförmedlingen. 

INUK (kommuner – unga och nyanlända) 

Ökad kundnytta, externa intressenter och 

tidsbesparing. Tjänsten innebär en förenklad och mer 

säker hantering av informationen. Det kan också bidra 

till ökad effektivitet i handläggningen hos kommuner 

och myndigheter genom ökade möjligheter till 

uppföljning och jämförelse av statistik. 
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Nationella byggblock 

Byggblocket API-management tar fram en 

tjänstekatalog kopplat till Sveriges dataportal som gör 

det lättare att hitta API:er, tillhandahåller en 

community för diskussion och lärande samt en API-

playbook som stödjer den som ska utveckla API:er. 

Detta skapar förutsättningar för alla aktörer att enklare 

hitta information och utveckla nya digitala tjänster till 

våra medborgare. 

Nyttointressenter 

Arbetsgivare X Arbetstagare X Arbetsförmedlingen X Andra X 

Nyttokategorier 

Tidsbesparing God förvaltning Användarnytta Kostnadsbesparing 
Möjliggörande 
för annan IT-

utveckling 

X X X X X 

Bedömd status med avseende på leverans + effektmål 

+nyttorealisering 

5 Full eller överträffad uppfyllnad 

4 God uppfyllnad - över 75 % 

3 Godkänd uppfyllnad 50-75 %  

2 Viss uppfyllnad - upp till 50% 

1 Ingen uppfyllnad eller försämring 

Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för 

leverans 

(År / Månad) 

Övriga kommentarer:  
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3.7 Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 

Initiativ: Automatisering och 
effektivisering av IT verksamheten 

Utvecklingsperiod: 2020-2022 

Investeringsbudget:  120 MSEK 

Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: I takt med att Arbetsförmedlingen satsar mer på IT-

utveckling ökar kraven på IT-drift. Det behövs ökad tillgänglighet samt att vid eventuella avbrott 

snabbt kunna återställa systemen. Möjligheten för Arbetsförmedlingens medarbetare att genomföra 

sitt arbete påverkas stort om tekniken inte fungerar. Syftet med investeringsområdet är att öka 

driftskapacitet, beredskap och övervakning både vid normalt läge samt vid förändrade 

förutsättningar. Exempel på utvecklingssatsningar är att avveckla föråldrade it-system och gå över till 

en modern underliggande teknisk infrastruktur (målmiljö) samt att automatisera utvecklings- och 

driftsaktiviteter.  

Effektbeskrivning och kategori: 

1. Tidsbesparing (automatiseringar) 
2. Kostnadsbesparing (minskat antal servrar) 
3. God förvaltning (säkrare IT-infrastruktur)  

 

Genomförda leveranser: 

Teknisk infrastruktur som stöttar hemarbete 

Teknisk infrastruktur som stöttar hemarbete är en 

möjliggörare för att upprätthålla produktion under 

pandemin och fortsatt distansarbete. Det handlar om 

att skapa förutsättningar för arbete på distans/i 

hemmet eller genom förändring och anpassning av 

kapacitet i den digitala infrastrukturen.    

Ny VPN lösning  

2021 implementerades en ny VPN-lösning. Den nya 

lösningen levererar högre säkerhet, bättre prestanda, 

stabilitet och användbarhet.  

 

Digital whiteboard   

Under 2022 har en utrullning påbörjats för en digital 

whiteboard, ett samarbetsverktyg som kommer att 

kunna förbättra våra distans- och hybrida möten inom 

myndigheten. 

 

Migrering till målmiljö 

Sedan 2019 pågår ett arbete med att stabilisera IT-

miljön genom migrering till en modern underliggande 

teknisk infrastruktur (målmiljön). Migreringen är klar 

till ca 85 procent och kommer enligt plan färdigställas 

under kvartal 2, 2023. Förseningen innebär extra 

kostnader på grund av ett fortsatt migreringsarbete, 
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dubbla miljöer samt ökade utmaningar med att 

upprätthålla en stabil och effektiv drift.  

 

Miljöerna har även virtualiserats vilket skapar  

Kostnadsbesparingar. Beställningsrutiner gällande 

kapacitet har setts över och effektiviserats genom 

automatisering vilket leder till mindre manuellt arbete, 

mindre risk för fel och snabbare hantering 

 

Effektivisering av interna processer 

 

Avveckling av ärendehanteringssystem 

Mellan 2000 och 2022 har ett arbete pågått med att 

avveckla olika system för intern ärendehantering och 

successivt flytta över alla funktioner till ett och samma 

interna ärendehanteringssystem. 

  

Självbetjäningsportal 

Självbetjäningsportalen har varit en 

standardkomponent kopplat till vår ServiceNow 

plattform som Arbetsförmedlingen införskaffade 2013. 

Den har under åren kompletterats allt eftersom fler it- 

och verksamhetsprocesser har flyttats till 

plattformen. Under 2021 och 2022 har 

självbetjäningsportalen vidareutvecklats och utökats 

med även mer arbetsförmedlingsnära tjänster. 

Ett helt nytt utseende som bättre stämmer överens med 

hur användare, både chefer och medarbetare använder 

portalen, har tagits i drift. Den nya portalen har även 

tillgänglighets- och designanpassats.  
 

Operation Center (OC) 

2021 etablerades ett operation center. I funktionen 

ingår övervakning av applikationer, loggar, 

infrastruktur och nätverk, samt instruktionsbaserad 

drift. Detta avlastar även DevOps-teamen genom att 

Operation Center hanterar vissa ärenden och även 

erbjuder beredskap nattetid (t.ex. Af.se) vilket även 

bidrar till att vi kan uppfylla SLA. Operation Center kan 

stötta med att sätta upp larm så att proaktiva åtgärder 

kan vidtas innan incident uppstår.  

Automatisering av Linux server patchningar 

Under 2022 har vi infört automatisering av Linux 

server patchningar. Tidigare har dessa utförts manuellt  

med stor arbetsbelastning och påverkan. Införandet 
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innebär att serveradministratörer i team själva kan 

göra inställningar för automatiska patchningar via 

beställningsformulär i ServiceNow. Automatisk 

patchning sker månadsvis i olika steg för verifiering.  
 

Nyttorealisering: 

(Beskrivande och om möjligt kvantifierad 

nyttohemtagning) 

Teknisk infrastruktur som stöttar hemarbete 

Möjliggörare och förutsättning att upprätthålla 

produktion under pandemin och fortsatt distansarbete.   

Bättre regelefterlevnad genom införskaffande av 

samarbetsverktyg som lever upp till lagkrav kopplat till 

Schrems II. 

Migrering till målmiljö 

Målmiljön är avsevärt mycket säkrare genom att varje 

applikation är isolerad från övriga applikationer genom 

SDN (Mjukvarudefinierad nätverksteknik) arkitektur.  

Nyttan för de system/applikationer som har migrerats 

till målmiljön är en stabilare och effektivare drift.  

I uppdraget migrering till målmiljön har antalet servrar 

minskats med 32 procent från 2250 till 1530.  

Minskningen har möjliggjorts genom att 

egenutvecklade applikationer nu ligger i container-

lösning och att dåligt utnyttjade serverresurser har 

avvecklats. 

 

Effektivisering av interna processer 

Avveckling av ärendehanteringssystem:  

Kostnadsbesparing samt transformering av 

verksamheternas rutiner, metoder och hantering i 

tillägg till ny teknisk lösning.  
 

Självbetjäningsportal 

Användarnytta. Syftet är att det ska bli lättare att hitta 

rätt och snabbare att beställa eller ställa frågor/be om 

stöd, ge stöd till bakomliggande sömlösa flöden samt 

minska antal vägar in för användaren.  
 

Operation Center 

Genom att agera på de larm som kommer in till 

myndigheten via operation center går det att agera 

snabbare, få kortare ledtider och minskad störning på 

IT-tjänster, vilket leder till en stabilare drift. 

Arbetssättet gör att det går snabbare att återställa till 

normalt driftläge. Incidenthanteringen har dessutom 
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fått mindre manuell hantering, uppskattningsvis 2 

årsarbetare. 

Automatisering av Linux server patchningar 

Tidsbesparing och ökad säkerhet. Genom 

automatiseringen effektiviseras arbetet för beställare 

och medarbetare vilket minskar arbetsinsatsen. 

Kontinuerliga uppdateringar på Linuxplattformen 

minskar antalet sårbarheter vilket resulterar i en ökad 

säkerhet.   
 

Nyttointressenter 

Arbetsgivare  Arbetstagare  Arbetsförmedlingen X Andra X 

Nyttokategorier 

Tidsbesparing God förvaltning Användarnytta Kostnadsbesparing 
Möjliggörande 
för annan IT-

utveckling 

 X X X X 

Bedömd status med avseende på leverans + effektmål 

+nyttorealisering 

5 Full eller överträffad uppfyllnad 

4 God uppfyllnad - över 75 % 

3 Godkänd uppfyllnad 50-75 %  

2 Viss uppfyllnad - upp till 50% 

1 Ingen uppfyllnad eller försämring 

Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för 

leverans 

(År / Månad) 

Övriga kommentarer: Utvecklingssatsningen har gett viss effektivisering med hjälp av den nya IT-

drifts(mål)miljön med ett bättre utnyttjande av servers. Den har även varit nödvändig för att i större 

skala kunna arbeta hemifrån. Målen för utvecklingssatsningen har dock varit högre och det fanns 

förväntningar på en ännu större effektivisering utifrån hur mycket som satsades. 
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3.8 Ytterligare automatisering och effektivisering av 
stödverksamheten 

Initiativ: Ytterligare automatisering och 
effektivisering av stödverksamheten 

Utvecklingsperiod: 2020–2022 

Investeringsbudget:  120 MSEK 

Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Det här området innefattar tjänster som effektiviserar 

arbetet i vardagen för medarbetare på myndigheten. Medan de andra förändringsområdena är 

inriktade på att åstadkomma en större effektivisering av en särskild process eller för en särskild 

målgrupp handlar detta område om tidsbesparingar för i princip alla medarbetare eller chefer på 

Arbetsförmedlingen. Utvecklingssatsningarna handlar om att utöka effektivisering av vårt 

myndighetsarbete till exempel genom robotisering, fortsätta arbetet med att skapa fler 

automatiserade steg i interna processer samt integrera AI och verksamhetsinsikter för bättre 

uppföljning och styrning av den interna verksamheten.  

Effektbeskrivning och kategori: 

1. Frigjord tid (tidsbesparing) 

2. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 
3. Ökad användarnytta  
 

Genomförda leveranser: 

Diarie- och dokumentationshantering 

 

Automatisk diarieföring 

I takt med att nya ärenden utvecklas på BÄR-

plattformen och vår interna ärendeplattform, utvecklas 

även den automatiska diarieföringen och 

behörighetshanteringen för handlingar och 

myndighetsinformation.  

 

2019 gick diariet över till API:er för automation av 

inlagring av dokument. Förändringen fick en 

omedelbar effekt då femtio procent av de 500 000 

manuellt inlästa dokumenten blev automatiserade. 

Idag är nästan allt material som behöver diarieföras om 

våra kunder automatiserat. 2022 skapades 79 procent 

av alla ärenden i diariet via API, 945 000 av 1 200 000 

ärenden. 

Förenkling av HR-administration 

 

Sjuk och frisk 

En digital lösning för sjuk- och friskanmälan samt 

anmälan av vab lanserades 2020. Genom självservice 

kan myndighetens anställda meddela frånvaro via 

privat enhet och Bank-Id. Data synkroniseras 

automatiskt med lönesystemet och säkerställer att 

avdrag sker på rätt sätt. Under 2022 har lösningen 
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vidareutvecklats och nylanserats. Den nya versionen 

underlättar för medarbetare att enkelt sjukskriva sig.  

 

Mina medarbetare 

Lösningen Mina medarbetare hämtar information från 

personalsystemen och visar upp den på ett enkelt och 

överskådligt sätt samt underlättar för chefer att 

administrera informationen. I den första versionen kan 

chefen se en översikt över medarbetarnas pågående 

sjuk- och vab-frånvaro. Informationen hämtas 

automatiskt från Sjuk och frisk. Mina medarbetare 

lanserades 2020 och har vidareutvecklats under 2022.  

 

Anställa 

Anställa är ett systemstöd där chefer kan fylla i 

anställningsuppgifter om sina nyanställda medarbetare 

och göra ändringar för de som redan är anställda. 

Lösningen lanserades 2018 och har vidareutvecklats 

sedan dess.    

 

HR-analys 

HR-analys är ett samlingsnamn för en grupp 

applikationer som innehåller data från Sjuk och frisk 

och HR-statistik. Applikationerna visualiserar HR-

relaterad data och ger möjlighet till analys och insikter. 

Lösningen lanserades 2020.  

Effektivisering av budget- och 

ekonomiprocesser 

 

Central och automatiserad ekonomiadministration 

Det har införts 12 robotar i stödprocesser främst 

kopplade till ekonomiadministration. Robotarna utför 

samma handgrepp som en anställd skulle ha utfört i 

systemen. 

 

Ny redovisningsmodell 

Under 2021–2022 har ett arbete pågått med att ta fram 

en ny redovisningsmodell. Syftet med förändringen är 

att skapa förbättrad kvalitet och produktivitet i 

rapportering, en förbättrad styrning, färre 

transaktionsfel, ett gemensamt finansiellt språk samt 

förbättrad skalbarhet vid framtida 

verksamhetsutveckling. 

 

Lösning för att förhindra felaktiga ersättningar 
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Under 2022 har en lösning tagits fram för att förhindra 

felaktiga förlängningar i ärendehandläggningen (BÄR) 

och att hålla ihop ärenden trots olika referenser. 

Lösningen förhindrar att Arbetsförmedlingen utbetalar 

felaktiga ersättningar.   

Digitaliserade meddelandeflöden i 

inkassoprocessen 

I arbetet med att digitalisera vår kommunikation har 

myndigheten sedan 2022 ett system som kopplar ihop 

vårt inkassosystem till en kanalväxel som kontrollerar 

om mottagare har en digital myndighetspost. I och med 

det kan vi skicka ut meddelanden digitalt istället för via 

posthantering. 

Intern kommunikation 

Byte till nytt intranät 

2022 gick vi över till ett nytt intranät. Genom att samla 

allt i en sökfunktion har vi kunnat lägga ned två tidigare 

söklösningar för att hitta personer och kontor.   

 

Intern chattbot 

2020 lanserades myndighetens interna chattbot med 

syftet att göra det lättare för medarbetare att snabbt få 

svar på vanliga interna frågor om stödverksamheten 

och vissa it-relaterade frågor. Allteftersom chattboten 

matas med mer och ny information ger den bättre och 

träffsäkrare svar på medarbetares frågor. 

Nyttorealisering: 

(Beskrivande och om möjligt kvantifierad 

nyttohemtagning) 

Diarie- och dokumentationshantering 

 

Automatisk diarieföring 

Tidsbesparing. Idag är nästan allt material som behöver 

diarieföras om våra kunder automatiserat. 2022 

skapades 79 procent av alla ärenden i diariet via API, 

detta är 945 000 av 1 200 000 ärenden. En bedömd 

snittid för att skapa ett ärende manuellt är 2 minuter, 

vilket ger en potentiell årlig tidsbesparing om 21 

årsarbetare. Ytterligare insatser pågår för att 

automatisera personal- och beslutsärenden för internt 

bruk. 

Ökad regelefterlevnad. Den högre graden av 

automatisering innebär större enhetlighet samt korrekt 

hantering av handlingar och dokumentation. 

Utveckling av HR-tjänster 

 

Sjuk och frisk 
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Tidsbesparing genom frigjord tid för anställda. Vi ser 

också kostnadsbesparingar på ca 28 miljoner/år då 

tidigare avtal med företagshälsovård (Previa) har 

avslutats och de automatiserade processerna innebär 

en betydligt lägre andel felaktigt utbetalda löner. Vi har 

även förbättrat datakvaliteten kring sjuktalen. Ökad 

användarnytta. I en användarenkät från 2022 ser vi att 

kundnöjdheten har stigit.10   

Mina medarbetare 

Tidsbesparing och ökad användarnytta. Lösningen 

underlättar för användaren (chefer) genom att antalet 

system har minskats. Den underlättar också den 

dagliga planeringen i verksamheten och skapar en 

bättre överblick. 

 

Anställa 

Kortare ledtider samt ökad användarnytta genom att 

det är lättare att se var man ligger i processen. 

 

HR-analys 

Ökad användarnytta för chefer och 

verksamhetssamordnare genom att de enklare kan ta 

del av HR-statistik. 

 

Effektivisering av budget- och 

ekonomiprocesser 

 

Central och automatiserad ekonomiadministration 

De 12 robotarna har sammanlagt arbetat in ca 8 300 

manuella timmar, vilket motsvarar ca 2,5 mnkr. Ett av 

de mest effektiva områdena för robotarna är matchning 

av fakturor till Rusta och matcha. 1 min per ärende och 

en hög volym. 

 

Lösning för att förhindra felaktiga ersättningar 

Förbättrat resultat och ökad regelefterlevnad. 

Lösningen bidrar till minskade felaktiga utbetalningar. 

Digitaliserade meddelandeflöden i 

inkassoprocessen 

Ökad regelefterlevnad och förbättrat resultat. Kunden 

kan ta del av digital post oavsett var hen befinner sig 

 
10 I en användarenkät som genomfördes under 2022 kunde vi se att kundnöjdheten stigit markant om man 
jämför hur siffrorna såg ut innan lösningen var på plats. 
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samt ökad säkerhet då ingen obehörig kan komma åt 

posten. 

 

Intern kommunikation 

 

Byte till nytt intranät 

Den förbättrade sökfunktionen bidrar till tidsbesparing 

och ökad användarnytta.  

 

Intern chattbot 

Tidsbesparing och ökad användarnytta. Det blir lättare 

för medarbetare att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Det blir också minskad efterfrågan till 

stödverksamheten som kan lägga mindre tid på enkla 

frågor och mer tid på kvalificerat stöd. Vi har ett 

användande på snitt 400 frågor per vecka. Under 2022 

gjordes en estimering att supportfunktioner (framför 

allt inom stödverksamheten) kan göra en tidsbesparing 

på 12,5 min per ställd fråga (alltså mot om frågan hade 

ställts till support i stället). 

 

Nyttointressenter 

Arbetsgivare  Arbetstagare  Arbetsförmedlingen X Andra  

Nyttokategorier 

Tidsbesparing God förvaltning Användarnytta Kostnadsbesparing 
Möjliggörande 
för annan IT-

utveckling 

X X X X X 

Bedömd status med avseende på leverans + effektmål 

+nyttorealisering 

5 Full eller överträffad uppfyllnad 

4 God uppfyllnad - över 75 % 

3 Godkänd uppfyllnad 50-75 %  

2 Viss uppfyllnad - upp till 50% 

1 Ingen uppfyllnad eller försämring 

Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för 

leverans 

(År / Månad) 

Övriga kommentarer: 
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	1 Bakgrund 
	I regleringsbrevet uppdrag 17 framgår att Arbetsförmedlingen ska redovisa vilka effektiviseringar som uppnåtts de senaste tre åren; 
	 
	Myndigheten ska senast den 28 februari 2023 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka effektiviseringar som uppnåtts, inklusive nyttorealiseringar, utifrån de effektiviseringsinsatser som genomförts de senaste tre åren. 
	2 Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete 
	2.1 Mål - Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete 
	Övergripande beskrivning avseende Portföljstyrning, Utvecklingsobjekt, metoder med mera. 
	Arbetsförmedlingen bedriver en stor del IT-utveckling där ca 500 mnkr investeras varje år. För att säkerställa att Arbetsförmedlingen ska uppnå strategiska mål och få ut största möjliga effekt av IT-utvecklingen används portföljstyrning. Portföljstyrningen är en process som går ut på att prioritera den utveckling som anses ha störst strategisk koppling och effekt. Detta vägs sedan mot kostnad och risk för att genomföra utvecklingen. Portföljstyrningen möjliggör därmed att myndighetens ledningsgrupp kan styr
	Uppföljning av effekter och nyttor är tänkt att ingå som en del i uppföljningsrapporterna till verksamhetsplanen 3 gånger per år. I praktiken har uppföljningen främst gjorts i samband med årsredovisningen de senaste åren.  
	För att prioritera rätt utveckling i utvecklingsportföljen använder Arbetsförmedlingen strategiska inriktningsdokument. Tidigare sådana är Kund- och kanalförflyttningen och Förnyelseresan. De nu gällande dokumenten är styrelsens strategiska inriktning och Förändringsplan 2023–2026. I det senaste budgetunderlaget 2023–2025 baseras de särskilda verksamhetsinvesteringarna (IT-utvecklingen) på dessa. 
	2.2 Tillvägagångssätt 
	Underlagen för att följa upp effekter och nyttorealiseringar kommer från följande källor: 
	• Årsredovisning 2022 - Investeringar 
	• Årsredovisning 2022 - Investeringar 
	• Årsredovisning 2022 - Investeringar 

	• Årsredovisning 2021 - Investeringar 
	• Årsredovisning 2021 - Investeringar 

	• Årsredovisning 2020 - Investeringar 
	• Årsredovisning 2020 - Investeringar 

	• Uppföljningsrapporter från Verksamhetsområden (tertialvis utifrån Verksamhetsplan) 
	• Uppföljningsrapporter från Verksamhetsområden (tertialvis utifrån Verksamhetsplan) 

	• Fördjupad uppföljningsrapportering (tertialvis utifrån Verksamhetsplan) 
	• Fördjupad uppföljningsrapportering (tertialvis utifrån Verksamhetsplan) 

	• Uppföljning av beslutsunderlag (business case) för Förnyelseresan 
	• Uppföljning av beslutsunderlag (business case) för Förnyelseresan 

	• Intervjuer och övriga underlag 
	• Intervjuer och övriga underlag 


	 
	Resultatet presenteras i en struktur som följer Arbetsförmedlingens särskilda verksamhetsinvesteringar i budgetunderlaget (nedan i texten benämns de även som utvecklingssatsningar): 
	1. Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
	1. Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
	1. Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 

	2. Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och kundmöten 
	2. Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och kundmöten 

	3. Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan (MEET) 
	3. Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan (MEET) 

	4. Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 
	4. Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 

	5. Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 
	5. Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 

	6. Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 
	6. Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 

	7. Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 
	7. Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 

	8. Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 
	8. Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 


	2.3 Sammanfattning och bedömning 
	Utvecklingen som genomförts de senaste åren omfattar flera olika områden där den största nyttorealiseringen handlar om kundnytta, tidsbesparing och god förvaltning. De största utvecklingssatsningarna är: Införande av det nya besluts- och ärendehanteringssystemet BÄR, Kanalförflyttning till digitala kundflöden och kundmöten samt digital infrastruktur för externa aktörer, se de tre översta i listan i avsnitt 2.2. 
	När det gäller nyttorealisering så har de två sistnämnda utvecklingssatsningarna (2 och 3) realiserat nyttor enligt förväntan. Utifrån det beslutsunderlag (business case) som togs fram för kanalförflyttningen har nyttor realiserats enligt beräkningar för effektivare samtal med kund, ökad andel självservice och digitalisering i inskrivning. Det har dessutom blivit en kraftig minskning av tiden som läggs på att stötta arbetsgivare i rekryteringsarbete, tack vare bland annat utvecklade självservicetjänster för
	Avseende utvecklingssatsningen digital infrastruktur för externa aktörer har det inte upprättats något beslutsunderlag (business case) som går att följa upp på samma sätt som för kanalförflyttningen. Detta beror till stor del på att infrastrukturen utvecklats parallellt med reformeringen och införandet av de fristående aktörerna. Utöver att utvecklingen följde stegen i reformeringen utvecklades infrastrukturen även i proaktivt syfte, eftersom omfattningen av reformeringen kunde förändras. Nu när stora delar
	Det nya besluts- och ärendehanteringssystemet BÄR är den största utvecklingssatsningen och systemet ingår även i flera andra utvecklingssatsningar. BÄR handlar om att kunna arbeta ärendeindelat enligt processer. BÄR ska sammantaget optimera handläggarens arbete genom att stötta i processerna där det även ingår att utbyta information med andra nödvändiga system. En förväntad nytta för BÄR är ökad informationssäkerhet och regelefterlevnad i och med det ärendeindelade arbetssättet. En annan förväntad nytta är 
	För de andra utvecklingssatsningarna bedöms nyttorealiseringen vara godkänd. Det som sticker ut, och som har gett en betydande effektivisering, är den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter där drygt 50% av rapporterna granskas utan att handläggare involveras. 
	Som nämnts har utvecklingen syftat till att generera flera olika typer av nyttor. Kopplat till effektivisering har kanalförflyttningen, den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter samt delar av BÄR-utvecklingen varit starkt bidragande utvecklingssatsningar. Vid en tillbakablick ingick det i utvecklingsportföljen att satsa ännu mer på att uppnå effektiviseringar. Reformeringen samt nya program & insatser gjorde att mer behövde satsas på dessa istället, vilket har resulterat i andra t
	2.3.1 Översikt, nyttokategorier och uppfyllandegrad 
	 
	Investering 
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	Investering 
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	Investering 

	Nyttokategorier 
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	Uppfyllandegrad 
	Uppfyllandegrad 



	 
	 
	 
	 

	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 

	God förvaltning 
	God förvaltning 

	Användarnytta 
	Användarnytta 

	Kostnadsbesparing 
	Kostnadsbesparing 

	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
	Möjliggörande för annan IT-utveckling 

	Full eller överträffad uppfyllnad 
	Full eller överträffad uppfyllnad 

	God uppfyllnad - över 75 % 
	God uppfyllnad - över 75 % 

	Godkänd uppfyllnad 50–75 % 
	Godkänd uppfyllnad 50–75 % 

	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
	Viss uppfyllnad - upp till 50% 

	Ingen uppfyllnad eller försämring 
	Ingen uppfyllnad eller försämring 
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	Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
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	3 Effektivisering och nyttorealiseringar 
	3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
	 
	Initiativ: Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
	Initiativ: Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
	Initiativ: Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
	Initiativ: Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
	Initiativ: Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 

	Utvecklingsperiod: 2019–2022 
	Utvecklingsperiod: 2019–2022 



	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  

	453 MSEK 
	453 MSEK 


	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Arbetsförmedlingen beslutade i maj 2017 att myndighetens verksamhet på ett tydligare sätt skulle bli ärendebaserat och delas in i separata avgränsade ärenden. För att stödja det nya arbetssättet upphandlades 2018 den tekniska plattformen PEGA för Besluts- och Ärendehantering, internt kallad BÄR.  
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Arbetsförmedlingen beslutade i maj 2017 att myndighetens verksamhet på ett tydligare sätt skulle bli ärendebaserat och delas in i separata avgränsade ärenden. För att stödja det nya arbetssättet upphandlades 2018 den tekniska plattformen PEGA för Besluts- och Ärendehantering, internt kallad BÄR.  
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Arbetsförmedlingen beslutade i maj 2017 att myndighetens verksamhet på ett tydligare sätt skulle bli ärendebaserat och delas in i separata avgränsade ärenden. För att stödja det nya arbetssättet upphandlades 2018 den tekniska plattformen PEGA för Besluts- och Ärendehantering, internt kallad BÄR.  
	Det nya ärendeindelade arbetssättet utgår från kunden och kundens sammanhållna ärendeflöde där kunden möter handläggare som är specialister i stället för generalister. Kunden ska möta handläggare med relevant kompetens vid rätt tillfälle i ärendeflödet. Detta möjliggörs genom en hög grad av automatiserad ärendehantering med inbyggd följsamhet mot verksamhetsregler och förordningar för ökad regelefterlevnad och god förvaltning.  
	Implementering av det nya besluts- och ärendehanteringssystemet, BÄR, är en av de investeringar som myndigheten har prioriterat främst under 2019–2022. Implementeringen är omfattande och komplex med utveckling av systemlösningar i BÄR parallellt med utveckling av verksamhets- och handläggningsprocesser. Vissa delar har levererats och har börjat ge effekter, resterande delar har planerade leveranser 2023 till 31 dec 2025. 
	Det nya systemstödet ska kunna stötta många målgrupper, både interna och externa. Det ska således stötta ett integrerat arbetssätt där handläggare på lokalkontor och på distansservice effektivt kan arbeta med samma information, Fristående aktörer ska ges åtkomst via Mina sidor FA samt Arbetssökande via Mina sidor för arbetssökande. Funktionalitet har utvecklats för upprättande av handlingsplan baserat på arbetsmarknads-bedömning och planering, effektivisering av självserviceflödet, ärendehantering av beslut
	Det är bra att veta att kopplingar till BÄR även finns i andra utvecklingssatsningar som tas upp i rapporten, eftersom BÄR är det största och mest centrala systemet. 


	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	1. Ökad regelefterlevnad (god förvaltning) 
	1. Ökad regelefterlevnad (god förvaltning) 
	1. Ökad regelefterlevnad (god förvaltning) 

	2. Förbättrat resultat och kundnytta, kopplat till verksamhetsmål 
	2. Förbättrat resultat och kundnytta, kopplat till verksamhetsmål 

	3. Frigjord tid (tidsbesparing) 
	3. Frigjord tid (tidsbesparing) 




	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 

	Plattform PEGA/BÄR 
	Plattform PEGA/BÄR 
	Under Q3/Q4 2018 köps PEGA in som plattform för Arbetsförmedlingens besluts- och ärendehantering och installeras i myndighetens IT-arkitektur. Under 2019 - 2020 




	Table
	TBody
	TR
	läggs grunden för transformation från myndighetens befintliga handläggningssystem till det nya systemstödet i BÄR-plattformen, bland annat med Proof of concept-utveckling och pilottester för beslutsärendena Arbetspraktik, Nystartsjobb och Lönebidrag.  
	läggs grunden för transformation från myndighetens befintliga handläggningssystem till det nya systemstödet i BÄR-plattformen, bland annat med Proof of concept-utveckling och pilottester för beslutsärendena Arbetspraktik, Nystartsjobb och Lönebidrag.  


	TR
	Bedömning och planering - automatiskt upprättade handlingsplaner i BÄR för självserviceflödet 
	Bedömning och planering - automatiskt upprättade handlingsplaner i BÄR för självserviceflödet 
	I maj 2020 lanserades automatiskt upprättade handlingsplaner i BÄR för arbetssökande i självserviceflödet (Självserviceflödet innebär att nya arbetssökande som uppger att de har arbete eller studier som startar inom 90 dagar genomför alla sina ärenden digitalt och enbart vid behov kontaktar Arbetsförmedlingen).  På grund av covid ökade antalet inskrivna våren 2020 med 61 % jämfört med samma period 2019, en tydlig prioritering var att avlasta arbetsförmedlarna genom att få flera arbetssökande att gå via själ


	TR
	Ärenden för Bedömning och planering samt process för handlingsplan  
	Ärenden för Bedömning och planering samt process för handlingsplan  
	I december 2021 infördes en ny enhetlig arbetsprocess för arbetssökandes handlingsplan med handläggning i BÄR-plattformen. Med den nya arbetsprocessen är handlingsplanen ärendeindelad i två ärenden: arbetsmarknadspolitisk bedömning och planering. Handlingsplanen innefattar en arbetsmarknadspolitisk bedömning baserat på det statistiska bedömningsstödet* samt planering av insatser.  
	*Statistiska bedömningsstödet 
	Parallellt med utveckling av bedömning och planering i BÄR utvecklades under 2020–2021 en statistisk modell för bedömning av arbetssökandes ställning och möjligheter på arbetsmarknaden. Bedömningsstödet är utvecklat och driftsatt på Arbetsförmedlingens AI-plattform.  


	TR
	Beslutsärenden 
	Beslutsärenden 
	Arbetspraktik; september 2022 flyttades handläggning av beslutsärendet arbetspraktik till BÄR, Process för genomförande och ändring i beslutat stöd för arbetspraktik kvarstår att utveckla och införa.  
	 
	Etableringsjobb; december 2022 togs centrala avtal för Etableringsjobb fram av Svenskt Näringsliv, Unionen och LO, under våren 2023 ska kollektivavtal förhandlas fram. Systemlösning och handläggningsprocess med hög automatiseringsgrad har utvecklats under 2022 och är klara att 
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	tas i bruk så snart arbetsmarknadens parter har överenskomna avtal.  
	tas i bruk så snart arbetsmarknadens parter har överenskomna avtal.  
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	Ärenden för Beslut om insats och leverantörsavrop 
	Ärenden för Beslut om insats och leverantörsavrop 
	Karriärvägledning 
	Tjänsten Karriärvägledning hanteras från och med Q1 2021 för 15 leveransområden, i maj 2022 skalades tjänsten upp till att omfatta hela landet. Ärendena ”Beslut om insats – Karriärvägledning” och ”Leverantörsavrop – Karriärvägledning” med tillhörande ärendeflöde hanteras i BÄR och därefter vidare på den digitala mötesplatsen för fristående aktörer (bla Mina sidor FA), se avsnitt 3.3. 
	Rusta och matcha 
	Tjänsten Rusta och matcha (initialt kallat KROM) lanserades maj 2021 och skalades därefter successivt upp för att i december 2021 omfatta hela landet. Ärendena ”Beslut om insats – Rusta och matcha” och ”Leverantörsavrop – Rusta och matcha” med tillhörande ärendeflöde hanteras i BÄR och därefter vidare på den digitala mötesplatsen för fristående aktörer (bla Mina sidor FA), se avsnitt 3.3.  
	Robot för överflyttning av ärenden från PDM (Personligt Distansmöte) till lokalkontor  
	En stor grupp av arbetssökande som är aktuella för Rusta och Matcha är inskrivna via PDM. I dessa fall fattas ”Beslut om insats” (ärende i BÄR) på PDM. Efter att beslut tagits i handläggningen på PDM flyttas ärendet till relevant lokalkontor för fortsatt handläggning. Då överflyttningen av ärendet från PDM till lokalkontoret innebar en tidskrävande manuell hantering, infördes Q1 2022 en robot för själva överflyttningen, ”öflings-roboten”. Roboten kontrollerar geografisk hemvist samt att det finns en korrekt


	TR
	Grundfunktionalitet i BÄR för ärendehandläggning 
	Grundfunktionalitet i BÄR för ärendehandläggning 
	Grundfunktionalitet byggs succesivt upp i form av ”legoblock” parallellt med utveckling av specifika ärenden i BÄR.  
	Under 2022 har dessa legoblock lanserats 
	• Första version Operativ uppföljning baserat på statistiskt underlag och datamängder i BÄR    
	• Första version Operativ uppföljning baserat på statistiskt underlag och datamängder i BÄR    
	• Första version Operativ uppföljning baserat på statistiskt underlag och datamängder i BÄR    

	• Första version Produktionsöversikt samt ärendefördelning och omfördelning av ärenden  
	• Första version Produktionsöversikt samt ärendefördelning och omfördelning av ärenden  

	• Teknisk koppling mellan BÄR-plattformen och kontactcenter-plattformen ACE för att underlätta och 
	• Teknisk koppling mellan BÄR-plattformen och kontactcenter-plattformen ACE för att underlätta och 
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	effektivisera handläggning av ärenden för handläggare inom Personligt distansmöte (PDM) 
	effektivisera handläggning av ärenden för handläggare inom Personligt distansmöte (PDM) 
	effektivisera handläggning av ärenden för handläggare inom Personligt distansmöte (PDM) 
	effektivisera handläggning av ärenden för handläggare inom Personligt distansmöte (PDM) 

	• Generisk genomförandeprocess för beslutsärenden, implementeras succesivt inom respektive beslutsflöde  
	• Generisk genomförandeprocess för beslutsärenden, implementeras succesivt inom respektive beslutsflöde  




	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	(Beskrivande och om möjligt kvantifierad nyttohemtagning) 

	Plattform PEGA/BÄR 
	Plattform PEGA/BÄR 
	Införandet av en modern plattform för besluts- och ärendehantering är en avgörande möjliggörare för Arbetsförmedlingens transformation till ett automatiserat ärendeindelat arbetssätt med inbyggd intelligens. 
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	Bedömning och planering - automatiskt upprättade handlingsplaner i BÄR för självserviceflödet 
	Bedömning och planering - automatiskt upprättade handlingsplaner i BÄR för självserviceflödet 
	För att avlasta handläggningen under covid lanserades maj 2020 automatiskt upprättade handlingsplaner i självserviceflödet. Detta innebar att ca 10 % av de nyinskrivna i stället kunde gå in via självserviceflödet, enbart första veckan efter lanseringen sparades 1500 möten och 700 timmar.  
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	Ärenden för Bedömning och planering samt process för handlingsplan  
	Ärenden för Bedömning och planering samt process för handlingsplan  
	Den nya enhetliga arbetsprocessen med tydlig ärendeindelning för bedömning och planering bedöms bidra till en mer tidseffektiv process för planeringssamtalet med kunden. Det statistiska bedömningsstödet ger arbetsförmedlaren stöd i att göra enhetliga och rättssäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar.  
	 
	Uppföljningar har visat att det statistiska bedömningsstödet har en relativt god träffsäkerhet och att individer som tillhör grupper som tenderar att stå längre från arbetsmarknaden inte missgynnas i anvisningarna samt en enhetlighet i bedömningar och eventuella geografiska och personberoende skillnader elimineras.   
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	Beslutsärenden 
	Beslutsärenden 
	 
	Arbetspraktik; december 2022 fattades drygt 90% av besluten i BÄR, 45% av flödet i BÄR är automatiserat. Automatisering med inbyggda regelverk ger ökad kvalitet och effektivitet i beslut hos handläggare genom att arbetsuppgifter digitaliseras för samtliga insatser och ger ett tydligare stöd vid beslutsfattande och dokumentation. Det förväntas även bidra till enhetligare hantering och rättssäkrare svar till arbetssökande och arbetsgivare genom ett enhetligt arbetssätt vid beslutsfattande.  
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	Etableringsjobb; effekter kan börja verifieras när tjänsten tas i bruk, vilket kommer ske tidigast under senvåren 2023 efter att kollektivavtal fattas mellan arbetsmarknadens parter vilket beräknas ske under våren 2023.  
	Etableringsjobb; effekter kan börja verifieras när tjänsten tas i bruk, vilket kommer ske tidigast under senvåren 2023 efter att kollektivavtal fattas mellan arbetsmarknadens parter vilket beräknas ske under våren 2023.  
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	Ärenden för Beslut om insats och Leverantörsavrop 
	Ärenden för Beslut om insats och Leverantörsavrop 
	 
	Karriärvägledning 
	Lanseringen maj 2022 skapade förutsättningar för volymökning, därmed kunde hela landet omfattas. I samband med nya Karriärvägledningen kunde tjänsten flyttas över till Mina sidor FA vilket är en förutsättning för uppbyggnaden av den digitala infrastrukturen för externa aktörer, se även avsnitt 3.3  
	 
	Rusta och matcha 
	Kundnytta arbetssökande - arbetssökande i arbete/utbildning på kortast möjliga tid genom högre träffsäkerhet och rätt insats till rätt person (arbetsmarknadspolitisk bedömning, profilering och planering).  
	• Det framgår tydligt för kunden hur hens förutsättningar ser ut i förhållande till arbetsmarknadens krav och behov, liksom vilka förväntningarna är på hen.  
	• Det framgår tydligt för kunden hur hens förutsättningar ser ut i förhållande till arbetsmarknadens krav och behov, liksom vilka förväntningarna är på hen.  
	• Det framgår tydligt för kunden hur hens förutsättningar ser ut i förhållande till arbetsmarknadens krav och behov, liksom vilka förväntningarna är på hen.  

	• Kunden får själv välja fristående aktör utifrån behov och egen bedömning via Mina sidor Asök (egenmakt och tidsbesparing). 
	• Kunden får själv välja fristående aktör utifrån behov och egen bedömning via Mina sidor Asök (egenmakt och tidsbesparing). 

	• Kunden får stöd utifrån sina förutsättningar och rustas av fristående aktör för att snabbare komma vidare i processen mot arbete eller studier. 
	• Kunden får stöd utifrån sina förutsättningar och rustas av fristående aktör för att snabbare komma vidare i processen mot arbete eller studier. 


	 
	God Förvaltning - likabehandling och en rättssäker handläggning.  
	• Med det statistiska bedömningsstödet, som väger samman information om den arbetssökande och dennes avstånd till arbetsmarknaden och därmed omfattningen av stödbehov, åstadkoms en ökad enhetlighet i bedömningarna och eventuella geografiska eller personella åtskillnader i bedömning minskar. Detta bidrar till likabehandling och en rättssäker handläggning. 
	• Med det statistiska bedömningsstödet, som väger samman information om den arbetssökande och dennes avstånd till arbetsmarknaden och därmed omfattningen av stödbehov, åstadkoms en ökad enhetlighet i bedömningarna och eventuella geografiska eller personella åtskillnader i bedömning minskar. Detta bidrar till likabehandling och en rättssäker handläggning. 
	• Med det statistiska bedömningsstödet, som väger samman information om den arbetssökande och dennes avstånd till arbetsmarknaden och därmed omfattningen av stödbehov, åstadkoms en ökad enhetlighet i bedömningarna och eventuella geografiska eller personella åtskillnader i bedömning minskar. Detta bidrar till likabehandling och en rättssäker handläggning. 


	 
	Robot för överflyttning av ärenden från PDM (Personligt distansmöte) till lokalkontor  
	Det har konstaterats att öflingsroboten tar bort tidskrävande manuella arbetsmoment i handläggningen på PDM vilket frigjort tid till annat kvalitativt arbete. En övrig fördel var att roboten gick snabbt att utveckla. 
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	Grundfunktionalitet i BÄR för ärendehandläggning 
	Grundfunktionalitet i BÄR för ärendehandläggning 
	BÄR-ACE integrationen innebär att PDM-handläggare får rätt arbetsuppgift i ACE direkt och behöver inte längre hoppa mellan system. Funktionaliteten har bedömts vara tidsbesparande och ge betydligt ökad användarvänlighet 
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	Nyttorealisering generellt 
	Nyttorealisering generellt 
	I december 2022 handlades 100% av handlingsplanerna och 42% av alla beslut om program och insatser i BÄR med en SLA-uppfyllnad på 99%.1 Det innebär att BÄR har haft en hög tillgänglighet till användarna under 2022 samt att det skett en kraftig ökning av mängden beslut som hanteras i BÄR, en ökning från 9% 2021 till 42 % december 2022. 
	 
	Automatiseringsgraden på driftsatta processer i BÄR ligger på 55%, målet är att nå minst 60% automatiseringsgrad 2023–2024. En hög automatiseringsgrad med inbyggda regelverk ger ökad kvalitet och effektivitet i beslut, enhetligare hantering samt rättssäkrare handläggning.  
	 
	Användarnöjdhet mäts med metoden System Usability Scale, SUS. Den eftersträvansvärda nivån för SUS rent generellt oavsett bransch brukar ligga på minst 70%. Senaste SUS-mätningen i handläggningssystemen inom BÄR-plattformen ligger på 55%, målet är att nå 70%. Parallellt med utveckling av nya ärenden och ärendeflöden kommer förbättringar ske löpande i redan driftsatta ärendeflöden.  
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	God förvaltning 
	God förvaltning 

	Användarnytta 
	Användarnytta 

	Kostnadsbesparing 
	Kostnadsbesparing 

	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
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	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
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	Full eller överträffad uppfyllnad 
	Full eller överträffad uppfyllnad 
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	God uppfyllnad - över 75 % 
	God uppfyllnad - över 75 % 
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	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
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	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
	Viss uppfyllnad - upp till 50% 




	1 Vi följer upp vår servicenivåuppfyllnad genom ett servicenivåavtal (SLA).  
	1 Vi följer upp vår servicenivåuppfyllnad genom ett servicenivåavtal (SLA).  
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	Ingen uppfyllnad eller försämring 
	Ingen uppfyllnad eller försämring 


	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 

	Förordningsstyrd Förmedlingsinsats samt Rusta och matcha 2 beräknas levereras i april 2023. 
	Förordningsstyrd Förmedlingsinsats samt Rusta och matcha 2 beräknas levereras i april 2023. 
	Steg till arbete, en ny tjänst via Fristående aktörer beräknas levereras Q2 2023. 
	Beslutsärendet Nystartsjobb planeras genomföras under 2023. 
	Lönebidrag planeras till 2023–2024 


	Övriga kommentarer: Uppfyllnadsgraden bedöms var godkänd. Flera leveranser har genomförts och en betydande del av handläggningen utförs i BÄR enligt sifforna ovan. BÄR har de förutsättningar som krävs för att blir det nya handläggningssystemet som togs upp i beslutsunderlag inför upphandlingen. Att det inte anses vara full uppfyllnad beror på att det krävs mer utveckling för att få in fler beslutsärenden, såsom Lönebidrag samt jobb- och utvecklingsgarantin. Dessa hade initialt bedömts kunna införas tidigare
	Övriga kommentarer: Uppfyllnadsgraden bedöms var godkänd. Flera leveranser har genomförts och en betydande del av handläggningen utförs i BÄR enligt sifforna ovan. BÄR har de förutsättningar som krävs för att blir det nya handläggningssystemet som togs upp i beslutsunderlag inför upphandlingen. Att det inte anses vara full uppfyllnad beror på att det krävs mer utveckling för att få in fler beslutsärenden, såsom Lönebidrag samt jobb- och utvecklingsgarantin. Dessa hade initialt bedömts kunna införas tidigare
	Övriga kommentarer: Uppfyllnadsgraden bedöms var godkänd. Flera leveranser har genomförts och en betydande del av handläggningen utförs i BÄR enligt sifforna ovan. BÄR har de förutsättningar som krävs för att blir det nya handläggningssystemet som togs upp i beslutsunderlag inför upphandlingen. Att det inte anses vara full uppfyllnad beror på att det krävs mer utveckling för att få in fler beslutsärenden, såsom Lönebidrag samt jobb- och utvecklingsgarantin. Dessa hade initialt bedömts kunna införas tidigare




	 
	  
	3.2 Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och kundmöten 
	Initiativ: Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och kundmöten 
	Initiativ: Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och kundmöten 
	Initiativ: Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och kundmöten 
	Initiativ: Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och kundmöten 
	Initiativ: Fortsatt kanalförflyttning, inkl digitala kundflöden och kundmöten 

	Utvecklingsperiod: 2020-2022 
	Utvecklingsperiod: 2020-2022 



	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  

	270 MSEK 
	270 MSEK 


	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Att flytta ännu större delar av kundmötet från direkt service till service på distans samt självservice. Kunderna kommer själva sköta sin inskrivning och få kundtjänst som förstahandskanal för bokade möten. Förändringen innebär att kunderna därmed kommer ha planeringssamtal och uppföljningssamtal med arbetsförmedlare i kundtjänst. Flera angränsande aktiviteter flyttas samtidigt från lokala kontor till kundtjänst.  
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Att flytta ännu större delar av kundmötet från direkt service till service på distans samt självservice. Kunderna kommer själva sköta sin inskrivning och få kundtjänst som förstahandskanal för bokade möten. Förändringen innebär att kunderna därmed kommer ha planeringssamtal och uppföljningssamtal med arbetsförmedlare i kundtjänst. Flera angränsande aktiviteter flyttas samtidigt från lokala kontor till kundtjänst.  
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Att flytta ännu större delar av kundmötet från direkt service till service på distans samt självservice. Kunderna kommer själva sköta sin inskrivning och få kundtjänst som förstahandskanal för bokade möten. Förändringen innebär att kunderna därmed kommer ha planeringssamtal och uppföljningssamtal med arbetsförmedlare i kundtjänst. Flera angränsande aktiviteter flyttas samtidigt från lokala kontor till kundtjänst.  


	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	1. Besparad tid för handläggare på lokalkontor för planeringssamtal, uppföljningssamtal och hantering av beslut 
	1. Besparad tid för handläggare på lokalkontor för planeringssamtal, uppföljningssamtal och hantering av beslut 
	1. Besparad tid för handläggare på lokalkontor för planeringssamtal, uppföljningssamtal och hantering av beslut 

	2. Besparad tid för handläggare på lokalkontor från att hålla infomöten på lokala konto  
	2. Besparad tid för handläggare på lokalkontor från att hålla infomöten på lokala konto  

	3. Besparad tid för handläggare på lokalkontor för minskat stöd med annonsering och urval 
	3. Besparad tid för handläggare på lokalkontor för minskat stöd med annonsering och urval 




	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 

	Uppbyggnad av kundcenter 
	Uppbyggnad av kundcenter 
	Successiv uppbyggnad av kundcenter (16 st) skedde från 2018–2020. Kundcenters ska kunna utföra service på distans genom personliga möten. Det vill säga ha kontakt med kunder och utföra handläggning av ärenden nationellt i stället för lokalt. 
	Utvecklat stöd för att arbetssökande själv ska kunna sköta inskrivning.  Alla som skrivs in digitalt får sitt planeringssamtal via service på distans (personligt distansmöte – PDM) och kommer fortsättningsvis hanteras i samma kanal om inget annan beslutas.  
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	Digitala tjänster för arbetsgivare 
	Digitala tjänster för arbetsgivare 
	Digitala tjänster för arbetsgivare gör det möjligt för arbetsgivare att själva sköta hela rekryteringsprocessen. I de nya tjänsterna har utvecklad BankID lösning varit en nödvändig förutsättning. 
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	Självservicetjänst för inskrivning 
	Självservicetjänst för inskrivning 
	Utvecklad självservicetjänst för inskrivning med självserviceflöde för arbetssökande som beräknas komma i arbete inom tre månader. (Detta har utöver utveckling av Mina Sidor även krävt utveckling i handläggningssystemet BÄR, se föregående avsnitt) 
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	Yrkesguiden, en webbtjänst 
	Yrkesguiden, en webbtjänst 
	Det har lanserats en ny karriärvägledande tjänst för arbetssökande. Tjänsten riktar sig till personer med yrkeserfarenhet som står i en omställningssituation men behöver karriärvägledning i processen. Genom att 
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	svara på ett antal frågor får kunden en karriärprofil, framtidsutsikter och rekommenderade vägar till andra yrken med goda framtidsutsikter baserat på en likhetsanalys. 
	svara på ett antal frågor får kunden en karriärprofil, framtidsutsikter och rekommenderade vägar till andra yrken med goda framtidsutsikter baserat på en likhetsanalys. 
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	Digitala informationsträffar. 
	Digitala informationsträffar. 
	Informationsträffar för arbetssökande hålls digitalt istället för direkt, både live och förinspelat. 


	TR
	Förenklad fördelning av arbetsuppgifter (FFA)  I maj 2021 infördes ett nytt automatiserat arbetssätt för en förenklad fördelning av arbetsuppgifter mellan handläggare inom olika verksamhetsområden. Det nya arbetssättet innebar att man går från att manuellt ha fördelat arbetsuppgifter och ärenden via telefon och funktionsbrevlådor till ett automatiserat flöde som fördelar arbetsuppgifter och ärenden utifrån uppsatta köer. Uppgifterna styrs genom ett kontaktcentersystem där vi kan följa flödena historiskt och
	Förenklad fördelning av arbetsuppgifter (FFA)  I maj 2021 infördes ett nytt automatiserat arbetssätt för en förenklad fördelning av arbetsuppgifter mellan handläggare inom olika verksamhetsområden. Det nya arbetssättet innebar att man går från att manuellt ha fördelat arbetsuppgifter och ärenden via telefon och funktionsbrevlådor till ett automatiserat flöde som fördelar arbetsuppgifter och ärenden utifrån uppsatta köer. Uppgifterna styrs genom ett kontaktcentersystem där vi kan följa flödena historiskt och


	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	(Beskrivande och om möjligt kvantifierad nyttohemtagning) 

	Uppbyggnad av kundcenter 
	Uppbyggnad av kundcenter 
	Service på distans. I princip samtliga planeringssamtal genomförs via bokat distansmöte istället för på lokalkontor som det gjordes tidigare. Planeringssamtalens längd minskades från 87 till 45 minuter (2020) Under 2022 ligger samtalslängden på 46 minuter. Det har funnits planer på att kunna minska samtalslängden till 36 minuter/samtal. 
	Enligt ursprungligt beslutsunderlag (business case) beräknades tiden för uppföljningssamtal minska avsevärt. Det troliga är att en effektivisering har skett men eftersom uppföljningssamtal genomförs olika frekvent beroende på kund så är detta svårt att mäta. 
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	Digitala tjänster för arbetsgivare 
	Digitala tjänster för arbetsgivare 
	Arbetsgivare har i stor utsträckning blivit självgående och kan med stöd av digitala tjänster utföra sina ärenden själva.   
	Arbetsmomenten annonsering och urval av kandidater utförs nu av arbetsgivaren istället för av handläggare. 
	Styckkostnad för aktiviteter i prestationen Rekryteringstjänster till arbetsgivare (Årsredovisning) har nästan halverats sedan införandet av de nya tjänsterna och processerna. Från 782 till 431 kr styck, 
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	2019–2021. Tillika en minskad förvaltningskostnad från 899 till 578 mnkr. 
	2019–2021. Tillika en minskad förvaltningskostnad från 899 till 578 mnkr. 
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	Yrkesguiden, en webbtjänst 
	Yrkesguiden, en webbtjänst 
	Den nya webbtjänsten Yrkesguiden lanserades i juli 2020 och fram till och med november har fler än 87 000 använt tjänsten. Detta leder till ökad kundnytta. 


	TR
	Digitala informationsträffar. 
	Digitala informationsträffar. 
	Allt fler informationsträffar för arbetssökande hålls digitalt. Detta innebär effektiviseringar och besparingar för myndigheten samtidigt som kundservicen och kundnyttan bedöms öka då de fysiska begränsningarna inte hindrar deltagandet såsom vid fysiska träffar på lokala kontor. Även resor och ställtider kan reduceras i och med digitalisering av infoträffar. 
	Från att ha infoträffar för ca 10 personer på kontor går det att skala upp webbinarier till 50-2000 inbjudna med ett genomsnittligt deltagande på ca 750 personer. 


	TR
	Förenklad fördelning av arbetsuppgifter (FFA)  Med införandet av FFA har vi fått en enhetlig och mer rättssäker hantering av dessa arbetsuppgifter. Vår bedömning är att hanteringen har blivit mer effektiv och att ledtiderna kortats då uppgifterna via FFA går till rätt kompetens på en gång. Vi bedömer också att verksamhetsnyttan är stor då det idag skapas ca 50 000 arbetsuppgifter i FFA varje månad.   
	Förenklad fördelning av arbetsuppgifter (FFA)  Med införandet av FFA har vi fått en enhetlig och mer rättssäker hantering av dessa arbetsuppgifter. Vår bedömning är att hanteringen har blivit mer effektiv och att ledtiderna kortats då uppgifterna via FFA går till rätt kompetens på en gång. Vi bedömer också att verksamhetsnyttan är stor då det idag skapas ca 50 000 arbetsuppgifter i FFA varje månad.   
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	Nyttokategorier 
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	Nyttokategorier 


	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 

	God förvaltning 
	God förvaltning 

	Användarnytta 
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	Kostnadsbesparing 
	Kostnadsbesparing 

	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
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	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
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	Full eller överträffad uppfyllnad 
	Full eller överträffad uppfyllnad 
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	God uppfyllnad - över 75 % 
	God uppfyllnad - över 75 % 
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	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
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	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
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	Ingen uppfyllnad eller försämring 
	Ingen uppfyllnad eller försämring 


	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 

	(År / Månad) 
	(År / Månad) 


	Övriga kommentarer: Nyttorealiseringen för service på distans, som infördes 2018–2020, är 100 procentig jämfört med effektmål och kalkyler som togs fram i beslutsunderlaget (business case) för Förnyelseresan med beräknade effekter fram till 2022. 
	Övriga kommentarer: Nyttorealiseringen för service på distans, som infördes 2018–2020, är 100 procentig jämfört med effektmål och kalkyler som togs fram i beslutsunderlaget (business case) för Förnyelseresan med beräknade effekter fram till 2022. 
	Övriga kommentarer: Nyttorealiseringen för service på distans, som infördes 2018–2020, är 100 procentig jämfört med effektmål och kalkyler som togs fram i beslutsunderlaget (business case) för Förnyelseresan med beräknade effekter fram till 2022. 
	För att framgent kunna realisera liknande nyttor inom samma område behöver det först byggas upp ny basfunktionalitet. Nyttorna kommer då realiseras i den nya verksamhetsinvesteringen Kundarbete. 




	 
	  
	3.3 Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan (MEET)  
	Initiativ: Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan (MEET) 
	Initiativ: Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan (MEET) 
	Initiativ: Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan (MEET) 
	Initiativ: Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan (MEET) 
	Initiativ: Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan (MEET) 

	Utvecklingsperiod: 2020–2022 
	Utvecklingsperiod: 2020–2022 



	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  

	140 MSEK 
	140 MSEK 


	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Arbetsförmedlingens uppdrag är att vara länken mellan den som söker arbete och den som söker arbetskraft samt att ha myndighetsansvaret för det arbetsmarknadspolitiska systemet. En viktig förändring vid reformeringen av myndigheten är att det i första hand är fristående aktörer som matchar och rustar arbetssökande för att komma i arbete.  
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Arbetsförmedlingens uppdrag är att vara länken mellan den som söker arbete och den som söker arbetskraft samt att ha myndighetsansvaret för det arbetsmarknadspolitiska systemet. En viktig förändring vid reformeringen av myndigheten är att det i första hand är fristående aktörer som matchar och rustar arbetssökande för att komma i arbete.  
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Arbetsförmedlingens uppdrag är att vara länken mellan den som söker arbete och den som söker arbetskraft samt att ha myndighetsansvaret för det arbetsmarknadspolitiska systemet. En viktig förändring vid reformeringen av myndigheten är att det i första hand är fristående aktörer som matchar och rustar arbetssökande för att komma i arbete.  
	MEET är mötesplatsen för Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, arbetssökande och arbetsgivare med syfte att skapa ett gemensamt system för handläggning och informationsutbyte avseende externa arbetsförmedlingstjänster. Arbetsförmedlingen ansvarar för att tillhandahålla den generiska grund och digitala plattform som krävs för detta samarbete. 
	Mötesplatsens digitala infrastruktur består av och länkar samman Arbetsförmedlingens ärendehandläggning i BÄR-plattformen, Mina Sidor Arbetssökande, Mina Sidor Fristående Aktör, ekonomisystem, teknik för utbyte av information mellan Arbetsförmedlingen och Fristående aktörer samt funktionalitet för Arbetsförmedlingens uppföljning och kontroll av Fristående aktörer 


	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	1. God Förvaltning 
	1. God Förvaltning 
	1. God Förvaltning 

	2. Kundnytta Arbetssökande 
	2. Kundnytta Arbetssökande 

	3. Enkelhet i handläggning för Fristående aktörer 
	3. Enkelhet i handläggning för Fristående aktörer 




	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 

	Generisk infrastruktur för MEET - mötesplatsen för Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, arbetssökande och arbetsgivare 
	Generisk infrastruktur för MEET - mötesplatsen för Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, arbetssökande och arbetsgivare 
	Den grund som lagts 2020–2022 sammanlänkar Arbetsförmedlingens ärendehandläggning i BÄR-plattformen, Mina Sidor Arbetssökande, Mina Sidor Fristående Aktör, fakturahantering och ekonomisystem, teknik för att utbyta information mellan Arbetsförmedlingen och Fristående aktörer samt funktionalitet för Arbetsförmedlingens uppföljning och kontroll av fristående aktörer. 
	Den generiska infrastrukturen kommer fortsätta utvecklas men med den huvudsakliga grunden lagd kommer det handla om justeringar och tillägg, utmärkande och tjänstespecifika, i och med att nya tjänster kommer på plats. 
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	Mina sidor Fristående aktörer  
	Mina sidor Fristående aktörer  
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	Mina sidor FA lanserades i en första version 2020, september 2021 lanserades en uppgraderad version för att hantera bland annat höga volymkrav. 
	Mina sidor FA lanserades i en första version 2020, september 2021 lanserades en uppgraderad version för att hantera bland annat höga volymkrav. 
	 
	”Mina sidor FA” är arbetsytan för fristående aktörer där de hanterar sina löpande kontakter med arbetssökande och Arbetsförmedlingen. På ”Mina sidor FA” hanteras till exempel att ta emot deltagare, information om deltagare, planera deltagares aktiviteter, återrapportera till Arbetsförmedlingen, fakturering med mera. 
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	Arbetssökandes val av leverantör (FA-väljaren)   
	Arbetssökandes val av leverantör (FA-väljaren)   
	2020 lanserades ”Välj leverantör” (FA-väljaren) för arbetssökande. Den arbetssökande kan med ”Välj leverantör” på egen hand välja, och digitalt meddela, val av fristående aktör via ”Mina sidor för arbetssökande”.  
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	Ratingmodell  
	Ratingmodell  
	Ratingmodell infördes under 2022 för leverantörer av rusta och matcha. Från januari 2022 omfattades leverantörer inom ESF2-programmet, löpande under 2022 har samtliga leverantörer av rusta och matcha  lagts till. Ratingen innebär att värdering görs av leverantörers prestation, värderingen utgår från  bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett arbete eller gått till utbildning.  
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	Tjänster via ”Mina sidor Fristående aktörer” 
	Tjänster via ”Mina sidor Fristående aktörer” 
	Tjänster utförda av fristående aktörer kommer att läggas till löpande. För närvarande hanteras följande tjänster via Mina sidor FA: 
	Karriärvägledning    
	Tjänsten Karriärvägledning lanserades 2020 på Mina sidor FA, från och med maj 2022 skalades tjänsten upp till att omfatta hela landet, se även avsnitt 3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser. 
	Rusta och matcha   
	Tjänsten Rusta och matcha (initialt kallat KROM) lanserades maj 2021 och skalades därefter successivt upp för att i december 2021 omfatta hela landet, se 




	2 Europeiska socialfonden (ESF) 
	2 Europeiska socialfonden (ESF) 
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	även avsnitt 3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
	även avsnitt 3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser 
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	Närvarouppföljning, NEPP  
	Närvarouppföljning, NEPP  
	En lösning för ESF-närvarorapportering utvecklades 2021, initialt för Rusta och matcha. Med NEPP finns en generisk tjänst som kan byggas på med fler uppföljnings- och rapporteringsbehov.  
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	Digitalt flöde mellan Arbetsförmedlingen och Fristående aktörer 
	Digitalt flöde mellan Arbetsförmedlingen och Fristående aktörer 
	Under 2022 har ”Stöd för arbete” utvecklats inom ekonomiprocesserna som hanterar all nödvändig information för beslut i digital form, vilket förenklar det digitala flödet mellan Arbetsförmedlingen och Fristående aktörer. 
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	Löpande utveckling och förbättringar av funktioner och flöden under 2020–2022   
	Löpande utveckling och förbättringar av funktioner och flöden under 2020–2022   
	• Förenklad uppföljning av leverantörer; information om arbetsmarknadstjänsteavtal och leverantörer hanteras samlat samt möjlighet att digitalt rapportera klagomål och avvikelser vilket förenklar och effektiviserar uppföljning av fristående aktörer (se även 3.5 Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten).  
	• Förenklad uppföljning av leverantörer; information om arbetsmarknadstjänsteavtal och leverantörer hanteras samlat samt möjlighet att digitalt rapportera klagomål och avvikelser vilket förenklar och effektiviserar uppföljning av fristående aktörer (se även 3.5 Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten).  
	• Förenklad uppföljning av leverantörer; information om arbetsmarknadstjänsteavtal och leverantörer hanteras samlat samt möjlighet att digitalt rapportera klagomål och avvikelser vilket förenklar och effektiviserar uppföljning av fristående aktörer (se även 3.5 Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten).  

	• Förbättringar i avropsflöde.  
	• Förbättringar i avropsflöde.  

	• E-handelsflöde enligt Peppol-standard.   
	• E-handelsflöde enligt Peppol-standard.   

	• Periodisk redovisning.  
	• Periodisk redovisning.  

	• Fakturaflöde som ger fristående aktörer kontroll över sitt fakturaflöde via deras egna affärssystem, eller via leverantörsportalen som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen för de leverantörer som inte har egna affärssystem.  
	• Fakturaflöde som ger fristående aktörer kontroll över sitt fakturaflöde via deras egna affärssystem, eller via leverantörsportalen som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen för de leverantörer som inte har egna affärssystem.  

	• Handlingsflöde med förenklingar av alla handlingar, handlingar är inte längre hårt knutna till Fristående aktörers faktureringsflöde, fler handlingar behandlas automatiskt av Arbetsförmedlingen vilket innebär kortad handläggningstid för Arbetsförmedlingen och kortare väntetid för Fristående aktörer. 
	• Handlingsflöde med förenklingar av alla handlingar, handlingar är inte längre hårt knutna till Fristående aktörers faktureringsflöde, fler handlingar behandlas automatiskt av Arbetsförmedlingen vilket innebär kortad handläggningstid för Arbetsförmedlingen och kortare väntetid för Fristående aktörer. 

	• Fristående aktörerna kan styra sitt arbete och sitt arbetsflöde på tre nivåer: Tjänst (typ av tjänst), 
	• Fristående aktörerna kan styra sitt arbete och sitt arbetsflöde på tre nivåer: Tjänst (typ av tjänst), 
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	Utförande verksamhet (geografisk placering), Utförande adress (faktisk adress).  
	Utförande verksamhet (geografisk placering), Utförande adress (faktisk adress).  
	Utförande verksamhet (geografisk placering), Utförande adress (faktisk adress).  
	Utförande verksamhet (geografisk placering), Utförande adress (faktisk adress).  

	• Avvikelserapport: Tas emot automatiskt – informationen hamnar hos funktionen Granskning och kontroll som handlägger ärendet – tidsbesparing då handlingen hamnar hos rätt handläggare direkt och FA behöver inte vänta på att få kontakt. 
	• Avvikelserapport: Tas emot automatiskt – informationen hamnar hos funktionen Granskning och kontroll som handlägger ärendet – tidsbesparing då handlingen hamnar hos rätt handläggare direkt och FA behöver inte vänta på att få kontakt. 

	• Behörighetsstyrning; för Administrera behörigheter, Ta emot deltagare, Rapportera och planera för deltagarna. 
	• Behörighetsstyrning; för Administrera behörigheter, Ta emot deltagare, Rapportera och planera för deltagarna. 

	• Gemensam planering; den planering som leverantören gör för den arbetssökande med utgångspunkt i handlingsplanen och som ska godkännas av Arbetsförmedlingen. 
	• Gemensam planering; den planering som leverantören gör för den arbetssökande med utgångspunkt i handlingsplanen och som ska godkännas av Arbetsförmedlingen. 

	• Orderflöde rusta och matcha; handläggarstödet i BÄR har frikopplats från Raindance vilket skapar en stabilare drift, ordern i Raindance anpassad så att den innehåller samma information som krävs i Peppol-standard. 
	• Orderflöde rusta och matcha; handläggarstödet i BÄR har frikopplats från Raindance vilket skapar en stabilare drift, ordern i Raindance anpassad så att den innehåller samma information som krävs i Peppol-standard. 

	• Bilagor, första version av att kunna bifoga och använda bilagor som nu kan användas för informativ rapport för Karriärvägledning och Rusta och Matcha. 
	• Bilagor, första version av att kunna bifoga och använda bilagor som nu kan användas för informativ rapport för Karriärvägledning och Rusta och Matcha. 

	• Genomförandeärende för arbetssökandes insats hos fristående aktör för hantering av fristående aktörens rapportering och uppgiftsskyldighet, inklusive korrekt bevarande av inskickade handlingar, överföring av data för att tillgodose myndighetens analysbehov, samt processtöd till handläggare för granskning av handlingar, hantering av förkortande av insats, beslut om ny period för den arbetssökande samt leverantörsbyte.  Genomförandeärendet initierar även inleveranser mot leverantörens order, så att fakturer
	• Genomförandeärende för arbetssökandes insats hos fristående aktör för hantering av fristående aktörens rapportering och uppgiftsskyldighet, inklusive korrekt bevarande av inskickade handlingar, överföring av data för att tillgodose myndighetens analysbehov, samt processtöd till handläggare för granskning av handlingar, hantering av förkortande av insats, beslut om ny period för den arbetssökande samt leverantörsbyte.  Genomförandeärendet initierar även inleveranser mot leverantörens order, så att fakturer
	• Genomförandeärende för arbetssökandes insats hos fristående aktör för hantering av fristående aktörens rapportering och uppgiftsskyldighet, inklusive korrekt bevarande av inskickade handlingar, överföring av data för att tillgodose myndighetens analysbehov, samt processtöd till handläggare för granskning av handlingar, hantering av förkortande av insats, beslut om ny period för den arbetssökande samt leverantörsbyte.  Genomförandeärendet initierar även inleveranser mot leverantörens order, så att fakturer
	• Karriärvägledning, se avsnitt 3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser. 
	• Karriärvägledning, se avsnitt 3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser. 
	• Karriärvägledning, se avsnitt 3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser. 

	• Rusta och matcha, se avsnitt 3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser. 
	• Rusta och matcha, se avsnitt 3.1 Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och beslutsprocesser. 







	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	(Beskrivande och om möjligt kvantifierad nyttohemtagning) 

	Generisk infrastruktur för MEET - mötesplatsen för Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, arbetssökande och arbetsgivare 
	Generisk infrastruktur för MEET - mötesplatsen för Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, arbetssökande och arbetsgivare 
	MEET är mötesplatsen för samarbete och partnerskap med Fristående aktörer. MEET ska enkelt och effektivt sammanlänka Fristående aktörer, Arbetsförmedlingen, Arbetssökande, Arbetsgivare.  
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	Mina sidor Fristående aktörer  
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	Med ”Mina sidor FA” kan tjänster som utförs av Fristående aktörer effektivt sammanlänkas med Arbetsförmedlingens flöde för inskrivning, bedömning, planering, beslut om insats och leverantörsavrop, återrapportering och fakturering.   
	Med ”Mina sidor FA” kan tjänster som utförs av Fristående aktörer effektivt sammanlänkas med Arbetsförmedlingens flöde för inskrivning, bedömning, planering, beslut om insats och leverantörsavrop, återrapportering och fakturering.   
	Mätning av användarnöjdhet hos Fristående aktörer genomfördes i augusti 2022 med 600 st svarande. SUS-metoden (System Usability Scale) användes. Eftersträvansvärda nivån för SUS rent generellt oavsett bransch brukar ligga på minst 70%, mätningen i augusti gav resultat på 62 vilket är godkänd nivå (en kraftig förbättring från mätning i tidigare infrastrukturen som låg på SUS-nivå 42.) 
	Tidsbesparingar i handläggningen hos fristående aktörer har kunnat konstateras jämfört med tidigare systemstöd, bla inom gemensamma planering och handläggning av periodisk redovisning 
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	Arbetssökandes val av leverantör (FA-väljaren)   
	Arbetssökandes val av leverantör (FA-väljaren)   
	Kundnytta arbetssökande, den arbetssökande kan på egen hand välja fristående aktör vilket stödjer lagen om valfrihet (LOV).  
	 
	I och med att den arbetssökande själv väljer leverantör behöver tid för detta inte avsättas i planeringssamtalet med handläggaren. Tid frigörs därmed hos handläggaren, det är tid som används till annat kvalitativt arbete i mötet med arbetssökande. Frigjord tid har uppskattats till motsvarande 3-4 årsarbetare. 
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	Ratingmodell - välgrundat val av leverantör 
	Ratingmodell - välgrundat val av leverantör 
	Arbetsförmedlingens betygsmodell bidrar till att deltagarna i rusta och matcha har möjlighet att göra ett välgrundat val av leverantör. Betygen ger en bild av hur väl leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till arbete eller studier.  
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	Tjänster via Mina sidor Fristående aktörer 
	Tjänster via Mina sidor Fristående aktörer 
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	Närvarouppföljning, NEPP för ESF-stöd 
	Närvarouppföljning, NEPP för ESF-stöd 
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	Den digitala lösningen med närvarorapportering för ESF-stöd rusta och matcha har inneburit en tidsbesparing inom ekonomihandläggningen för den månatliga bidragsansökan som tidigare uppskattades till ca 6 heltidstjänster, som nu hanteras av 1 handläggare ca 1 arbetsdag/månad. 
	Den digitala lösningen med närvarorapportering för ESF-stöd rusta och matcha har inneburit en tidsbesparing inom ekonomihandläggningen för den månatliga bidragsansökan som tidigare uppskattades till ca 6 heltidstjänster, som nu hanteras av 1 handläggare ca 1 arbetsdag/månad. 
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	Digitalt flöde mellan Arbetsförmedlingen och Fristående aktörer  
	Digitalt flöde mellan Arbetsförmedlingen och Fristående aktörer  
	God förvaltning. Bättre regelefterlevnad, genom den nya digitala processen säkerställs av handläggaren att uppdraget är fullföljt innan fakturan lämnas vidare till ekonomi för utbetalning, vilket minskar risken för felaktiga utbetalningar. 
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	Löpande utveckling av funktionalitet  
	Löpande utveckling av funktionalitet  
	Mötesplatsen utvecklas och förbättras kontinuerligt, ingen specifik uppföljning kommer att ske av respektive delutveckling/förbättring.  
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	Arbetsgivare 

	X 
	X 

	Arbetstagare 
	Arbetstagare 

	X 
	X 

	Arbetsförmedlingen 
	Arbetsförmedlingen 

	X 
	X 

	Andra 
	Andra 

	X 
	X 


	Nyttokategorier 
	Nyttokategorier 
	Nyttokategorier 


	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 

	God förvaltning 
	God förvaltning 

	Användarnytta 
	Användarnytta 

	Kostnadsbesparing 
	Kostnadsbesparing 

	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
	Möjliggörande för annan IT-utveckling 


	 
	 
	 

	X 
	X 

	X 
	X 

	 
	 

	 
	 


	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 

	5 
	5 

	Full eller överträffad uppfyllnad 
	Full eller överträffad uppfyllnad 


	TR
	4 
	4 

	God uppfyllnad - över 75 % 
	God uppfyllnad - över 75 % 


	TR
	3 
	3 

	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  


	TR
	2 
	2 

	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
	Viss uppfyllnad - upp till 50% 


	TR
	1 
	1 

	Ingen uppfyllnad eller försämring 
	Ingen uppfyllnad eller försämring 


	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 

	MEET kommer fortsatt att utvecklas för att tillhandahålla nya tjänster framöver. För tillfället pågår förberedelse för insatsen Rusta och matcha 2 och under 2023 kommer Förordningsstyrd förmedlingsinsats som ett nytt 
	MEET kommer fortsatt att utvecklas för att tillhandahålla nya tjänster framöver. För tillfället pågår förberedelse för insatsen Rusta och matcha 2 och under 2023 kommer Förordningsstyrd förmedlingsinsats som ett nytt 
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	arbetsmarknadspolitiskt program där fristående aktörer står för insatserna. 
	arbetsmarknadspolitiskt program där fristående aktörer står för insatserna. 


	Övriga kommentarer: MEET har utvecklats i takt med behoven som kommit från reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det har även utvecklats funktionalitet i proaktivt syfte för att hantera nya produkter och insatser från reformeringen, med alla berörda intressenter. Sammantaget är graden av uppfyllnad god då nya program och insatser har införts som lever upp till regelverk inom både Sverige och EU. Ett par områden behöver utvecklas ytterligare, däribland modell för rekommendation av leverantör samt statistik. 
	Övriga kommentarer: MEET har utvecklats i takt med behoven som kommit från reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det har även utvecklats funktionalitet i proaktivt syfte för att hantera nya produkter och insatser från reformeringen, med alla berörda intressenter. Sammantaget är graden av uppfyllnad god då nya program och insatser har införts som lever upp till regelverk inom både Sverige och EU. Ett par områden behöver utvecklas ytterligare, däribland modell för rekommendation av leverantör samt statistik. 
	Övriga kommentarer: MEET har utvecklats i takt med behoven som kommit från reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det har även utvecklats funktionalitet i proaktivt syfte för att hantera nya produkter och insatser från reformeringen, med alla berörda intressenter. Sammantaget är graden av uppfyllnad god då nya program och insatser har införts som lever upp till regelverk inom både Sverige och EU. Ett par områden behöver utvecklas ytterligare, däribland modell för rekommendation av leverantör samt statistik. 




	 
	  
	3.4 Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 
	Initiativ: Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 
	Initiativ: Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 
	Initiativ: Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 
	Initiativ: Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 
	Initiativ: Ökat digitalt förtroende genom fokus på info och IT säkerhet 

	Utvecklingsperiod: 2020–2022 
	Utvecklingsperiod: 2020–2022 



	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  

	50 MSEK 
	50 MSEK 


	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: IT- och informationssäkerhet är viktigt, både för myndighetens säkerhet men också för att förbättra enskilda system och lösningar. Syftet med investeringsområdet är att genom cybersäkerhetskomponenter och rådgivning underlätta IT-säkerhetsarbetet och säkerställa att myndigheten lever upp till säkerhetskrav. Exempel på utvecklingssatsningar är kontinuerlig komplettering av Arbetsförmedlingens säkerhetsplattform, både med nya komponenter i takt med nya hot, men även påkop
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: IT- och informationssäkerhet är viktigt, både för myndighetens säkerhet men också för att förbättra enskilda system och lösningar. Syftet med investeringsområdet är att genom cybersäkerhetskomponenter och rådgivning underlätta IT-säkerhetsarbetet och säkerställa att myndigheten lever upp till säkerhetskrav. Exempel på utvecklingssatsningar är kontinuerlig komplettering av Arbetsförmedlingens säkerhetsplattform, både med nya komponenter i takt med nya hot, men även påkop
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: IT- och informationssäkerhet är viktigt, både för myndighetens säkerhet men också för att förbättra enskilda system och lösningar. Syftet med investeringsområdet är att genom cybersäkerhetskomponenter och rådgivning underlätta IT-säkerhetsarbetet och säkerställa att myndigheten lever upp till säkerhetskrav. Exempel på utvecklingssatsningar är kontinuerlig komplettering av Arbetsförmedlingens säkerhetsplattform, både med nya komponenter i takt med nya hot, men även påkop


	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	1. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 
	1. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 
	1. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 


	 


	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 

	Säkerhetsplattform 
	Säkerhetsplattform 
	Myndighetens säkerhetsplattform lanserades 2019. En viktig del är behörighetsstyrningen, där tre centrala delar har förstärkts: 
	CIAM – Kundidentitetshantering och åtkomstkontroll. Ny modern lösning har implementerats 2020 för hantering av åtkomst för externa och interna användare. Den nya produkten möjliggör snabbare och säkrare utveckling av ny funktionalitet som till exempel användning av extern e-legitimation. 
	ABAC – Attributbaserad åtkomstkontroll möjliggör en mer dynamisk åtkomstkontroll för myndighetens interna system. Det är en förutsättning för att kunna genomföra förändrade arbetsprocesser för myndighetens verksamhetsförflyttning. Det implementerades 2020 och införs stegvis för allt fler processer och system. 
	PAM – Priviligierad åtkomstkontroll som infördes 2020 är ett verktyg som möjliggör en säkrare styrning och kontroll för åtkomsten av myndighetens viktigaste och mest utsatta behörigheter, så kallade priviligierade behörigheter. 
	 
	Security Operation Center (SOC) 
	SOC är myndighetens samlade förmågor för säkerhetsövervakning av våra digitala system. Den har implementerats stegvis sedan 2019 och består av både mänskliga förmågor och tekniska stödverktyg.  
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	Automatisk hantering behörighetsgranskning 
	Automatisk hantering behörighetsgranskning 
	Sedan 2021 hanteras granskning av behörigheter för myndighetens digitala system med ett särskilt systemstöd. Ansvarig chef får ett mejl om när en behörighetsgranskning startar och granskar samt tar ställning till om medarbetare ska ha kvar behörigheterna. När sista dagen för granskningen har passerat tas alla behörigheter som har markerats för återkallelse bort automatiskt. 


	TR
	Behörighet diariet 
	Behörighet diariet 
	2021 infördes attributbaserad åtkomstkontroll i diariet, vilket innebär att medarbetare kan få tilldelad behörighet tidsbegränsat och efter skräddarsydda behov.   


	TR
	Skyddade personuppgifter 
	Skyddade personuppgifter 
	Möjligheten för personer med skyddade personuppgifter att använda myndighetens digitala tjänster har förstärkts. Ny lösning för hantering av kunder med skyddade personuppgifter i våra digitala system är framtagen under 2022 och implementerad i samverkan med leveransen för etableringsjobb. 


	TR
	Swedish Government Secure Intranet (SGSI) 
	Swedish Government Secure Intranet (SGSI) 
	Arbetet med att ansluta Arbetsförmedlingen till SGSI avslutades 2022. SGSI erbjuds av MSB och är ett säkert nätverk för informationsutbyte mellan myndigheter i Sverige och inom EU. Det är en teknisk lösning som möjliggör säkert utbyte av strukturerad information med andra anslutna parter. 


	TR
	Processen Säkerhetsresan 
	Processen Säkerhetsresan 
	Processen säkerhetsresan har implementerats och vidareutvecklats på myndigheten sedan 2019. Processen beskriver myndighetens sätt att arbeta med informations- och it-säkerhet och syftar till att initiativen uppnår rätt nivå av säkerhet och följer gällande lagar och regler. Säkerhetsresan omfattar nyutveckling och vidareutveckling såväl som inköp och upphandling. Processen består av flera delmoment bland annat informationsklassning och implementation av säkerhetsåtgärder.  
	Säkerhetsresan utvärderas och förbättras kontinuerligt och är sedan början av 2022 helt implementerad och digitaliserad i verktyget ServiceNow3. Verktygsstödet 




	3 Plattform för interna processer (t.ex. incidenter, förfrågningar och beställningar) och kontroll. 
	3 Plattform för interna processer (t.ex. incidenter, förfrågningar och beställningar) och kontroll. 
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	möjliggör enklare och bättre uppföljningsmöjligheter av resorna och dess innehåll och förenklar arbetet med informationssäkerhet i myndighetens initiativ.   
	möjliggör enklare och bättre uppföljningsmöjligheter av resorna och dess innehåll och förenklar arbetet med informationssäkerhet i myndighetens initiativ.   


	TR
	Anonymiserad testdata 
	Anonymiserad testdata 
	Implementering av ett nytt system för anonymisering och pseudonymisering av information i produktionsdatabaser för leverans till testmiljöer. Hanteringen av informationen sker i avskärmad miljö med sträng säkerhet där ett fåtal experter har tillgång till informationen och algoritmerna. Systemet har varit i bruk sedan 2020.  
	 
	Generering av syntetiska testdata  
	Ovanstående system kompletteras med förmågan att generera syntetiska data för att öka anonymiseringsgraden i de databaser som behandlas samt att generera testdata för system som hanterar information i eget utrymme. 
	 


	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	(Beskrivande och om möjligt kvantifierad nyttohemtagning) 

	Säkerhetsplattform 
	Säkerhetsplattform 
	Skapar möjlighet att genomföra verksamhetskritiska processförändringar och arbetssätt för myndigheten, ger en högre tillgänglighet, säkerhet och gynnar god förvaltning. 


	TR
	Automatisk hantering behörighetsgranskning 
	Automatisk hantering behörighetsgranskning 
	Minskar risker för felaktig och otillåten åtkomst av information och gynnar god förvaltning. 


	TR
	Behörighet diariet 
	Behörighet diariet 
	Skapar möjlighet att genomföra verksamhetskritiska processförändringar och arbetssätt för myndigheten, ger en högre tillgänglighet, säkerhet och gynnar god förvaltning. 


	TR
	Skyddade personuppgifter 
	Skyddade personuppgifter 
	Kunder med skyddade personuppgifter får tillgång till myndighetens digitala tjänster, innebär likabehandling. 
	Personer med skyddade personuppgifter får en tryggare hantering i våra processer. 


	TR
	Swedish Government Secure Intranet (SGSI) Bättre regelefterlevnad. Skapar grund för säkert informationsutbyte enligt gällande regelverk. Det skapar även en mer robust tillgänglighet för myndighetens tjänster. 
	Swedish Government Secure Intranet (SGSI) Bättre regelefterlevnad. Skapar grund för säkert informationsutbyte enligt gällande regelverk. Det skapar även en mer robust tillgänglighet för myndighetens tjänster. 


	TR
	Säkerhetsresan 
	Säkerhetsresan 
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	En strukturerad process för arbetet med informationssäkerhet bidrar till frigjord tid och förbättrat resultat. Ett av säkerhetsresans huvudsyfte är att säkerställa regelefterlevnad. Verktygsstödet bidrar till frigjord tid i och med att flera moment automatiserats.   
	En strukturerad process för arbetet med informationssäkerhet bidrar till frigjord tid och förbättrat resultat. Ett av säkerhetsresans huvudsyfte är att säkerställa regelefterlevnad. Verktygsstödet bidrar till frigjord tid i och med att flera moment automatiserats.   


	TR
	Anonymiserad testdata 
	Anonymiserad testdata 
	Bättre regelefterlevnad (GDPR). Säker hantering och leverans av testdata till testmiljöerna. Ökad kvalité av testdata för att förbättra möjligheterna för utvecklingsteamens test och kvalitetsarbete. Ökad mängd testdata så arbetet i testmiljöerna liknar situationen i produktionsmiljön. Detta resulterar i ökad kvalité i it-leveranserna. 


	Nyttointressenter 
	Nyttointressenter 
	Nyttointressenter 


	Arbetsgivare 
	Arbetsgivare 
	Arbetsgivare 
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	Arbetstagare 

	 
	 

	Arbetsförmedlingen 
	Arbetsförmedlingen 

	 
	 

	Andra 
	Andra 

	X 
	X 


	Nyttokategorier 
	Nyttokategorier 
	Nyttokategorier 


	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 

	God förvaltning 
	God förvaltning 

	Användarnytta 
	Användarnytta 

	Kostnadsbesparing 
	Kostnadsbesparing 

	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
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	X 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 

	5 
	5 

	Full eller överträffad uppfyllnad 
	Full eller överträffad uppfyllnad 


	TR
	4 
	4 

	God uppfyllnad - över 75 % 
	God uppfyllnad - över 75 % 


	TR
	3 
	3 

	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  


	TR
	2 
	2 

	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
	Viss uppfyllnad - upp till 50% 


	TR
	1 
	1 

	Ingen uppfyllnad eller försämring 
	Ingen uppfyllnad eller försämring 


	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 

	(År / Månad) 
	(År / Månad) 


	Övriga kommentarer: Utvecklingssatsningen bedöms ha gett viss uppfyllnad. Det mest komplicerade och kostsamma för liknande organisationer brukar vara anonymisering av testdata. Utöver detta har det åstadkommits blandade förbättringar där flera av dessa är grundläggande, vilket påverkar hur stor nytta som har realiserats. 
	Övriga kommentarer: Utvecklingssatsningen bedöms ha gett viss uppfyllnad. Det mest komplicerade och kostsamma för liknande organisationer brukar vara anonymisering av testdata. Utöver detta har det åstadkommits blandade förbättringar där flera av dessa är grundläggande, vilket påverkar hur stor nytta som har realiserats. 
	Övriga kommentarer: Utvecklingssatsningen bedöms ha gett viss uppfyllnad. Det mest komplicerade och kostsamma för liknande organisationer brukar vara anonymisering av testdata. Utöver detta har det åstadkommits blandade förbättringar där flera av dessa är grundläggande, vilket påverkar hur stor nytta som har realiserats. 




	  
	3.5 Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 
	Initiativ: Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 
	Initiativ: Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 
	Initiativ: Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 
	Initiativ: Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 
	Initiativ: Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 

	Utvecklingsperiod: 2019–2022 
	Utvecklingsperiod: 2019–2022 



	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  

	145 MSEK 
	145 MSEK 


	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Investeringsområdet syftar till att öka automatisering och inbyggd intelligens i kontrollverksamheten, både för arbetssökande, arbetsgivare och fristående aktörer. Betydande leveranser är centraliseringen och automatiseringen av arbetsgivarkontrollen samt den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter. Den sistnämnda har gett en betydande effektivisering, granskningen sker mer resurs- och kostnadseffektivt än tidigare, drygt 50% av rapporterna gran
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Investeringsområdet syftar till att öka automatisering och inbyggd intelligens i kontrollverksamheten, både för arbetssökande, arbetsgivare och fristående aktörer. Betydande leveranser är centraliseringen och automatiseringen av arbetsgivarkontrollen samt den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter. Den sistnämnda har gett en betydande effektivisering, granskningen sker mer resurs- och kostnadseffektivt än tidigare, drygt 50% av rapporterna gran
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Investeringsområdet syftar till att öka automatisering och inbyggd intelligens i kontrollverksamheten, både för arbetssökande, arbetsgivare och fristående aktörer. Betydande leveranser är centraliseringen och automatiseringen av arbetsgivarkontrollen samt den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter. Den sistnämnda har gett en betydande effektivisering, granskningen sker mer resurs- och kostnadseffektivt än tidigare, drygt 50% av rapporterna gran


	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	1. Frigjord tid (tidsbesparing) 
	1. Frigjord tid (tidsbesparing) 
	1. Frigjord tid (tidsbesparing) 

	2. Förbättrat resultat  
	2. Förbättrat resultat  

	3. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 
	3. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 


	 


	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 

	Central och automatiserad AG-kontroll 
	Central och automatiserad AG-kontroll 
	Arbetsgivarkontrollen har sedan tidigare centraliserats och automatiserats. Funktionaliteten finns sedan 2019 i BÄR där kontrollen sker automatiskt genom att hämta information från andra system (t.ex. Bolagsverket). Flödet säkerställer att alla nödvändiga kontroller blir utförda. Under 2021 ändrades informationshämtningen om arbetsgivare från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Bolagsverket med hjälp av ett API4. Det bidrog till en ökad automatiseringsgrad 2021 jämfört med 2020. Under 2022 genomfördes 8
	 


	TR
	Förbättrad kontroll av arbetssökande med rätt till ersättning5  
	Förbättrad kontroll av arbetssökande med rätt till ersättning5  
	 
	Automatisk och riskbaserad granskning av aktivitetsrapporter  
	Den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter är en sortering mellan aktivitetsrapporter med hög och låg risk att Arbetsförmedlingen behöver agera på innehållet i rapporten. Om aktivitetsrapporten bedöms ha hög risk sorteras den till manuell granskning och om den bedöms ha låg risk markeras den som granskad helt automatiskt. Den automatiska granskningen infördes i november 2018 och omfattade då öppet arbetslösa, timanställda och deltidsarbetslösa6. I september 2019 utökades den automa




	4 Ett API (Application Program Interface) fungerar som en bro mellan exempelvis två system och är ett kontrollerat sätt att överföra information på. 
	4 Ett API (Application Program Interface) fungerar som en bro mellan exempelvis två system och är ett kontrollerat sätt att överföra information på. 
	5 Arbetslöshetsersättning eller ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser (aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning). 
	6 Under perioden mars 2018 – oktober 2018 genomfördes en pilotstudie.  
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	Sorteringen bygger på ett antal riskfaktorer såsom om aktivitetsrapporten innehåller få sökta jobb, flera identiska sökta jobb, flera identiska sökta jobb som i föregående aktivitetsrapport, om arbetssökande inte har genomfört alla obligatoriska aktiviteter i handlingsplanen osv. Sedan införandet har den vidareutvecklats stegvis och riskfaktorerna har justerats utifrån ny evidens. Avsikten har hela tiden varit att öka automatiseringsgraden när det har varit möjligt med bibehållen eller förbättrad kvalitet i
	 
	Automatiskt genererad sökstrategi  
	Det ska framgå i den arbetssökandes handlingsplan vilken inriktning hen ska ha på arbetssökandet samt att hen själv förväntas söka lämpliga arbeten. För att tydliggöra vad det innebär för den arbetssökande lanserade Arbetsförmedlingen en automatiskt genererad sökstrategi i början av 2020. Sökstrategin visar vilket yrke den arbetssökande bör fokusera på (fokusyrke) och hur många jobb hen bör söka (sökintervall) för att vara effektiv i sitt arbetssökande. Sökstrategin läggs in i den arbetssökandes handlingspl


	TR
	Logganalys i loggplattformen 
	Logganalys i loggplattformen 
	Loggplattformen är myndighetens verktyg för central logguppföljning och analys. Under 2022 infördes möjlighet för medarbetare med särskild och säkerhetsprövad behörighet, att analysera leverantörers loggar för att mönstersöka och tolka signaler som kan tyda på oegentligheter eller missbruk av myndighetens eller medborgares uppgifter. Analysen kan avse allt från begäran om resultatersättning till att bedöma leverantörers hantering av personuppgifter. Personal inom leverantörsuppföljning har utbildats i använ
	 


	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	(Beskrivande och om möjligt kvantifierad nyttohemtagning) 

	Central och automatiserad AG-kontroll 
	Central och automatiserad AG-kontroll 
	Arbetsgivarkontrollen har sedan 2020 gått från en automatiseringsgrad på 84 procent till att 2022 vara på 89 procent (2021: 88 procent, 2020: 84 procent). Utöver den ökade effektiviseringen finns även en ökad rättssäkerhet i och med att det tidigare var flera nödvändiga kontroller som inte genomfördes eller var svåra att genomföra.  
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	Förbättrad kontroll av arbetssökande med rätt till ersättning 
	Förbättrad kontroll av arbetssökande med rätt till ersättning 
	 
	Automatisk och riskbaserad granskning av aktivitetsrapporter  
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	Granskningen sker mer resurs- och kostnadseffektivt än tidigare. Andelen automatiskt granskade aktivitetsrapporter har successivt ökat och låg 2022 på 50,9 procent (2021: 41,4 procent, 2020: 28,4 procent). Effektiviseringen motsvarar 44 miljoner kronor jämfört med ingen automatisering alls (2021:46 miljoner kronor; 2020: 24 miljoner kronor). Jämfört med 2021 års automatiseringsgrad handlar det om en effektivisering på drygt 10 miljoner kronor.  
	Granskningen sker mer resurs- och kostnadseffektivt än tidigare. Andelen automatiskt granskade aktivitetsrapporter har successivt ökat och låg 2022 på 50,9 procent (2021: 41,4 procent, 2020: 28,4 procent). Effektiviseringen motsvarar 44 miljoner kronor jämfört med ingen automatisering alls (2021:46 miljoner kronor; 2020: 24 miljoner kronor). Jämfört med 2021 års automatiseringsgrad handlar det om en effektivisering på drygt 10 miljoner kronor.  
	Effektiviseringen har gjort det möjligt att fokusera på aktivitetsrapporter med hög risk vilket har resulterat i att antalet meddelanden har ökat. Sanktioner bidrar till att arbetssökande som är lågaktiva blir mer aktiva i sitt arbetssökande. Det genomsnittliga antalet redovisade sökta jobb har ökat och andelen som lämnar in sina aktivitetsrapporter utan att redovisa några aktiviteter alls har minskat.  
	Aktivitetsrapporter som markeras som granskade automatiskt granskas i samband med inlämningen vilket har bidragit till att en större andel av inlämnade rapporter granskas skyndsamt enligt kravet i förordningen7. Den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter har därigenom skapat förutsättningar för en god förvaltning. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) konstaterar i en rapport publicerad i oktober 2021 att Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter, i och med den a
	Sammantaget har den automatiska och riskbaserade granskningen bidragit till att effektivisera och förbättra kontrollarbetet. IAF konstaterar i en rapport publicerad i november 2022 att den förbättrade kontrollen av individersättningar har bidragit till en minskning av antalet fel och därmed har även de felaktiga utbetalningarna minskat.9  
	Automatiskt genererad sökstrategi  
	Den automatiskt förslagna sökstrategin har frigjort tid i förhållande till om arbetsförmedlaren skulle ha tagit fram motsvarande stöd manuellt. När vi bidrar till att arbetssökande är aktiva i sitt jobbsökande och att de fokuserar på yrken med låg konkurrens bidrar vi också till att arbetsmarknadens funktionssätt förbättras. Arbetssökande går ut i arbete snabbare och arbetsgivare har möjlighet att tillsätta lediga vakanser snabbare. Sökintervallet utgör även en viktig del av bedömningen av om den arbetssöka




	7 6 a § förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
	7 6 a § förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
	8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 2021, Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter? IAF 2021:12. 
	9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 2022, Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen 2021, IAF 2022:13. 
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	Logganalys i loggplattformen 
	Logganalys i loggplattformen 
	Införandet innebär att vi kan följa upp ovanlig aktivitet och arbeta mer proaktivt med kontroll av leverantörer. Då införandet pågår är det för tidigt att göra en utvärdering. Dock har vi redan haft nytta av loggplattformen i och med att vi har upptäckt avvikelser som har resulterat i fortsatt utredning som rör felaktiga utbetalningar. 
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	Andra 
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	Nyttokategorier 
	Nyttokategorier 
	Nyttokategorier 


	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 

	God förvaltning 
	God förvaltning 

	Användarnytta 
	Användarnytta 

	Kostnadsbesparing 
	Kostnadsbesparing 

	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
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	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 

	5 
	5 

	Full eller överträffad uppfyllnad 
	Full eller överträffad uppfyllnad 
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	4 
	4 

	God uppfyllnad - över 75 % 
	God uppfyllnad - över 75 % 
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	3 
	3 

	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
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	2 
	2 

	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
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	1 
	1 

	Ingen uppfyllnad eller försämring 
	Ingen uppfyllnad eller försämring 


	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 

	(År / Månad) 
	(År / Månad) 


	Övriga kommentarer:  
	Övriga kommentarer:  
	Övriga kommentarer:  
	Från 2022 och framöver under 2023 kommer det ske fortsatt nyttorealisering. En effekt är att driftskostnaden kommer kunna minskas genom en lägre styckkostnad per granskning i och med att funktionaliteten flyttas till ett nyare system. Den andra effekten framöver handlar om att arbetssökande förväntas öka sin aktivitet och söka fler jobb. Logiken i systemet bygger på att kunna släppa igenom fler rapporter automatiskt vid en högre sökandeaktivitet. På så vis kan ytterligare effekt realiseras.  
	 




	 
	  
	3.6 Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 
	Initiativ: Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 
	Initiativ: Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 
	Initiativ: Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 
	Initiativ: Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 
	Initiativ: Digitaliserad och automatiserad myndighetssamverkan 

	Utvecklingsperiod: 2019–2022 
	Utvecklingsperiod: 2019–2022 



	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  

	50 MSEK 
	50 MSEK 


	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Det här området innefattar tjänster som effektiviserar arbetet inte bara för Arbetsförmedlingen utan även för andra myndigheter och samverkanspartners som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Exempel på utvecklingssatsningar är slutförande av införandet av nationella byggblock på uppdrag av Digitaliseringsmyndigheten (DIGG), samt övriga samarbeten som möjliggör effektivare stadsförvaltning och bättre beslutsunderlag mellan olika myndigheter såsom Arbetsför
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Det här området innefattar tjänster som effektiviserar arbetet inte bara för Arbetsförmedlingen utan även för andra myndigheter och samverkanspartners som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Exempel på utvecklingssatsningar är slutförande av införandet av nationella byggblock på uppdrag av Digitaliseringsmyndigheten (DIGG), samt övriga samarbeten som möjliggör effektivare stadsförvaltning och bättre beslutsunderlag mellan olika myndigheter såsom Arbetsför
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Det här området innefattar tjänster som effektiviserar arbetet inte bara för Arbetsförmedlingen utan även för andra myndigheter och samverkanspartners som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Exempel på utvecklingssatsningar är slutförande av införandet av nationella byggblock på uppdrag av Digitaliseringsmyndigheten (DIGG), samt övriga samarbeten som möjliggör effektivare stadsförvaltning och bättre beslutsunderlag mellan olika myndigheter såsom Arbetsför


	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	1. Frigjord tid (tidsbesparing) 
	1. Frigjord tid (tidsbesparing) 
	1. Frigjord tid (tidsbesparing) 

	2. Förbättrat resultat (god förvaltning) 
	2. Förbättrat resultat (god förvaltning) 

	3. Ökad kundnytta, externa intressenter   
	3. Ökad kundnytta, externa intressenter   




	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 

	Digital tjänst för e-rekvirering 
	Digital tjänst för e-rekvirering 
	Under 2021 har en ny tjänst” E-rekvisition samordningsnummer” levererats för handläggare att rekvirera samordningsnummer digitalt i stället för manuellt från Skatteverket. Detta innebär att alla förfrågningar nu görs digitalt.  


	TR
	Alla brev – majoriteten digital kommunikation 
	Alla brev – majoriteten digital kommunikation 
	Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med att övergå från traditionell post till att möjliggöra att all kommunikation med kund kan ske digitalt (Digital brevlåda). Arbetsförmedlingen har även ökat andelen brev/meddelanden som kan sändas digitalt till kunderna. 2022 låg andelen digital post på 80 procent vilket är en ökning på ca 10 procentenheter jämfört med föregående år. 


	TR
	Byte av utskriftsleverantör 
	Byte av utskriftsleverantör 
	Arbetet med att byta utskriftsleverantör av brev/meddelanden till Försäkringskassan distribution (från Strålfors) har slutförts under våren 2022. 
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	Informationsutbyte med Centrala studiestartsnämnden (CSN) 
	Informationsutbyte med Centrala studiestartsnämnden (CSN) 
	 
	Studiestartsstöd  
	Studiestartsstöd syftar till att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Ansökan görs till 
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	hemkommunen som bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. CSN beviljar stödet efter att ha kontrollerat med Arbetsförmedlingen via en digital tjänst ifall sökande varit registrerad som arbetslös under en viss period.   
	hemkommunen som bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. CSN beviljar stödet efter att ha kontrollerat med Arbetsförmedlingen via en digital tjänst ifall sökande varit registrerad som arbetslös under en viss period.   
	Körkortslån 
	"Körkortslån" är en applikation som utbyter information med CSN när en person ansöker om körkortslån. Enligt förordning ska CSN vid prövning av lånet kontrollera om den sökande är anmäld hos Arbetsförmedlingen och uppfyller övriga arbetslöshetsvillkor. För att kontrollen ska vara enkel och smidig för kund, CSN och Arbetsförmedlingen så utvecklades ett elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheterna. 
	Arbete pågår löpande med att utveckla dessa informationsutbyten i takt med att lagar och förordningar förändras. 
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	Informationsutbyte unga i kommuner (INUK) 
	Informationsutbyte unga i kommuner (INUK) 
	INUK är ett system som på ett enkelt sätt följer upp insatser som Arbetsförmedlingen och kommunerna gör tillsammans för unga arbetssökande mellan 16 och 24 år. Arbetsförmedlingen utvecklade tjänsten under 2018–2019 tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  
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	Informationsutbyte med Försäkringskassan för etableringsjobb 
	Informationsutbyte med Försäkringskassan för etableringsjobb 
	Som en del i Etableringsjobb behöver Arbetsförmedlingen utbyta information med Försäkringskassan. Istället för att detta sker via telefon eller post har vi under 2022 utvecklat en digital lösning för att utbyta denna information. 
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	Nationella byggblock 
	Nationella byggblock 
	Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) med att realisera nationella byggblock för att främja digitaliseringen i Sverige. Vi deltar aktivt med utvecklingsaktiviteter i Byggblocket ”API-management” samt som remissinstans och sakkunniga i flera byggblock. 
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	Säker digital kommunikation 
	Säker digital kommunikation 
	Med Säker digital kommunikation (SDK) kan kommuner, regioner och statliga myndigheter utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt. Arbetsförmedlingen har varit med och utvecklat denna lösning och utvecklat de tekniska förutsättningarna för att ansluta i produktion. 
	2022 genomfördes en pilot med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där handläggare på Försäkringskassan kunde ställa frågor till Kundsupport för myndigheter på Arbetsförmedlingen via SDK i stället för via telefon. Piloten visade på en uppskattad besparingarpotential på ca 4200 timmar/år i bara ett flöde. 
	 


	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	(Beskrivande och om möjligt kvantifierad nyttohemtagning) 

	Digital tjänst för e-rekvirering 
	Digital tjänst för e-rekvirering 
	Användarnytta. Bidrar till minskad handläggningstid hos Arbetsförmedlingen och Skatteverket.   
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	Alla brev – majoriteten digital kommunikation 
	Alla brev – majoriteten digital kommunikation 
	Ökad kundnytta genom att kunden kan ta del av digital post oavsett var hen befinner sig samt ökad säkerhet då ingen obehörig kan komma åt posten. 
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	Byte av utskriftsleverantör 
	Byte av utskriftsleverantör 
	Kostnadsbesparing. Genom att övergå till Försäkringskassan distribution istället för som tidigare Strålfors har Arbetsförmedlingen minskat sina kostnader för utskrift av fysiska brev och meddelanden med ca 1/3. 
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	CSN – studiestartsstöd och körkortslån 
	CSN – studiestartsstöd och körkortslån 
	Ökad kundnytta, externa intressenter. Skapar förutsättning för CSN att automatisera sin handläggning. Ersätter telefonsamtal och andra manuella kontakter med Arbetsförmedlingen. 


	TR
	INUK (kommuner – unga och nyanlända) 
	INUK (kommuner – unga och nyanlända) 
	Ökad kundnytta, externa intressenter och tidsbesparing. Tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen. Det kan också bidra till ökad effektivitet i handläggningen hos kommuner och myndigheter genom ökade möjligheter till uppföljning och jämförelse av statistik. 
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	Nationella byggblock 
	Nationella byggblock 
	Byggblocket API-management tar fram en tjänstekatalog kopplat till Sveriges dataportal som gör det lättare att hitta API:er, tillhandahåller en community för diskussion och lärande samt en API-playbook som stödjer den som ska utveckla API:er. Detta skapar förutsättningar för alla aktörer att enklare hitta information och utveckla nya digitala tjänster till våra medborgare. 
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	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
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	Full eller överträffad uppfyllnad 
	Full eller överträffad uppfyllnad 
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	God uppfyllnad - över 75 % 
	God uppfyllnad - över 75 % 
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	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
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	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
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	Ingen uppfyllnad eller försämring 
	Ingen uppfyllnad eller försämring 


	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 

	(År / Månad) 
	(År / Månad) 


	Övriga kommentarer:  
	Övriga kommentarer:  
	Övriga kommentarer:  




	 
	  
	3.7 Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 
	Initiativ: Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 
	Initiativ: Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 
	Initiativ: Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 
	Initiativ: Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 
	Initiativ: Automatisering och effektivisering av IT verksamheten 

	Utvecklingsperiod: 2020-2022 
	Utvecklingsperiod: 2020-2022 



	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  

	120 MSEK 
	120 MSEK 


	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: I takt med att Arbetsförmedlingen satsar mer på IT-utveckling ökar kraven på IT-drift. Det behövs ökad tillgänglighet samt att vid eventuella avbrott snabbt kunna återställa systemen. Möjligheten för Arbetsförmedlingens medarbetare att genomföra sitt arbete påverkas stort om tekniken inte fungerar. Syftet med investeringsområdet är att öka driftskapacitet, beredskap och övervakning både vid normalt läge samt vid förändrade förutsättningar. Exempel på utvecklingssatsning
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: I takt med att Arbetsförmedlingen satsar mer på IT-utveckling ökar kraven på IT-drift. Det behövs ökad tillgänglighet samt att vid eventuella avbrott snabbt kunna återställa systemen. Möjligheten för Arbetsförmedlingens medarbetare att genomföra sitt arbete påverkas stort om tekniken inte fungerar. Syftet med investeringsområdet är att öka driftskapacitet, beredskap och övervakning både vid normalt läge samt vid förändrade förutsättningar. Exempel på utvecklingssatsning
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: I takt med att Arbetsförmedlingen satsar mer på IT-utveckling ökar kraven på IT-drift. Det behövs ökad tillgänglighet samt att vid eventuella avbrott snabbt kunna återställa systemen. Möjligheten för Arbetsförmedlingens medarbetare att genomföra sitt arbete påverkas stort om tekniken inte fungerar. Syftet med investeringsområdet är att öka driftskapacitet, beredskap och övervakning både vid normalt läge samt vid förändrade förutsättningar. Exempel på utvecklingssatsning


	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	1. Tidsbesparing (automatiseringar) 
	1. Tidsbesparing (automatiseringar) 
	1. Tidsbesparing (automatiseringar) 

	2. Kostnadsbesparing (minskat antal servrar) 
	2. Kostnadsbesparing (minskat antal servrar) 

	3. God förvaltning (säkrare IT-infrastruktur)  
	3. God förvaltning (säkrare IT-infrastruktur)  


	 


	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 

	Teknisk infrastruktur som stöttar hemarbete 
	Teknisk infrastruktur som stöttar hemarbete 
	Teknisk infrastruktur som stöttar hemarbete är en möjliggörare för att upprätthålla produktion under pandemin och fortsatt distansarbete. Det handlar om att skapa förutsättningar för arbete på distans/i hemmet eller genom förändring och anpassning av kapacitet i den digitala infrastrukturen.    
	Ny VPN lösning  
	2021 implementerades en ny VPN-lösning. Den nya lösningen levererar högre säkerhet, bättre prestanda, stabilitet och användbarhet.  
	 
	Digital whiteboard   
	Under 2022 har en utrullning påbörjats för en digital whiteboard, ett samarbetsverktyg som kommer att kunna förbättra våra distans- och hybrida möten inom myndigheten. 
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	Migrering till målmiljö 
	Migrering till målmiljö 
	Sedan 2019 pågår ett arbete med att stabilisera IT-miljön genom migrering till en modern underliggande teknisk infrastruktur (målmiljön). Migreringen är klar till ca 85 procent och kommer enligt plan färdigställas under kvartal 2, 2023. Förseningen innebär extra kostnader på grund av ett fortsatt migreringsarbete, 
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	dubbla miljöer samt ökade utmaningar med att upprätthålla en stabil och effektiv drift.  
	dubbla miljöer samt ökade utmaningar med att upprätthålla en stabil och effektiv drift.  
	 
	Miljöerna har även virtualiserats vilket skapar  
	Kostnadsbesparingar. Beställningsrutiner gällande kapacitet har setts över och effektiviserats genom automatisering vilket leder till mindre manuellt arbete, 
	mindre risk för fel och snabbare hantering 
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	Effektivisering av interna processer 
	Effektivisering av interna processer 
	 
	Avveckling av ärendehanteringssystem 
	Mellan 2000 och 2022 har ett arbete pågått med att avveckla olika system för intern ärendehantering och successivt flytta över alla funktioner till ett och samma interna ärendehanteringssystem. 
	  
	Självbetjäningsportal 
	Självbetjäningsportalen har varit en standardkomponent kopplat till vår ServiceNow plattform som Arbetsförmedlingen införskaffade 2013. Den har under åren kompletterats allt eftersom fler it- och verksamhetsprocesser har flyttats till plattformen. Under 2021 och 2022 har självbetjäningsportalen vidareutvecklats och utökats med även mer arbetsförmedlingsnära tjänster. 
	Ett helt nytt utseende som bättre stämmer överens med hur användare, både chefer och medarbetare använder portalen, har tagits i drift. Den nya portalen har även tillgänglighets- och designanpassats.  
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	Operation Center (OC) 
	Operation Center (OC) 
	2021 etablerades ett operation center. I funktionen ingår övervakning av applikationer, loggar, infrastruktur och nätverk, samt instruktionsbaserad drift. Detta avlastar även DevOps-teamen genom att Operation Center hanterar vissa ärenden och även erbjuder beredskap nattetid (t.ex. Af.se) vilket även bidrar till att vi kan uppfylla SLA. Operation Center kan stötta med att sätta upp larm så att proaktiva åtgärder kan vidtas innan incident uppstår.  
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	Automatisering av Linux server patchningar 
	Automatisering av Linux server patchningar 
	Under 2022 har vi infört automatisering av Linux server patchningar. Tidigare har dessa utförts manuellt  med stor arbetsbelastning och påverkan. Införandet 
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	innebär att serveradministratörer i team själva kan göra inställningar för automatiska patchningar via beställningsformulär i ServiceNow. Automatisk patchning sker månadsvis i olika steg för verifiering.  
	innebär att serveradministratörer i team själva kan göra inställningar för automatiska patchningar via beställningsformulär i ServiceNow. Automatisk patchning sker månadsvis i olika steg för verifiering.  
	 


	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	(Beskrivande och om möjligt kvantifierad nyttohemtagning) 

	Teknisk infrastruktur som stöttar hemarbete 
	Teknisk infrastruktur som stöttar hemarbete 
	Möjliggörare och förutsättning att upprätthålla produktion under pandemin och fortsatt distansarbete.   
	Bättre regelefterlevnad genom införskaffande av samarbetsverktyg som lever upp till lagkrav kopplat till Schrems II. 
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	Migrering till målmiljö 
	Migrering till målmiljö 
	Målmiljön är avsevärt mycket säkrare genom att varje applikation är isolerad från övriga applikationer genom SDN (Mjukvarudefinierad nätverksteknik) arkitektur.  
	Nyttan för de system/applikationer som har migrerats till målmiljön är en stabilare och effektivare drift.  
	I uppdraget migrering till målmiljön har antalet servrar minskats med 32 procent från 2250 till 1530.  
	Minskningen har möjliggjorts genom att egenutvecklade applikationer nu ligger i container-lösning och att dåligt utnyttjade serverresurser har avvecklats. 
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	Effektivisering av interna processer 
	Effektivisering av interna processer 
	Avveckling av ärendehanteringssystem:  
	Kostnadsbesparing samt transformering av verksamheternas rutiner, metoder och hantering i tillägg till ny teknisk lösning.  
	 
	Självbetjäningsportal 
	Användarnytta. Syftet är att det ska bli lättare att hitta rätt och snabbare att beställa eller ställa frågor/be om stöd, ge stöd till bakomliggande sömlösa flöden samt minska antal vägar in för användaren.  
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	Operation Center 
	Operation Center 
	Genom att agera på de larm som kommer in till myndigheten via operation center går det att agera snabbare, få kortare ledtider och minskad störning på IT-tjänster, vilket leder till en stabilare drift. Arbetssättet gör att det går snabbare att återställa till normalt driftläge. Incidenthanteringen har dessutom 
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	fått mindre manuell hantering, uppskattningsvis 2 årsarbetare. 
	fått mindre manuell hantering, uppskattningsvis 2 årsarbetare. 
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	Automatisering av Linux server patchningar 
	Automatisering av Linux server patchningar 
	Tidsbesparing och ökad säkerhet. Genom automatiseringen effektiviseras arbetet för beställare och medarbetare vilket minskar arbetsinsatsen. Kontinuerliga uppdateringar på Linuxplattformen minskar antalet sårbarheter vilket resulterar i en ökad säkerhet.   
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	Tidsbesparing 
	Tidsbesparing 
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	God förvaltning 
	God förvaltning 

	Användarnytta 
	Användarnytta 

	Kostnadsbesparing 
	Kostnadsbesparing 

	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
	Möjliggörande för annan IT-utveckling 
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	X 
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	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 
	Bedömd status med avseende på leverans + effektmål +nyttorealisering 

	5 
	5 

	Full eller överträffad uppfyllnad 
	Full eller överträffad uppfyllnad 
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	God uppfyllnad - över 75 % 
	God uppfyllnad - över 75 % 
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	3 
	3 

	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
	Godkänd uppfyllnad 50-75 %  
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	2 
	2 

	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
	Viss uppfyllnad - upp till 50% 
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	1 
	1 

	Ingen uppfyllnad eller försämring 
	Ingen uppfyllnad eller försämring 


	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 
	Om pågående utveckling, beräknad tidpunkt för leverans 

	(År / Månad) 
	(År / Månad) 


	Övriga kommentarer: Utvecklingssatsningen har gett viss effektivisering med hjälp av den nya IT-drifts(mål)miljön med ett bättre utnyttjande av servers. Den har även varit nödvändig för att i större skala kunna arbeta hemifrån. Målen för utvecklingssatsningen har dock varit högre och det fanns förväntningar på en ännu större effektivisering utifrån hur mycket som satsades. 
	Övriga kommentarer: Utvecklingssatsningen har gett viss effektivisering med hjälp av den nya IT-drifts(mål)miljön med ett bättre utnyttjande av servers. Den har även varit nödvändig för att i större skala kunna arbeta hemifrån. Målen för utvecklingssatsningen har dock varit högre och det fanns förväntningar på en ännu större effektivisering utifrån hur mycket som satsades. 
	Övriga kommentarer: Utvecklingssatsningen har gett viss effektivisering med hjälp av den nya IT-drifts(mål)miljön med ett bättre utnyttjande av servers. Den har även varit nödvändig för att i större skala kunna arbeta hemifrån. Målen för utvecklingssatsningen har dock varit högre och det fanns förväntningar på en ännu större effektivisering utifrån hur mycket som satsades. 




	 
	  
	3.8 Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 
	Initiativ: Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 
	Initiativ: Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 
	Initiativ: Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 
	Initiativ: Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 
	Initiativ: Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 

	Utvecklingsperiod: 2020–2022 
	Utvecklingsperiod: 2020–2022 



	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  
	Investeringsbudget:  

	120 MSEK 
	120 MSEK 


	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Det här området innefattar tjänster som effektiviserar arbetet i vardagen för medarbetare på myndigheten. Medan de andra förändringsområdena är inriktade på att åstadkomma en större effektivisering av en särskild process eller för en särskild målgrupp handlar detta område om tidsbesparingar för i princip alla medarbetare eller chefer på Arbetsförmedlingen. Utvecklingssatsningarna handlar om att utöka effektivisering av vårt myndighetsarbete till exempel genom robotiseri
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Det här området innefattar tjänster som effektiviserar arbetet i vardagen för medarbetare på myndigheten. Medan de andra förändringsområdena är inriktade på att åstadkomma en större effektivisering av en särskild process eller för en särskild målgrupp handlar detta område om tidsbesparingar för i princip alla medarbetare eller chefer på Arbetsförmedlingen. Utvecklingssatsningarna handlar om att utöka effektivisering av vårt myndighetsarbete till exempel genom robotiseri
	Syfte/Mål med utvecklingsinitiativet: Det här området innefattar tjänster som effektiviserar arbetet i vardagen för medarbetare på myndigheten. Medan de andra förändringsområdena är inriktade på att åstadkomma en större effektivisering av en särskild process eller för en särskild målgrupp handlar detta område om tidsbesparingar för i princip alla medarbetare eller chefer på Arbetsförmedlingen. Utvecklingssatsningarna handlar om att utöka effektivisering av vårt myndighetsarbete till exempel genom robotiseri


	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	Effektbeskrivning och kategori: 
	1. Frigjord tid (tidsbesparing) 
	1. Frigjord tid (tidsbesparing) 
	1. Frigjord tid (tidsbesparing) 

	2. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 
	2. Bättre regelefterlevnad (god förvaltning) 

	3. Ökad användarnytta  
	3. Ökad användarnytta  


	 


	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 
	Genomförda leveranser: 

	Diarie- och dokumentationshantering 
	Diarie- och dokumentationshantering 
	 
	Automatisk diarieföring 
	I takt med att nya ärenden utvecklas på BÄR-plattformen och vår interna ärendeplattform, utvecklas även den automatiska diarieföringen och behörighetshanteringen för handlingar och myndighetsinformation.  
	 
	2019 gick diariet över till API:er för automation av inlagring av dokument. Förändringen fick en omedelbar effekt då femtio procent av de 500 000 manuellt inlästa dokumenten blev automatiserade. Idag är nästan allt material som behöver diarieföras om våra kunder automatiserat. 2022 skapades 79 procent av alla ärenden i diariet via API, 945 000 av 1 200 000 ärenden. 


	TR
	Förenkling av HR-administration 
	Förenkling av HR-administration 
	 
	Sjuk och frisk 
	En digital lösning för sjuk- och friskanmälan samt anmälan av vab lanserades 2020. Genom självservice kan myndighetens anställda meddela frånvaro via privat enhet och Bank-Id. Data synkroniseras automatiskt med lönesystemet och säkerställer att avdrag sker på rätt sätt. Under 2022 har lösningen 
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	vidareutvecklats och nylanserats. Den nya versionen underlättar för medarbetare att enkelt sjukskriva sig.  
	vidareutvecklats och nylanserats. Den nya versionen underlättar för medarbetare att enkelt sjukskriva sig.  
	 
	Mina medarbetare 
	Lösningen Mina medarbetare hämtar information från personalsystemen och visar upp den på ett enkelt och överskådligt sätt samt underlättar för chefer att administrera informationen. I den första versionen kan chefen se en översikt över medarbetarnas pågående sjuk- och vab-frånvaro. Informationen hämtas automatiskt från Sjuk och frisk. Mina medarbetare lanserades 2020 och har vidareutvecklats under 2022.  
	 
	Anställa 
	Anställa är ett systemstöd där chefer kan fylla i anställningsuppgifter om sina nyanställda medarbetare och göra ändringar för de som redan är anställda. Lösningen lanserades 2018 och har vidareutvecklats sedan dess.    
	 
	HR-analys 
	HR-analys är ett samlingsnamn för en grupp applikationer som innehåller data från Sjuk och frisk och HR-statistik. Applikationerna visualiserar HR-relaterad data och ger möjlighet till analys och insikter. Lösningen lanserades 2020.  
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	Effektivisering av budget- och ekonomiprocesser 
	Effektivisering av budget- och ekonomiprocesser 
	 
	Central och automatiserad ekonomiadministration 
	Det har införts 12 robotar i stödprocesser främst kopplade till ekonomiadministration. Robotarna utför samma handgrepp som en anställd skulle ha utfört i systemen. 
	 
	Ny redovisningsmodell 
	Under 2021–2022 har ett arbete pågått med att ta fram en ny redovisningsmodell. Syftet med förändringen är att skapa förbättrad kvalitet och produktivitet i rapportering, en förbättrad styrning, färre transaktionsfel, ett gemensamt finansiellt språk samt förbättrad skalbarhet vid framtida verksamhetsutveckling. 
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	Lösning för att förhindra felaktiga ersättningar 
	Lösning för att förhindra felaktiga ersättningar 
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	Under 2022 har en lösning tagits fram för att förhindra felaktiga förlängningar i ärendehandläggningen (BÄR) och att hålla ihop ärenden trots olika referenser. Lösningen förhindrar att Arbetsförmedlingen utbetalar felaktiga ersättningar.   
	Under 2022 har en lösning tagits fram för att förhindra felaktiga förlängningar i ärendehandläggningen (BÄR) och att hålla ihop ärenden trots olika referenser. Lösningen förhindrar att Arbetsförmedlingen utbetalar felaktiga ersättningar.   
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	Digitaliserade meddelandeflöden i inkassoprocessen 
	Digitaliserade meddelandeflöden i inkassoprocessen 
	I arbetet med att digitalisera vår kommunikation har myndigheten sedan 2022 ett system som kopplar ihop vårt inkassosystem till en kanalväxel som kontrollerar om mottagare har en digital myndighetspost. I och med det kan vi skicka ut meddelanden digitalt istället för via posthantering. 
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	Intern kommunikation 
	Intern kommunikation 
	Byte till nytt intranät 
	2022 gick vi över till ett nytt intranät. Genom att samla allt i en sökfunktion har vi kunnat lägga ned två tidigare söklösningar för att hitta personer och kontor.   
	 
	Intern chattbot 
	2020 lanserades myndighetens interna chattbot med syftet att göra det lättare för medarbetare att snabbt få svar på vanliga interna frågor om stödverksamheten och vissa it-relaterade frågor. Allteftersom chattboten matas med mer och ny information ger den bättre och träffsäkrare svar på medarbetares frågor. 


	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	Nyttorealisering: 
	(Beskrivande och om möjligt kvantifierad nyttohemtagning) 

	Diarie- och dokumentationshantering 
	Diarie- och dokumentationshantering 
	 
	Automatisk diarieföring 
	Tidsbesparing. Idag är nästan allt material som behöver diarieföras om våra kunder automatiserat. 2022 skapades 79 procent av alla ärenden i diariet via API, detta är 945 000 av 1 200 000 ärenden. En bedömd snittid för att skapa ett ärende manuellt är 2 minuter, vilket ger en potentiell årlig tidsbesparing om 21 årsarbetare. Ytterligare insatser pågår för att automatisera personal- och beslutsärenden för internt bruk. 
	Ökad regelefterlevnad. Den högre graden av automatisering innebär större enhetlighet samt korrekt hantering av handlingar och dokumentation. 
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	Utveckling av HR-tjänster 
	Utveckling av HR-tjänster 
	 
	Sjuk och frisk 
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	Tidsbesparing genom frigjord tid för anställda. Vi ser också kostnadsbesparingar på ca 28 miljoner/år då tidigare avtal med företagshälsovård (Previa) har avslutats och de automatiserade processerna innebär en betydligt lägre andel felaktigt utbetalda löner. Vi har även förbättrat datakvaliteten kring sjuktalen. Ökad användarnytta. I en användarenkät från 2022 ser vi att kundnöjdheten har stigit.10   
	Tidsbesparing genom frigjord tid för anställda. Vi ser också kostnadsbesparingar på ca 28 miljoner/år då tidigare avtal med företagshälsovård (Previa) har avslutats och de automatiserade processerna innebär en betydligt lägre andel felaktigt utbetalda löner. Vi har även förbättrat datakvaliteten kring sjuktalen. Ökad användarnytta. I en användarenkät från 2022 ser vi att kundnöjdheten har stigit.10   
	Mina medarbetare 
	Tidsbesparing och ökad användarnytta. Lösningen underlättar för användaren (chefer) genom att antalet system har minskats. Den underlättar också den dagliga planeringen i verksamheten och skapar en bättre överblick. 
	 
	Anställa 
	Kortare ledtider samt ökad användarnytta genom att det är lättare att se var man ligger i processen. 
	 
	HR-analys 
	Ökad användarnytta för chefer och verksamhetssamordnare genom att de enklare kan ta del av HR-statistik. 
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	Effektivisering av budget- och ekonomiprocesser 
	Effektivisering av budget- och ekonomiprocesser 
	 
	Central och automatiserad ekonomiadministration 
	De 12 robotarna har sammanlagt arbetat in ca 8 300 manuella timmar, vilket motsvarar ca 2,5 mnkr. Ett av de mest effektiva områdena för robotarna är matchning av fakturor till Rusta och matcha. 1 min per ärende och en hög volym. 
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	Lösning för att förhindra felaktiga ersättningar 
	Lösning för att förhindra felaktiga ersättningar 
	Förbättrat resultat och ökad regelefterlevnad. Lösningen bidrar till minskade felaktiga utbetalningar. 
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	Digitaliserade meddelandeflöden i inkassoprocessen 
	Digitaliserade meddelandeflöden i inkassoprocessen 
	Ökad regelefterlevnad och förbättrat resultat. Kunden kan ta del av digital post oavsett var hen befinner sig 




	10 I en användarenkät som genomfördes under 2022 kunde vi se att kundnöjdheten stigit markant om man jämför hur siffrorna såg ut innan lösningen var på plats. 
	10 I en användarenkät som genomfördes under 2022 kunde vi se att kundnöjdheten stigit markant om man jämför hur siffrorna såg ut innan lösningen var på plats. 
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	samt ökad säkerhet då ingen obehörig kan komma åt posten. 
	samt ökad säkerhet då ingen obehörig kan komma åt posten. 
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	Intern kommunikation 
	Intern kommunikation 
	 
	Byte till nytt intranät 
	Den förbättrade sökfunktionen bidrar till tidsbesparing och ökad användarnytta.  
	 
	Intern chattbot 
	Tidsbesparing och ökad användarnytta. Det blir lättare för medarbetare att snabbt få svar på vanliga frågor. Det blir också minskad efterfrågan till stödverksamheten som kan lägga mindre tid på enkla frågor och mer tid på kvalificerat stöd. Vi har ett användande på snitt 400 frågor per vecka. Under 2022 gjordes en estimering att supportfunktioner (framför allt inom stödverksamheten) kan göra en tidsbesparing på 12,5 min per ställd fråga (alltså mot om frågan hade ställts till support i stället). 
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