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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av uppdrag 4 i Arbetsförmedlingens 

regleringsbrev för år 2021. 

 

4. Genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, 

Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och 

Ekonomistyrningsverket ska tillsammans genomföra riskanalyser med avseende på 

felaktiga utbetalningar. Riskanalyserna ska genomföras på ett sätt så att en jämförelse 

mellan olika ersättningssystem med avseende för risk för felaktiga utbetalningar är 

möjlig. En utgångspunkt för arbetet ska vara de riskanalyser som genomfördes av 

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). 

Arbetet ska ledas av Ekonomistyrningsverket. Uppdraget ska rapporteras till 

regeringen (Finansdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) 

senast den 30 september 2021. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Ärendet har 

föredragits av kvalificerad handläggare Monica Campos Labbé och enhetschef Eva-

Lena Edberg, enheten Uppföljning och kontroll. Övriga som deltagit i den slutliga 

handläggningen är ekonomidirektör Annela Yderberg, Ingemar Svenson, enheten 

Utveckling och förvaltning och Patrik Lindberg, enheten Uppföljning och kontroll. 

Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

Maria Mindhammar 

Monica Campos Labbé  
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Sammanfattning 

I enlighet med regleringsbrevet 2021, uppdrag 4, ska Arbetsförmedlingen tillsammans 

med övriga välfärdsmyndigheter genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga 

utbetalningar. Uppdraget är en fortsättning av det arbete och förslag som genomfördes 

av delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, KUT-delegationen 

(SOU 2019:59). Syftet med uppdraget är att möjliggöra en horisontell jämförelse 

mellan olika ersättningssystem inom välfärdssystemen. Under ledning av 

Ekonomistyrningsverket ESV, har arbetet syftat till att identifiera generella risker för 

felaktiga utbetalningar, dess påverkan på bidragets funktion och förtroende samt 

identifiera de risker som ömsesidigt överförs mellan myndigheten och andra 

institutioner. Riskanalyserna kommer att användas i framtida omfattningsstudier. 

Resultaten tyder på att orsaken till risker för felaktiga utbetalningar främst beror på 

graden av tillförlitlighet i uppgifterna som ligger till grund för beslutet, vilket varierar 

beroende på informationskälla. Möjligheten att verifiera egenrapporterade uppgifter 

har en direkt påverkan på handläggning och kontrollarbete vilket medför en risk för 

felaktiga utbetalningar. En annan orsak är komplexiteten i regelverket som påverkar 

handläggarens bedömningsutrymme i beslutsprocessen och medför en risk för 

felaktiga utbetalningar. Följande scenario identifieras där risker för felaktiga 

utbetalningar uppstår:  

Ett beslut fattas på felaktiga grunder när arbetsgivaren och/eller arbetssökanden 

inkommer med egenrapporterade uppgifter som är bristfälliga eller oriktiga. 

● Risken uppstår när egenrapporterade uppgifter är svåra att kontrollera eller där 

de går att kontrollera med tredje part men inget svar erhålls. 

Ett beslut fattas på felaktiga grunder när regelverket är komplext, innehåller många 

villkor, vaga definitioner och/eller beror på andra myndigheters eller organisationers 

agerande. 

● Risken uppstår när handläggarens bedömningsutrymme påverkas av 

komplexiteten i regelverket. 

Ett beslut fattas på korrekta grunder men under pågående beslut kan beslutet bli 

felaktigt när ändrade förhållanden inte anmäls. 

● Risken uppstår när kontroller under pågående beslut inte upptäckter ej anmälda 

ändrade förhållanden. 

Effekten av risken för felaktiga utbetalningar på bidragets funktion vid en omprövning 

beror främst på om arbetsgivaren förlorar rätten till ersättning eller om det endast 

handlar om ändringar i ersättningsnivå eller beslutad period. I de fall arbetsgivaren 

förlorar rätten till ersättning påverkas bidragets funktion och förtroende. Analysen 

identifierar kontrollen av faktiska och ändrade förhållanden som mest väsentliga 

risker, vilket påverkar möjligheten att kunna behålla eller få ett arbete och förtroendet 

för välfärdssystemet. Dessa risker förekommer även inom andra ersättningsystem som 

myndigheten ansvarar för.   
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1 Inledning 

En viktig roll i välfärdssystemet är Arbetsförmedlingens ansvar för personer som 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden1. Under 2021 förväntas i genomsnitt 86 600 

arbetssökande2 per månad vara anställda med lönebidrag och nystartsjobb till en 

uppskattad sammanlagd kostnad3 på 16 734 miljoner kronor. Arbetsförmedlingens ska 

förvalta dessa medel på ett korrekt och effektivt sätt4, vilket innebär att utbetalningar 

ska beslutas på riktiga grunder i enlighet med förordnat regelverk5.  

Under 2019, genomförde Arbetsförmedlingen en omfattningsstudie6 med avseende på 

felaktiga utbetalningar på uppdrag av delegationen för korrekta utbetalningar från 

välfärdssystemen, KUT-delegationen7. Analysen gick ut på att identifiera och ta fram 

kvantitativa mått på riskernas omfattning och monetärera kostnader. Studien 

estimerar risken för felaktiga beslut som leder till felaktiga utbetalningar inom 

lönebidrag och nystartsjobb till 4,1 % respektive 7,2 %. Felaktiga beslut som däremot 

beror på brister i handläggning eller dokumentation uppskattades till ca 24 %.  

Bland rekommendationerna föreslogs förändringar i repetitiva och manuella arbets-

uppgifter för att underlätta arbetsförmedlarens ärendehantering. Rapporten lyfte även 

fram behovet av att effektivisera beslutsprocessen genom digitalisering och 

automatisering i vissa kontrollmoment samt möjligheter till samkörningar med andra 

myndigheter i kontrollsyfte.  

Sen dess har stora utvecklingsarbeten genomförts i myndigheten för att stärka 

kontrollarbetet och för att säkerställa korrekta utbetalningar. En klar förbättring har 

varit centraliseringen av arbetsgivarkontrollen8 som infördes juli 2019. Syftet med 

arbetsgivarkontrollen är att granska om företagets ekonomiska och legala 

förutsättningar uppfyller förordningsstyrda krav. Målet är att effektivisera 

ärendehanteringen genom en rättssäker och enhetlig process över hela landet.  

Arbetsgivarkontroller är obligatoriska vid nytt beslut, förlängning av beslut och i 

samband med omprövning av ett pågående beslut. Arbetagivarkontroller har inneburit 

framför allt färre manuella moment i handläggningsprocessen. Andelen manuella 

kontroller har minskat från 21,3 % till 16,2 % under perioden 2020–2021. Från och 

med hösten 2020 kan en ansökan direkt avböjas med den automatiserade kontrollen.  

Ett annat framsteg från och med den 1 oktober 2020 är införandet av lagen som 

möjliggör för Arbetsförmedlingen att verifiera9  uppgifter med försäkringsbolag och 

 
1 Förordning 2§ 2 (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
2 Arbetsförmedlingen, 2021. Prognos för utbetalningar 2021–2024. Anslag 1:14 och 1:13 ap1. Joachim Claesson, 
Kristina Schönberg, Petra Trygg och Rickard Wihlmér. Dnr Af-2021/0027 4085. 
3 Ibid. 
4 Förordning 4§ 7 (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
5 Arbetsförmedlingen, 2019. Misstanke om felaktiga utbetalningar. Ekonomiavdelningen/ Enheten Uppföljning 
och kontroll. Dnr Af-2019/0021 7072. 
6 Arbetsförmedlingen, 2019. PM – Omfattningsstudie. Felaktiga utbetalningar av stöd till nystartsjobb och 
lönebidrag. Enheten Uppföljning och kontroll och Analysavdelningen. Dnr Af-2019/0016 3556. 
7 Statens offentliga utredningar, 2019. Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. SOU 
(2019:59). 
8 Arbetsförmedlingen, 2021. Arbetsgivarkontroll. Ekonomiavdelningen/Enheten Uppföljning och kontroll. Dnr 
Af-2021/0014 0595. 
9 Lag (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till 
Arbetsförmedlingen. 
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kreditinstitut. Vid misstanke kan arbetsförmedlaren kontrollera tecknade försäkringar 

och lönebesked som arbetsgivaren kommer in med.  

Sedan 2014 ingår Arbetsförmedlingen i det myndighetsgemensamma10 arbetet mot 

organiserad brottslighet. Samarbetet syftar till att öka kunskapen om brottsupplägg 

och processer för att anpassa det egna kontrollsystemet och föreslå förändringar i 

regelverket till regeringen. På senare år har Arbetsförmedlingen haft en mer aktiv roll11 

i samverkan. Antal polisanmälningar12 har successivt ökat sedan 2017 där totalt anmält 

belopp under 2017–2020, motsvarar 196,2 miljoner kronor. Antal återkravsbeslut13 

har däremot minskat under perioden och kan sannolikt förklaras som en kombination 

av flera bidragande orsaker, bland annat: 

• Ett mer effektivt kontrollarbete tack vare en högre grad av digitalisering, 

automatisering och centralisering hos myndigheten under de senaste åren, 

• färre arbetsplatser för subventionerade anställningar samt  

• negativa effekter av Coronapandemin på arbetsmarknaden.  

Denna riskanalys som en uppföljning av omfattningsstudien från 2019 tyder på att 

merparten av de identifierade riskerna främst beror på graden av tillförlitlighet i 

egenrapporterade uppgifter, vilket direkt påverkar handläggarens kontrollarbete.  

 

1.1 Syftet med rapporten  

I enlighet med regleringsbrevet 2021, uppdrag 4, ska Arbetsförmedlingen tillsammans 

med övriga välfärdsmyndigheter14 genomföra riskanalyser beträffande felaktiga 

utbetalningar. Denna rapport redogör för Arbetsförmedlingens riskanalys för felaktiga 

utbetalningar på lönebidrag och nystartsjobb.  

Genomförandet av riskanalysen bygger på modellen15 som KUT-delegationen har tagit 

fram. Under ledning av ESV har arbetsmetoden syftat till att identifiera generella risker 

för felaktiga utbetalningar, dess påverkan på bidragets syfte och förtroende samt 

identifiera de riskerna som ömsesidigt överförs mellan myndigheten och andra 

myndigheter och organisationer.  

Syftet med det här uppdraget är att möjliggöra en horisontell jämförelse mellan olika 

ersättningsystem inom välfärdssystemen för att i senare studier analysera risken och 

omfattningen av felaktiga utbetalningar på lönebidrag och nystartsjobb. Arbetet med 

riskanalys, omfattningsstudie och därpå följande analys kommer att genomföras under 

en treårscykel16. Empiriska studierna ska genomföras på sådant sätt att resultaten kan 

jämföras mellan ersättningar och över tid. Försäkringskassan i rollen av utbetalande 

 
10 De samverkande myndigheterna är: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, 
Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, 
Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. 
11 Förordning (2020:94) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
12 Arbetsförmedlingen, 2021, 2020. Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2020, kap 6 och 2019, kap 5. 
13 Ibid. Antal återkrav avser återkrav exklusive etableringsärenden. 
14 Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Centrala 
Studiestödsnämnden och Pensionsmyndigheten. 
15Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, 2019. Risker för felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen. Rapport 1. Regeringskansliet Finansdepartement.  
16 Förordning (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. 
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myndighet ansvarar för de kommande omfattningsstudierna avseende aktivitets- och 

utvecklingsersättning samt etableringsersättning.  

 

 

1.2 Metod och avgränsningar 

Definitioner och modell framtagna av KUT-delegationen i samband med anvisningar 

från ESV ligger till grund för riskanalysen i den här rapporten. Gränsen för vilka bidrag 

som skulle omfattas sattes då och nu till de vars utbetalningar uppgick till minst en 

miljard kronor per år.  

Riskanalysen avgränsas vidare till händelser under normala förhållanden. Det innebär 

att reformer och tillfälliga förmåner till följd av Coronapandemi inte ingår i analysen. 

Analysen utesluter även risker som bedöms ha en obetydlig påverkansgrad.  

Begreppet förmånens samlade risknivåer beskriver bidragets förmåga att stå emot 

felaktiga utbetalningar. Begreppet risk involverar sannolikheten att en felaktig 

utbetalning inträffar där även risker som inte har åtgärdats ingår. Begreppet felaktig 

utbetalning definieras som en utbetalning där det slutliga beloppet blir för högt, för 

lågt eller är i sin helhet fel i förhållande till gällande regler och avtal. 

I uppdraget är fokus på systemövergripande risker. Det vill säga generella 

riskområden som möjliggör horisontella jämförelser mellan flera olika myndigheter. 

Modellen består av följande fem riskområden: 

Förmånens utformning                                                                                                

Bidragets utformning beror på flera processer där fel kan uppstå. Varje process 

innefattar olika grad av komplexitet och syftar på hur lagen och reglerna är 

konstruerade, egenskaperna kring ersättningen och målgruppen. 

Nödvändiga uppgifter 
Tredjepartsuppgifter ligger ofta till grund för bedömning av rätten till ersättning och 

ersättningsstorleken. Det kan handla om andra myndigheter och så kallade 

intygsgivare såsom vård och arbetstagarorganisationer. Egenrapporterade uppgifter 

lämnas direkt av ersättningsmottagaren. I modellen används begreppet indata för att 

beskriva dessa uppgifter.  

Kontroll och handläggning 
Bidragets förmåga att stå emot risker för felaktiga utbetalningar verkställs med olika 

typer av kontroll och handläggning. Kontroller kan antingen vara integrerade i 

handläggningen eller utföras av särskilda kontrollfunktioner i syfte att upptäcka 

felaktigheter. Stödjande och analysbaserat kontrollarbete avser däremot urvals-

processer för kontroll. Arbetet handlar om att anpassa kontrollnivån utifrån de 

identifierade riskerna.  

Generellt förebyggande arbete 
Generella insatser på en övergripande nivå har som syfte att förebygga felaktigheter 

som ersättningsmottagaren ansvarar för. Det kräver en tydlig kommunikation om 

regelverket för att underlätta att göra rätt från början. Förebyggande arbete kan även 
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bestå av utformningen av e-tjänster, blanketter och andra kommunikationskanaler. I 

förebyggande syfte ingår också en genomtänkt strategi för att kommunicera kring fusk 

och risken av att bli upptäckt.  

Ledning, styrning och kultur 
Det sista riskområdet, ledning, styrning och kultur riktar sig till interna 

systemfaktorer. Med det menas de förutsättningarna som i hög grad påverkar 

myndighetens förmåga att fullgöra sitt uppdrag genom god förvaltning – i det här fallet 

säkerställa handläggning som leder till korrekta utbetalningar.  

Efter att ha identifierat riskområdena, enligt figur 1 indelas dessa i så kallade risk- och 

skyddsfaktorer.  

En riskfaktor är en omständighet eller egenskap som ökar sannolikheten för en felaktig 

utbetalning. Skyddsfaktorer är ofta åtgärder som vidtas för att minska eller eliminera 

risker. Både riskfaktorer och skyddsfaktorer kan förekomma inom olika riskområden 

med varierande påverkansgrad.  

Risker och brister som av olika anledningar kvarstår efter vidtagna åtgärder kallas i 

modellen nettorisker. Det är nettorisker som i huvudsak ligger till grund för 

jämförelsen mellan de olika förmånerna.  

Riskanalysen mynnar ut i en sammanvägd bedömning av nettorisker, utifrån dess 

påverkan på bidraget ur både ett funktionellt såväl som ett förtroendemässigt 

perspektiv. Indelningen görs utifrån tre olika riskvärden: Systemkritiska risker – kan 

få myndigheten att haverera både funktionellt och förtroendemässigt, väsentliga 

risker – kan ha en stor påverkan både på funktion och förtroende, utan att medföra ett 

haveri och betydande risker – kan antigen ha en stor påverkan på myndighetens 

funktion eller dess förtroende.  

Därutöver avgörs ifall nettorisker är systemöverskridande eller inte, det vill säga 

sådana risker som orsakas av en händelse inom en myndighet eller organisation och 

som ger upphov till risker i andra myndigheter eller organisationer. 
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Figur 1: Systemövergripande riskmodell - Riskfaktorer, skyddsfaktorer och nettorisker. Källa: 

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, 2019. Risker för felaktiga 

utbetalningar från välfärdssystemen. Rapport 1. 

 

1.3 Disposition 

Rapporten disponeras enligt följande: nästa avsnitt beskriver ersättningssystemet som 

används inom riskanalysen, lönebidrag och nystartsjobb. Resultaten från riskanalysen 

förklaras i avsnitt 3 följd av åtgärderna i avsnitt 4, som enligt figur 1 motsvarar risk- 

och skyddsfaktorer. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion.   
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2 Ersättningssystem 

De ersättningar som beslutats ska ingå i riskanalys och omfattningsstudie är 

lönebidrag och nystartsjobb. Under 2020 uppgick de sammanlagda utbetalningarna17 

till 16 480 miljoner kronor. Subventionerade anställningar – avser kompensera 

arbetsgivaren för att anställa personer som av olika skäl har svårt att få arbete.  

Arbetsplatser med subventionerade anställningar har blivit färre över tiden på grund 

av en kontinuerlig avmattning på arbetsmarknaden. Coronapandemin försämrade 

situationen ännu mer och antal deltagare inom lönebidrag och nystartsjobb har 

minskat under senare år. Som en konsekvens av färre antal deltagare minskade även 

kostnaderna för bidraget.  

 

2.1 Lönebidrag 

Lönebidrag18 är ett arbetsmarknadspolitiskt program riktat till personer som har en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Syftet är att kompensera 

arbetsgivaren för nedsättningen av den anställdes arbetsförmåga och stärka 

möjligheten för personen att få eller behålla ett arbete.  

Lönebidrag får beslutas för anställningar där arbetet är lämpligt utformat efter 

personens behov och kan bidra till att den anställde utvecklas eller förbättrar sin 

arbetsförmåga.  

Storleken på lönebidrag fastställs dels med hänsyn till graden av nedsättning i 

arbetsförmåga i förhållande till den aktuella anställningen, dels till hur stor del av 

arbetsgivarens lönekostnad som är bidragsgrundande.  

Den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till högst 20 000 kronor per 

månad och de avgifter och premier som är hänförliga till denna del ska läggas till grund 

för bidraget. Vid deltid minskas bidraget proportionellt. Lönen ska vara enligt lokalt 

kollektivavtal eller nationellt branschavtal. 

Utöver lönebidraget får Arbetsförmedlingen lämna ett ekonomiskt bidrag till 

arbetsgivaren som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas för 

åtgärder som bidrar till att personens arbetsförmåga utvecklas. För lönebidrag för 

anställning får kompletterande bidrag lämnas med högst 2 800 kronor per månad, för 

lönebidrag för utveckling i anställning högst 5 000 kronor per månad och för 

lönebidrag för trygghet i anställning vid särskilda skäl högst 2 800 kronor per månad. 

De tre olika typer av lönebidrag sammanfattas i tabell 1. 

 

 

 
17 Arbetsförmedlingen, 2020. Prognos för utbetalningar budgetåren 2020–2023, Bilaga 1. Dnr: Af-2020/0054 
9964. Arbetsförmedlingen, 2021. Prognos för utbetalningar budgetåren 2021–2024, Bilaga 1. Dnr: Af-
2021/0058 3960. 
18 Lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB ingår inte i riskanalysen.  
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Tabell 1: Lönebidrag: syfte, beslutsperiod och utvecklingsbidrag. 

 Lönebidrag för 
utveckling i 
anställning19 

Lönebidrag för 
anställning20 

Lönebidrag för 
trygghet i 
anställning21 

Syfte Öka arbetsförmågan 
och kompetensen 
utifrån egna 
förutsättningar. 

Anpassa 
anställningen efter 
arbetsförmåga 
utifrån egna 
förutsättningar. 

Främja ett långvarigt 
stöd för att behålla 
anställningen. 

Beslutsperiod Maximal beslutstid 
2 år, det första 
beslutet får högst 
omfatta 1 år. 

Maximal beslutstid 
8 år, det första 
beslutet får omfatta 
högst 1 år. Ett nytt 
beslut efter 
förlängning får 
omfatta högst 3 år. 

Ett första beslut får 
omfatta högst 1 år, 
ett nytt beslut efter 
förlängning får 
omfatta högst 3 år. 
Finns ingen 
maximal beslutstid. 

 

 

2.2 Nystartsjobb  

Nystartsjobb22 är en skattesubvention som grundar sig på de ersättningar till den 

anställde som arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter för. Syftet med nystartsjobb är 

att stimulera arbetsgivare att anställa personer som har varit utan arbete en längre tid, 

personer som har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program en längre tid och 

personer som saknar en fast anknytning till arbetslivet.  

 

Arbetsgivaren får ersättning för arbetsgivaravgifter för lönen som uppgår till högst 20 

000 kronor per månad vid heltid. Vid deltid minskas stödet proportionellt. Lönen ska 

vara vara enligt lokalt kollektivavtal eller nationellt branschavtal. Anställningsstödet 

bygger på flera kvalificeringskriterier och målgrupper som sammanfattas i tabell 2. 

  

 
19 Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program, förordning (2000:628) om den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, förordning (2018:1528) om statlig ersättning till 
Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. 
20 Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program, förordning (2000:628) om den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
21 Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program, förordning (2000:628) om den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
22 Förordning (2018:43) om nystartsjobb. 
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Tabell 2: Nystartsjobb: Målgrupper efter kvalificeringskriterier och stödnivå. 

Målgrupp Kriterier  Stöd 

Arbetslös  

Vid beslutstillfället är 
arbetslös och anmäld 
som arbetssökande  

Har fyllt 20 år men inte 25 och 
under minst 6 av de senaste 9 
månaderna eller har fyllt 25 år och 
under minst 12 av de senaste 15 
månaderna:  

1. deltagit i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program, 
2. fått ekonomiskt bistånd23 eller 
3. fått sjuk- eller 
rehabiliteringspenning, sjuk- eller 
aktivitetsersättning, eller              
4. omfattats av en kombination av 
1–3. 

Tid med ersättning motsvarar tid 
för frånvaro från arbetsmarknaden 
enligt kriterierna men under 
maximalt 12 månader för person 
som ännu inte fyll 25 och 24 
månader för den som fyllt 25 år. 

Om frånvaron varit kortare än 2 år 
utgår ersättning som motsvarar 1 
arbetsgivaravgift, 2–3 år ger 2 
gånger och mer än 3 år ger 2,5 
gånger arbetsgivaravgiften. 

Nyanländ  

Vid beslutstillfället har 
fyllt 25 år, är arbetslös 
och anmäld som 
arbetssökande  

Deltar i etableringsprogrammet 
eller under de senaste 36 
månaderna beviljats 
uppehållstillstånd24 
eller erhållit uppehållskort.25 

Stöd kan lämnas under 24 
månader med en stödnivå som 
motsvarar 2,5 arbetsgivaravgifter. 

Dömd till fängelse 

Vid beslutstillfället har 
fyllt 20 år, är arbetslös 
och anmäld som 
arbetssökande  

Har dömts till fängelse i minst 1 år 
och är beviljad vistelse utanför 
anstalt eller är villkorligt frigiven 
men ännu inte har fullgjort ett år 
av prövotiden. 

Stöd lämnas under lika lång tid 
som den utdömda strafftiden, 
dock minst 12 och längst 24 
månader. 

Om straffet är kortare än 2 år 
utgår ersättning som motsvarar 1 
arbetsgivaravgift, 2–3 år ger 2 
gånger och mer än 3 år ger 2,5 
gånger arbetsgivaravgiften. 

Jobb och 
utvecklingsgarantin 

Vid beslutstillfället har 
fyllt 20 år  

Deltar i det 
arbetsmarknadspolitiska 
programmet jobb- och utveckligs 
garantin och inte på någon annan 
grund uppfyller förutsättningarna 
för stöd för nystartsjobb. 

Stöd kan utgå under maximalt 12 
månader med en ersättning som 
motsvarar en arbetsgivaravgift. 

 
23 Omfattar bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), 
24 Omfattar endast uppehållstillstånd enligt 
   - 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § Utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, 
   - 12 kap. 18 § Utlänningslagen, 
   - 21 eller 22 kap. Utlänningslagen, eller 
   - 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 
25 I egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § Utlänningslagen.   
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2.3 Gemensamma regler för lönebidrag och nystartsjobb 

Förordningsstyrda krav på arbetsgivaren vid beslutstillfället och under pågående 

beslut: 

• Är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket, 

• inte har näringsförbud, 
• inte har skatteskulder som lämnats till Kronofogden för indrivning, 
• inte har betalningsanmärkning som Arbetsförmedlingen bedömer som betydande, 
• gör löneutbetalningar elektroniskt, 

• förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare får inte innebära att 

arbetstagaren har ett väsentligt inflytande i företagets verksamhet och 

• skyldighet att omgående anmäla sådana förändringar som kan påverka det 

ursprungliga beslutet. 

 

Särskilt för lönebidrag  

• Erbjuder lön och andra anställningsförmåner som följer av lokalt kollektivavtal 

eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt nationellt branschavtal 

och 

• intyg om att arbetsmiljön uppfyller de krav som ställs enligt Arbetsmiljölagen. 

Särskilt för nystartsjobb  

• erbjuder lön26  som följer av lokalt kollektivavtal eller är likvärdig med lön enligt 

nationellt branschavtal. Förordningsstyrda krav på kollektivavtalade förmåner 

inklusive försäkringar togs bort augusti 2019. 

 

Arbetsförmedlingen ska kunna:  

Säkerställa att arbetsgivaren uppfyller förordningsstyrda krav inför beslutet och 

under pågående beslut 

Särskilt för lönebidrag:  

• Få samrådssvar från arbetstagarorganisation, få underlag från vården och 

kontrollera intyg med försäkringsbolag, 

• bedöma om arbetet är lämpligt utformat efter den anställdes behov och 

• fastställa bidragsnivå på ett sådant sätt att arbetsgivaren kompenseras för den 

anställdes nedsättning i arbetsförmåga27.  

 
26 Från och med 1 augusti 2019, för nystartsjobb ställs endast krav på att lön ska följa kollektivavtal eller att 
lönen är likvärdig med kollektivavtal. Kravet om kollektivavtalade anställningsförmåner omfattar gamla beslut 
på nystartsjobb, vilket innebär att pågående beslut under 2020 påverkas. 
27 Den 1 juni 2021 gjordes ett förtydligande i förordningen. Syftet var att tydliggöra regelverket ännu mer. I 
bedömningen ska nu finnas ett tydligt samband mellan en persons funktionsnedsättning, den av 
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3 Riskanalys 

Efter vidtagna åtgärder, beror kvarstående risker främst på graden av tillförlitlighet i 

uppgifterna som ligger till grund för beslutet, vilket varierar beroende på informations-

källa. Tredjepartsuppgifter direkt inhämtad från en annan myndighet anses vara 

trovärdiga och dagsaktuella. Även uppgifter från de så kallade intygsgivarna, är 

trovärdiga men kan vara svåra att få tag på eller vara inaktuella. Dessa intyg kan dock 

sällan styrka ändrade förhållanden under pågående beslut. Egenrapporterade 

uppgifter däremot är oftast svåra att verifiera inför ett beslut och under pågående 

beslut.  

Arbetsförmedlarens möjlighet att verifiera egenrapporterade uppgifter har en direkt 

effekt på handläggning och kontrollarbetet vilket medför en risk för felaktiga 

utbetalningar. Även komplexiteten i regelverket anses vara en risk som påverkar 

handläggarens bedömningsutrymme i beslutsprocessen.  

För att ett beslut ska leda till korrekta utbetalningar ska både arbetsgivare och 

arbetssökande uppfylla bidragets krav enligt förordningen vid beslutstillfället och 

under hela beslutsperioden. Analysen beaktar följande situationer där risker för 

felaktiga utbetalningar kan förekomma:   

i) Ett beslut fattas på felaktiga grunder när arbetsgivaren och/eller arbetssökanden 

inkommer med egenrapporterade uppgifter som är bristfälliga eller oriktiga. 

● Risken uppstår när egenrapporterade uppgifter är svåra att kontrollera eller där de 

går att kontrollera med tredje part men inget svar erhålls. 

ii) Ett beslut fattas på felaktiga grunder när regelverket är komplext, innehåller många 

villkor, vaga definitioner och/eller beror på andra myndigheters eller organisationers 

agerande. 

● Risken uppstår när handläggarens bedömningsutrymme påverkas av 

komplexiteten i regelverket. 

iii) Ett beslut fattas på korrekta grunder men under pågående beslut kan beslutet bli 

felaktigt när ändrade förhållanden inte anmäls. 

● Risken uppstår när kontroller under pågående beslut inte upptäckter ej anmälda 

ändrade förhållanden. 

 

3.1 Kvarstående risker 

En förutsättning för korrekta utbetalningar är att arbetsgivare och arbetssökande 

uppfyller förordningsstyrda krav för respektive bidrag. Gällande lönebidrag ska lön 

 
Arbetsförmedlingen bedömda nedsättningen av arbetsförmågan och valda insatserna till att kompensera för. 
SFS 2021:290 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
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och andra anställningsförmåner följa lokalt kollektivavtal eller i väsentliga delar vara 

likvärdiga med förmåner enligt nationellt branschavtal. Ett skriftligt obligatoriskt 

samrådsförfarande ska ske med arbetstagarorganisationen. I det fallet arbetstagar-

organisation inte svarar blir det svårt att bedöma om lönevillkoren uppfylls. 

Arbetsförmedlingen har enligt lagen möjlighet att kontrollera tecknade försäkringar 

direkt med försäkringsbolag. Handläggaren kan vid misstanke samråda med 

försäkringsbolag under pågående beslut om exempelvis försäkringsskydd har upphört 

att gälla men saknar möjlighet för en heltäckande bevakning.  

För nystartsjobb finns inget dylikt krav om samråd med arbetstagarorganisation. 

Handläggaren kan endast reda ut oklarheter om lönen uppfyller villkoren genom att 

själv ta kontakt med arbetstagarorganisation. Sedan augusti 2019, finns det inte längre 

några förordningsstyrda krav på kollektivavtalade förmåner bortsett från lön. Med 

förmåner menas även försäkringar. Det innebär att det endast är lönen som behöver 

följa eller vara likvärdig med kollektivavtal i branschen. 

Arbetsgivaren är skyldig att inkomma med en kopia av anställningsavtalet inom 30 

dagar efter anställningens början. Arbetsförmedlingen kan först då kontrollera att de 

uppgifter som ligger till grund för beslutet överensstämmer med anställningsvillkoren.  

För båda stöden ska arbetsgivaren betala ut överenskommen lön elektroniskt under 

tiden för beslutet.  

Särskilt svårt är att avgöra om informationen i anställningsavtalet faktiskt stämmer 

med arbetstagarens ersättning och arbetstider eller om det gäller en skenanställning. 

Det är också svårt att avgöra om den anställdes sjukfrånvaro stämmer, vilket endast 

kontrolleras med Försäkringskassan vid misstanke.  

Bedömningen av arbetssökandens funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga inom lönebidrag ska styrkas genom medicinskt underlag. Det händer 

att diagnosen har fastställts långt innan beslutstillfället samtidigt som arbetssökandes 

tillstånd under tiden förändras, antingen till det bättre eller till det sämre. Även om 

underlaget beskriver rätt tillstånd på arbetssökanden vid beslutstillfället, kan 

tillståndet förändras. Även inlämnade medicinska underlag från den arbetssökande 

kan vara inaktuella eller behöva kompletteras. På grund av vårdens kapacitet kan 

kompletteringar dröja. Inför ett nytt beslut prövas om arbetsförmågan har förändrats 

och då kan det finnas behov av nya medicinska underlag. 

Arbetsförmedlaren fastställer nivån på lönebidrag genom en arbetsanalys där den 

nedsatta arbetsförmågan hos arbetssökanden vägs mot kravet i arbetet och 

arbetsuppgifterna. Incitament för påtryckningar på handläggaren förekommer dels 

från arbetsgivaren – för att få högre ersättning, dels från arbetssökanden – för att få 

eller behålla arbetet.  

En förutsättning för rätten till ersättning är att den anställde inte har inflytande i 

företagets verksamhet. Till exempel genom att ingå i styrelsen, vara bolagsman, 

firmatecknare, VD eller liknande. Det är dock möjligt att besluta om lönebidrag för 

arbetsintegrerade sociala företag även om arbetstagaren anses ha företagsledande eller 

därmed jämförlig ställning. För enskild näringsverksamhet kan beslut om lönebidrag 
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eller nystartsjobb inte beviljas för anställning av make eller maka. Som make eller 

maka definieras även sambo som man har gemensamma barn med, eller sambo man 

varit gift med.  

Möjligheten att kontrollera näringsförbud och väsentligt inflytande i verksamheten 

genom centraliserade arbetsgivarkontroller begränsas till uppgifter registrerade från 

årsredovisningar hos Bolagsverket. Enskild näringsverksamhet, handelsbolag och 

kommanditbolag behöver normalt sett inte lämna in sin årsredovisning, med undantag 

om inte bolagen har andra stora juridiska företagsformer där gränsvärden under vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren har mer än 50 anställda i medeltal och 

redovisar 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Kontrollen av ideella föreningar, 

trossamfund, stiftelser och dödsbo görs manuellt utifrån egenrapporterade uppgifter 

från årsmötesprotokoll eller förteckning över styrelseledamöter och firmatecknare.  

Lönebidrag får inte beviljas om arbetsgivaren samtidigt får annat statligt stöd avsedda 

för samma lönekostnader. Det kan vara svårt för handläggaren vid beslut att få 

kännedom av andra pågående stödansökningar som ännu inte har beslutats. 

Möjligheten finns även att arbetsgivaren får andra statliga stöd under ett pågående 

beslut. Kontrollen på andra statliga beslut förlitar sig på arbetsgivarens egna 

inlämnade uppgifter.  

Ett beslut om lönebidrag och nystartsjobb gäller som längst ett år. För lönebidrag för 

anställning och lönebidrag för trygghet i anställning får ett nytt beslut efter förlängning 

omfatta högst 3 år.  

Om fastställda förhållanden i beslutsavtalet ändras under pågående beslut utan att ha 

meddelats till Arbetsförmedlingen innebär det ett felaktigt beslut trots att beslutet från 

början fattades på riktiga grunder.  Det omfattar samtliga krav enligt förordningen för 

respektive bidrag som direkt påverkar rätten till ersättning, fastställd ersättningsnivå 

och beslutsperiod. Gemensamt för bidraget är dock avsaknad av löpande kontroller 

under pågående beslut. I dagsläget utförs automatiska systemkontroller för konkurs, 

ej redovisade arbetsgivaravgifter och en gång i månaden erhålles information om 

skatteskulder. Utredningskontroller görs vid misstanke eller vid urvalskontroller men 

är inte heltäckande. 

För nystartsjobb kvarstår risken i frågan om komplexa bedömningar i beräkning av 

kvalificeringstid enligt arbetslöshetsvillkoret. Ersättningsperioden beräknas genom att 

summera den kvalificerande tid som ryms inom ramtiden. Även kvalificerande tid före 

ramtiden får räknas in, under förutsättningen att det handlar om en kontinuerlig 

period.  

Uppgifter som arbetssökande uppger inför kvalificerande tid kopplat till villkoren ska 

styrkas med intyg från berörd myndighet. Arbetsförmedlaren kan inte inhämta 

uppgifterna direkt från andra myndigheter. Bedömningen av kvalificeringstiden kan 

slå fel i uträkningen på ersättningsnivå och stödperiod. Komplexiteten i stödets 

utformning innebär en risk i kontrollarbetet som påverkar handläggarens 

bedömningsutrymme.  
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Tabell 3 sammanfattar systemövergripande väsentliga och betydande risker, det vill 

säga om generella risker påverkar bidragets funktion och förtroende samt om endast 

funktionen eller förtroendet påverkas.  

 

Tabell 3: Väsentliga och betydande risker avseende felaktiga beslut. 

Risk benämning Risk för felaktigt beslut  Väsentlig  Betydande 

1. Kontroll av 
lönenivån uppfyller 
villkoren 

Ej svar från arbetstagarorganisationen 
vid samråd för lönebidrag.  

Inget samrådsförfarande för 
nystartsjobb. 

ja  

2. Kontroll av 
försäkringar 1 

Endast kontroll med försäkringsbolag 
vid misstanke eller vid urvalskontroller. 

 ja 

3. Kontroll av 
medicinskt underlag 2 

Ej svar från vården, uppgifterna blir 
inaktuella under pågående beslut.  

ja  

4. Brister i 
arbetsgivarkontroll 
beroende på 
bolagsform 

Manuell handläggning på ideella 
föreningar, trossamfund, stiftelser och 
dödsbo angående näringsförbud och 
väsentligt inflytande i verksamheten. 

 ja 

5. Kontroll av 
egenrapporterade 
uppgifter 

Svårt att verifiera egenrapporterade 
uppgifter eller avsaknad av faktiska 
uppgifter. 

Om lönenivå i anställningsavtalet 
stämmer med faktiska ersättningar till 
den anställde. 

ja  

6. Kontroll av övriga 
statliga stöd 3 

Brister i samråd med andra 
myndigheter. 

 ja 

7. Brister i kontroll av 
ej anmälda ändrade 
förhållanden under 
pågående beslut 

Ändrade förhållande som inte anmäls 
under pågående beslut avser 
punkterna 1–5.  

ja  

8. Beräkning av 
kvalificeringstid 4 

Komplexitet i regelverket påverkar 
handläggarens bedömningsutrymme. 

 ja 

9. Påtryckningar på 
handläggaren 5 

Från arbetsgivaren – för att få högre 
ersättning och från arbetssökande – 
för att få eller behålla arbetet. 

 ja 

1, 2, 3, 5 Avser endast lönebidrag. 4 Avser endast nystartsjobb. 
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3.2 Väsentliga risker  

Väsentliga risker anses ha stor påverkan på bidragets funktion och förtroende. Risken 

att ett beslut fattas på oriktiga grunder innebär att funktionen med att få en 

långtidssökande person i arbete eller att behålla sitt arbete kan förlora sitt syfte om 

felaktiga uppgifter är sådana att arbetsgivaren vid en omprövning förlorar rätten till 

ersättning. Exempelvis om den faktiska lönenivån och arbetstiden avviker från det det 

som överenskommits i beslutet.  

Ifall arbetsgivaren inte anmäler ändrade förhållanden innebär det att ett beslut som 

var korrekt från början kan bli ett felaktigt beslut. Både bidragets funktion och 

förtroende påverkas. 

Ifall det vid en omprövning visar sig att ändrade förhållanden är av den grad att 

beslutet bedöms vara felaktigt riskerar arbetsgivaren att mista rätten till ersättning 

vilket kan leda till att den anställde förlorar sin arbetsplats. 

Förmånens förtroende påverkas negativt om ett beslut grundas på oriktiga uppgifter, 

vilket innebär negativa effekter för hela välfärdssystemet. 

 

3.3 Betydande risker 

Betydande risker avser stor påverkan på antigen bidragets funktion eller förtroende. 

Det kan handla om att en arbetssökande får en anställning trots att beslutet grundas 

på felaktiga uppgifter, vilket skadar förtroendet för bidraget. I de fall felet är oavsiktligt 

behöver dock inte bidragets funktion påverkas.  

 

3.4 Systemöverskridande risker  

Generella risker övergår till systemöverskridande risker i de fall kontrollen av 

egenrapporterade uppgifter med tredjepartsuppgifter fallerar. Brister hos andra 

myndigheter eller organisationer medför en risk för felaktiga utbetalningar i den egna 

myndigheten. Sambandet är ömsesidigt, vilket innebär att risker för felaktiga 

utbetalningar hos myndigheten kan påverka andra myndigheter eller organisationer. 

Till exempel, ett beslut om för hög lön innebär en för hög dagersättning inom 

arbetslöshetsförsäkring.  

Analysen identifierar kontroller med arbetstagarorganisationer och vården samt 

komplexiteten i regelverket som systemöverskridande risker. En överskridande risk 

skulle även vara att bruttolön inte kontrolleras med faktisk utbetalad lön till den 

anställde när arbetsgivaren deklarerar sina arbetsgivaravgifter hos Skatteverket. Dessa 

uppgifter använder Arbetsförmedlingen för att fastställa bidragsnivån.  

 

3.5 Horisontell jämförelse mellan väsentliga risker  

Bedömningen av de väsentliga riskerna som presenteras i tabell 3 grundas på dess 

omfattning och effekter på bidragets funktion och förtroende. Riskerna som 

karakteriserar lönebidrag är betydligt flera än för nystartsjobb, vilket i monetära 
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termer innebär en högre kostnad för felaktiga utbetalningar beroende på bidragens 

omfattning. Bidragsnivån för lönebidrag avser hela lönekostnad upp till 20 000 kr i 

månaden medan nystartsjobb avser endast stöd för arbetsgivaravgifter för 

lönekostnader upp till 20 000 kr. För de deltagare som erhåller 2,5 arbetsgivaravgifter 

inom nystartsjobb kan förhållandena i termer av kostnader och antal deltagare likna 

lönebidrag. Det är också fler deltagare i genomsnitt inom lönebidrag än inom 

nystartsjobb.  

Analysen identifierar kontroll av egenrapporterade uppgifter samt brister i kontroll av 

ej anmälda ändrade förhållanden under pågående beslut som mest väsentliga risker 

för felaktiga utbetalningar. Dessa gemensamma risker för lönebidrag och nystartsjobb 

förekommer även inom andra ersättningsystem som myndigheten ansvarar för. 

Faktiska och ändrade förhållanden är svåra att kontrollera vilket påverkar både 

bidragets funktionella syfte att arbetssökande ska kunna behålla eller få ett arbete och 

förtroendet för välfärdssystemet om beslut grundas på oriktiga uppgifter.  

 

4 Åtgärder  

Analysen visar att vidtagna åtgärder för att verifiera egenrapproterade uppgifter inte 

fullt ut är tillräckliga för att eliminera risken av ett felaktigt beslut. Det stora 

genombrottet sedan 2019 har varit centraliseringen av arbetsgivarkontroller, vilket har 

effektiviserat det integrerade kontrollarbetet i handläggningen. Här presenteras 

ytterligare pågående förbättringar inom kontroll och handläggningen, generellt 

förebyggande arbete samt ledning styrning och kultur. 

 

4.1 Kontroll och handläggning 

Ett effektivt genomslag har varit att Arbetsförmedlingen har ersatt tidigare rutin om 

att arbetsgivaren själv uppger löneuppgifter vid rekvisition. I stället hämtas 

uppgifterna om bruttolön från arbetsgivardeklarationen direkt från Skatteverket. 

Fördelen är att arbetsgivaren inte kan uppge olika uppgifter till myndigheterna. Om 

arbetsgivaren korrigerar redovisade arbetsgivaravgifter hos Skatteverket meddelas det 

till Arbetsförmedlingen. Redovisade bruttolön till Skatteverket används för att beräkna 

ersättningsnivån. Det finns dock inga löpande kontroller av löneuppgifter från 

Skatteverket som motsvarar den faktiska ersättningen till den anställde.  

För lönebidrag görs elektroniska utbetalningar direkt till företagets bankgiro eller 

plusgiro och för nystartsjobb direkt till företagets skattekonto. Om det finns misstanke 

om felaktig utbetalning begär Arbetsförmedlingen in lönebesked och utbetalnings-

underlag från arbetsgivaren. Vid misstanke om att inskickade utbetalningsunderlag 

har manipulerats kan Arbetsförmedlingen under pågående beslut kontakta aktuell 

bank för att få löneutbetalningen bekräftad.  

Tillfälliga förändringarna eller snabba förändringar avseende nivån på arbetsgivar-

avgifter påverkar både lönebidrag och nystartsjobb. En lösning för nystartsjobb för att 
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ta hänsyn till ändrade arbetsgivaravgifter under pågående beslutsperiod är 

färdigutvecklad under hösten 2021.  

Beslut om lönebidrag fattas med tvåhandsfattning. Det innebär att den ansvarige 

handläggaren föredrar ärendet för den som fått delegation att fatta beslut, som därefter 

fattar beslutet. Föredragande och beslutsfattare får aldrig vara samma person, och det 

ska även dokumenteras vilka som föredragit respektive fattat beslut i ett ärende. Syftet 

med tvåhandsfattning är att minska risken för felaktigheter i ärendet.  

Som komplement till integrerade handläggningskontroller jobbar Arbetsförmedlingen 

med riskbaserade urvalskontroller med fokus på att upptäcka och hantera fel och 

brister så tidigt som möjligt. Genom urvalsmetoder utvecklas analysmetoder för att 

identifiera riskfaktorer för fördjupad kontroll. Riskanalyser syftar till att dels 

identifiera externa och interna omständigheter som direkt eller indirekt kan leda till 

felaktiga utbetalningar, dels identifiera riskutsatta områden. Underlaget används inom 

kontroller och åtgärder.  

Ett arbete med kontrollbesök pågår för att utreda möjligheten att komplettera 

skrivbordutredningarna. Det innebär planerade och även oannonserade inspektioner 

på arbetsplatser i samband med riskbaserade urval och indikationer om oegentligheter 

hos arbetsgivare som uppbär stöd.  

Arbetsförmedlingens kontroller och åtgärder inriktas på att förebygga, upptäcka och 

hantera prioriterade risker och brister.  

 

4.2 Förebyggande arbete 

Arbetsförmedlingen utgår från att medarbetare, arbetsgivare och arbetssökande vill 

göra rätt. Därför prioriteras förebyggande arbete som syftar till att förenkla för både 

arbetsgivare och arbetssökande att göra rätt från början. Samtidigt finns en 

medvetenhet om att det finns risk för fel och systematiskt utnyttjande, och därför 

prioriteras automatiserade moment i arbetsprocesserna och systemstödda kontroller.  

Förebyggande arbete sker på alla nivåer i hela verksamheten. Principen är att 

kontrollarbetet ska vara proaktivt och stödja utvecklingen. Bland åtgärderna ingår 

information, utbildning, proaktiva kontroller och värdegrundsarbete. Både 

medarbetare, kunder och tjänsteleverantörer ska ha samma möjlighet att kunna följa 

regelverket. Pågående arbetet går ut på att förenkla regler och rutiner genom ännu 

tydligare information.  

Under senare år har Arbetsförmedlingen aktivt arbetat med att utveckla digitala 

lösningar för att underlätta ansökningsprocessen för nystartsjobb. De digitala 

tjänsterna erbjuder flera fördelar även för handläggaren, bland annat en komplett 

ifylld ansökan med digital signatur, större möjligheter för stöd och information till 

användaren.  
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4.3 Ledning, styrning och kultur 

Förmånerna följs upp med hjälp av ett urvalsbaserat resultatmått som baseras på 

granskningen av centrala moment vid handläggningen. Andel kvalitetsgranskade 

ärenden utan avvikelse syftar att återge korrekt dokumentation. Resultatet används för 

att identifiera brister i dokumentation, för reflektion, lärande och utveckling av 

administrativa uppgifter.  

Myndigheten har även välutvecklade rutiner där det tydligt framgår hur man ska gå till 

väga vid misstanke om felaktiga utbetalningar, kvalitetskrav på ärendehantering och 

kriterier för uppföljning och kontroll. Speciellt riktad till arbetsförmedlarna som 

granskar och fattar beslut finns det handläggningsstöd för uppföljning av regelverk, 

styrande dokument och utbildningar. Handläggaren har även handläggarstöd, 

checklista och interna instruktioner som anvisning för att handlägga ärenden. I det nya 

besluts- och ärendehanteringssystemet ingår ett inbyggt handläggningsstöd, 

regelbaserade rekommendationer och automatisering av vissa arbetsflöden. 

I myndigheten pågår ett arbete med att införa centralisering av beslut om lönebidrag. 

Central beslutshantering har införts som pilotverksamhet i tre av Arbetsförmedlingens 

regioner i syfte att säkerställa en likformig och effektiv hantering av lönebidrag i 

enlighet med god förvaltning. En utvärdering av piloten förväntas inom kort.   

Myndigheten införde under 2020 en särskild digitaliserad enhet med inriktning på 

nystartsjobb. Idag tas alla digitala ansökningar emot via tjänsten med undantag på 10 

% som omfördelas till lokala kontor. Undantag kan handla om arbetssökande med 

skyddade personuppgifter eller vid parallella beslut på arbetsmarknadspolitiska 

program insatser och nystartsjobb. Det förväntas ge en ökad effektivitet i 

handläggningen där utbildningsmaterial redan har utvecklats.  
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Sammanfattande diskussion 

I enlighet med regleringsbrevet 2021, uppdrag 4, ska Arbetsförmedlingen tillsammans 

med övriga välfärdsmyndigheter genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga 

utbetalningar. Uppdraget är en fortsättning av det arbete och förslag som genomfördes 

av KUT-delegationen. Syftet med uppdraget är att möjliggöra en horisontell jämförelse 

mellan olika ersättningssystem inom välfärdssystemen. Arbetet syftat till att 

identifiera generella risker för felaktiga utbetalningar, dess påverkan på bidragets 

funktion och förtroende samt identifiera de risker som ömsesidigt överförs mellan 

myndigheten och andra myndigheter och organisationer.  

Analysen visar att orsaken till risker för felaktiga utbetalningar främst beror på graden 

av tillförlitlighet i uppgifterna som ligger till grund för beslutet, vilket varierar 

beroende på informationskälla. Möjligheten att verifiera egenrapporterade uppgifter 

har en direkt effekt på det integrerade kontrollarbetet i handläggningen vilket medför 

en risk för felaktiga utbetalningar. En annan orsak är komplexiteten i regelverket som 

påverkar handläggarens bedömningsutrymme i beslutsprocessen och medför en risk 

för felaktiga utbetalningar. Följande scenario identifieras där risker för felaktiga 

utbetalningar uppstår:  

i) Ett beslut fattas på felaktiga grunder när arbetsgivaren och/eller arbetssökanden 

inkommer med egenrapporterade uppgifter som är bristfälliga eller oriktiga. 

● Risken uppstår när egenrapporterade uppgifter är svåra att kontrollera eller där 

de går att kontrollera med tredje part men inget svar erhålls. 

ii) Ett beslut fattas på felaktiga grunder när regelverket är komplext, innehåller många 

villkor, vaga definitioner och/eller beror på andra myndigheters eller organisationers 

agerande. 

● Risken uppstår när handläggarens bedömningsutrymme påverkas av 

komplexiteten i regelverket. 

iii) Ett beslut fattas på korrekta grunder men under pågående beslut kan beslutet bli 

felaktigt när ändrade förhållanden inte anmäls. 

● Risken uppstår när kontroller under pågående beslut inte upptäckter ej anmälda 

ändrade förhållanden. 

Automatisering och digitalisering inom myndigheten har rationaliserat och skapat 

bättre förutsättningar för en enhetlig och mer rättssäker kontroll och handläggning. 

Exempel på förbättringar är centraliseringen av arbetsgivarkontroller, elektroniska 

utbetalningar och direkt inhämtning av uppgifter från Skatteverket.  

En pågående utveckling av nya kontrollsystem och möjligheten till digitala svar från 

tredje part innebär en utgallring av merparten av risker som analysen har identifierat. 

Utöver att risken för felaktiga utbetalningar minskas eller elimineras innebär det att 

handläggning och kontrollarbetet effektiviseras ännu mer.   
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Effekten av risken för felaktiga utbetalningar på bidragets funktion vid en omprövning 

beror främst på om arbetsgivaren förlorar rätten till ersättning eller om det endast 

handlar om ändringar i ersättningsnivå eller beslutad period. Förlorar arbetsgivaren 

rätten till ersättning påverkas både funktion och förtroende. I de fall då det endast 

handlar om ändringar i ersättningsnivå eller beslutad period och den arbetssökande 

får behålla sin anställning påverkas endast förmånens förtroende. En negativ effekt på 

förmånens förtroende där ett beslut grundas på oriktiga uppgifter, leder till negativa 

effekter för hela välfärdssystemet.  

Analysen identifierar kontrollen av faktiska och ej anmälda ändrade förhållanden 

under pågående beslut som mest påtagliga väsentliga risker, vilket påverkar bidragets 

funktionella syfte – att kunna behålla eller få ett arbete. I de fall ett beslut grundas på 

oriktiga uppgifter skadas förtroendet för välfärdssystemet. Dessa gemensamma risker 

för lönebidrag och nystartsjobb förekommer även inom andra ersättningsystem som 

myndigheten ansvarar för.  

I omfattningsstudien som gjordes under KUT-delegationens ledning 2019, bedöms 

bland annat ej anmälda förhållanden under pågående beslut som en hög risk för 

felaktiga utbetalningar. Det tyder på att det är en situation som borde undersökas ännu 

närmare. Kommande empiriska omfattningsstudier avser att kvantifiera väsentliga 

risker och följa upp riskens utveckling över tid.  
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