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Återrapport: Kartläggning av samråd med 
arbetstagarorganisationerna 

30 april 2018 

 

Arbetsförmedlingen fick den 18 december 2017 i uppdrag att kartlägga hur 

samråd med arbetstagarorganisationerna uppfylls1. Kartläggningen ska innehålla 

en beskrivning av förfarandet, förekomsten av samråd, samrådens innehåll och 

kvalitet samt hur svar på samråd används vid beslutsfattandet. 

Arbetsmarknadens parter ska involveras i kartläggningen. 

 

Kartläggningen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) 

senast den 30 april 2018. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. 

Ärendet har föredragits av Leif Borén och Margareta Mörtsell, avdelningen 

Förmedling och Rehabilitering till arbete. I den slutliga handläggningen har 

avdelningsdirektör för avdelningen Förmedlingen och Rehabilitering till arbete 

samt chefen för enheten Tjänster och Program deltagit. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsförmedlingen 
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1 Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen ska enligt 9 a § förordning om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten samråda med en arbetstagarorganisation innan en arbetssökande 

påbörjar ett program eller en insats som är på en arbetsplats. 

I praktiken innebär det en skyldighet för Arbetsförmedlingen att inhämta synpunkter 

från berört fackförbund om förhållanden som rör arbetsplatsen. Fackförbundet har 

däremot ingen skyldighet att svara. Fackförbundets eventuella yttrande ska sedan 

vägas in i den samlade bedömningen om lämpligheten i att anvisa.  

De program och insatser som är dominerande är olika typer av subventionerade 

anställningar och praktik. 

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2018 finns ett uppdrag att kartlägga hur 

samrådet med arbetstagarorganisationerna uppfylls. Kartläggningen ska innehålla en 

beskrivning av förfarandet, förekomsten av samråd, samrådens innehåll och kvalitet 

samt hur svar på samråd används vid beslutsfattandet. Arbetsmarknadens parter ska 

involveras i kartläggningen.  

Hanteringen av samråd är omfattande och tar stora resurser i anspråk. 

Uppskattningsvis uppgår antalet beslut där samråd borde ha utförts till åtminstone 

cirka 270 000 för år 2017.  

Hur många samråd som faktiskt utförs finns det inga exakta uppgifter på eftersom 

detta inte registreras. Arbetsförmedlingen har beräknat att myndigheten skickade 

cirka 194 000 samrådsblanketter till fackförbunden under 2017, vilket troligen är en 

något för hög beräkning. Detta innebär att samråd i så fall skickas i drygt 70 procent 

av alla ärenden. En summering utifrån svaren på den enkät som skickats till 

fackförbunden visar på cirka 107 000 mottagna samråd från Arbetsförmedlingen, 

vilket troligen är i underkant. Det är en stor differens mellan de båda bedömningarna 

och utan en digital hantering av samråden är det svårt att få bättre uppskattningar. 

Fackförbunden uppskattar att de, lågt räknat, lägger ned cirka 23 årsarbetskrafter på 

samrådsförfarandet, uppskattningen är dock osäker. Arbetsförmedlingen uppskattar 

att 45 årsarbetskrafter läggs på samråd beräknat på den något för höga beräkningen 

av antalet samråd enligt ovan, vilket gör att antalet årsarbetskrafter i realiteten 

troligen är något lägre. 

Att arbetsförmedlarna inte alltid skickar blanketten om samråd beror bland annat på 

tidsbrist och tidigare erfarenheter av att fackförbunden inte svarar.2 Skälen till att de 

fackförbund som deltar i samrådsförfarandet inte alltid svarar och yttrar sig beror 

bland annat på att samrådet skickats till fel förbund, att informationen i samrådet är 

otillräcklig eller att förbundet saknar kännedom om arbetsgivaren. 

                                                           
2 En förklaring är att fackförbundet Unionen inte längre lämnar yttranden vid samråd men Arbetsförmedlingen 
tolkar förordningen som att man måste fortsätta att skicka samråd.  
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Uppdraget att beskriva innehållet och kvaliteten i samråden kan beskrivas som att: 

 En relativt stor andel av de skickade samråden hamnar hos fel fackförbund. 

Arbetsförmedlarna saknar idag tillräckligt stöd för att kunna skicka samråden 

till rätt förbund. 

 Fackförbundens ges inte alltid möjlighet till en svarstid på fem arbetsdagar. 

 En del fackförbund ser behov av att namn på handledare och personuppgifter 

till den arbetssökande ska vara obligatoriska att fylla i. Det är inte möjligt 

idag på grund av sekretess. 

 Den granskning av ett urval ärenden som gjorts i kartläggningen visar att 

fackförbunden tillstyrker eller inte har något att erinra i cirka 70 procent av 

de granskade ärendena och avråder i resterande 30 procent. Det vanligaste 

skälet till att förbunden avråder är avsaknad av kollektivavtal. 

 Arbetsförmedlarna önskar att fackförbunden inte endast yttrar sig och 

avstyrker med skäl att kollektivavtal saknas utan att förbunden ger ytterligare 

information till Arbetsförmedlingen, till exempel en bedömning av lönenivån 

vid subventionerade anställningar. 

 Arbetsförmedlare och fackförbund ser ett behov av att ersätta blanketten om 

samråd med ett digitalt system för samråd. 

Uppdraget att kartlägga hur samråd används vid beslutsfattandet kan beskrivas 

som att: 

 I de ärenden fackförbunden avråder ändrar Arbetsförmedlingen beslutet i 

cirka 25 procent av fallen. 

 Arbetsförmedlingen ändrar mycket sällan beslutet i de ärenden där det enda 

skälet till att fackförbunden avråder är avsaknad av kollektivavtal. 

 Det är svårt att se någon förklaring till att fackförbundens yttranden hanteras 

på olika sätt i likartade situationer när beslut ska fattas, till exempel när 

fackförbunden avråder på grund av felaktig lön eller för lång 

anvisningsperiod.  

 Merparten av arbetsförmedlarna menar att fackförbundens yttranden har 

betydelse vid bedömningen om anvisning till ett program på en arbetsplats är 

lämplig eller inte. 

Inblandade aktörers syn på samrådet i stort: 

 De förbund som står för den absoluta merparten av alla yttranden 

bedömer att samrådet med Arbetsförmedlingen inte fungerar så väl. 

Förbund som inte tar emot många samråd är mer positiva. 

 Under kartläggningen har det framkommit att samrådet spelar en viktig 

roll och att det finns en vilja till att få samrådet att fungera bättre. 



Arbetsförmedlingens 
Återrapportering 2018 

Disposition och genomförande 

 

9 
 

 

2 Disposition och genomförande 

 Rapportens disposition 

Rapporten är disponerad efter uppdraget i regleringsbrevet. I avsnitt 3 beskrivs hur 

samrådet regleras från regeringen och internt inom Arbetsförmedlingen. Avsnitt 4 

beskriver hur samrådet praktiskt går till hos Arbetsförmedlingen och fackförbunden. 

Förekomsten av samråd, det vill säga hur många samråd som ska göras och hur 

många som faktiskt utförs, beskrivs i avsnitt 5. Samrådens innehåll, kvalitet och 

anledning till att samråd inte alltid utförs beskrivs i avsnitt 6 och 7. I avsnitt 8 

återfinns en beskrivning av hur svaret på samrådet används när beslut ska fattas om 

ett arbetsmarknadspolitiskt program. Parternas syn på samrådet i stort återfinns i 

avsnitt 9. En avslutande diskussion presenteras i avsnitt 10. 

 Metod 

Kartläggningen bygger på enkäter, statistikuttag, ärendegranskningar och intervjuer. 

Uppskattningen av hur många samråd som borde göras avser antalet beslut om 

program och insatser förlagda till en arbetsplats under 2017. Granskningen av 

ärenden avser i huvudsak beslut om arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

som fattades under 2017. Några ärenden avser januari 2018. 

2.2.1 Enkäter 

Två enkäter har skickats ut. Den ena enkäten skickades till ett urval av 

arbetsförmedlare som enligt Arbetsförmedlingens beslutssystem AIS var beslutande 

handläggare för ett program eller en insats som beslutades i januari 2018. Enkäten 

var därmed riktad till arbetsförmedlare med färsk erfarenhet av att fatta beslut och 

att hantera samråd. Samtliga av Arbetsförmedlingens marknadsområden är 

representerade och urvalet är representativt med hänsyn till kön och anställningstid. 

Marknadsområden med fler arbetsförmedlare har fått en större andel enkäter 

skickade till sig. 

Enkäten skickades till 2 977 personer och 1 764 personer besvarade enkäten. Det 

innebär en svarsfrekvens på 59 procent, vilket är en normal svarsfrekvens för de 

enkäter som skickas till arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingens Huvudkontor. 

Som en kontrollfråga skulle de svarande uppge om de fattat beslut om ett 

arbetsmarknadspolitiskt program eller en insats som var förlagd till en arbetsplats 

under 2018. De som uppgav att de inte hade fattat något beslut kunde inte fortsätta 

att besvara enkäten. Det innebär att hela enkäten besvarades av 1 636 personer. 

Den andra enkäten skickades till samtliga fackförbund inom LO, TCO och Saco. Det 

innebar att enkäten skickades till 51 fackförbund. Enkäten besvarades av 32 

fackförbund, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 63 procent, räknat på antal 
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enkäter. Storleken på förbunden sett till antal medlemmar skiljer sig kraftigt åt likaså 

hur många samråd de olika förbunden hanterar. Det är ett fåtal förbund som 

hanterar den absoluta merparten av alla samråd som skickas från 

Arbetsförmedlingen och i stort sett samtliga dessa förbund har också besvarat 

enkäten.3 

2.2.2 Statistikuttag för att fånga förekomsten av samråd 

Förekomsten av samråd ska besvara frågan: Hur många samråd skulle ha utförts och 

hur många utfördes? För att få en uppfattning om hur många samråd som skulle ha 

utförts har antalet beslut om program och insatser som var förlagda till en arbetsplats 

under 2017 tagits fram.4 Av olika orsaker är det inte möjligt att få en exakt beräkning 

av hur många samråd som skulle ha utförts under 2017. De reservationer och 

metodiska problem som finns förknippade med den uppskattning som ändå 

presenteras diskuteras i bilaga 1.  

Även frågan om hur många samråd som faktiskt utfördes år 2017 är förknippad med 

metodiska problem. Skickade och besvarade samråd registreras inte i beslutssystemet 

AIS och går därför inte heller att följa upp.5 Istället har antalet utförda samråd 

uppskattats via enkäter och genom en granskning av ett urval ärenden. De 

reservationer och metodiska problem som finns förknippade med den uppskattning 

som ändå presenteras diskuteras i bilaga 2. 

2.2.3 Ärendegranskning 

Totalt har 363 ärenden granskats som avser beslut förlagda till en arbetsplats och där 

samråd följaktligen ska göras. Granskningen avser både förstagångsbeslut och 

förlängningsbeslut. Ärendena avser olika typer av subventionerade anställningar 

samt praktik. Förteckning över vilka program och insatser som ingår i 

ärendegranskningen framgår av bilaga 2. Urvalet av ärenden har skett genom ett så 

kallat sannolikhetsurval. Ärendena har dragits slumpmässigt och avspeglar hur stor 

andel olika program utgör av det sammanlagda antalet arbetsplatsförlagda insatser 

och program. Program med många beslut förekommer oftare i urvalet än program 

med färre beslut. Ärenden från Arbetsförmedlingens samtliga tio marknadsområden 

finns representerade. Marknadsområden med ett större antal programbeslut har 

också ett större antal ärenden i granskningen.  

Antalet granskade ärenden bedöms vara tillräckligt för att ge en representativ bild av 

handhavandet av samråd på nationell nivå. Däremot är urvalet för litet för en 

redovisning per marknadsområde. 

                                                           
3 Dessa förbund är Svenska Kommunalarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund, Hotell- och 
restaurangfacket, Svenska Transportarbetareförbundet, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch (GS). 
Unionen tar emot stort antal samråd men lämnar inget yttrande och har med den bakgrunden valt att besvara 
delar av enkäten. 
4 Sammanställningen av arbetsplatsförlagda program/aktiviteter i denna rapport kan inte likställas med andra 
sammanställningar som finns i till exempel Arbetsförmedlingens årsredovisning då beräkningar, syfte och vilka 
program som ingår skiljer sig åt. 
 
5 Befintligt beslutssystem för lönebidrag har i september 2017 uppdaterats. I det förbättrade beslutsstödet (LBG) 
finns det obligatoriska uppgifter som måste fyllas i, bland annat om att samråd har gjorts, innan det är möjligt 
att ta ett beslut om lönebidrag. Liknande hantering kommer successivt att införas för andra program och 
insatser. 
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Som ett komplement till granskningen av 363 ärenden har ett antal fackförbund 

ombetts att ta fram exempel på besvarade samråd där fackförbunden avråder från 

anvisning6. Utifrån dessa inskickade svar har 76 ärenden granskats. Syftet är att få ett 

större urval av ärenden där fackförbunden avråder från anvisning än vad som är 

möjligt att få fram i det stora slumpmässiga urvalet. De båda granskningarna 

redovisas enskilt då de metodmässigt skiljer sig åt. 

2.2.4 Intervjuer och möten 

Intervjuer har skett med företrädare på central nivå hos fackförbunden Unionen, 

Hotell- och restaurangfacket, Handelsanställdas förbund och Svenska 

Kommunalarbetareförbundet. Vidare har intervjuer gjorts med företrädare på central 

nivå hos Svenskt Näringsliv, Almega och Visita samt med Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

Arbetsgruppen har närvarat vid ett möte mellan LO-distriktet i Västsverige och 

Arbetsförmedlingen marknadsområde Göteborg Halland och marknadsområde 

Nordvästra Götaland, samt vid ett möte mellan LO-distriktet i Stockholm och 

Arbetsförmedlingen marknadsområde Stockholm Gotland. Vid dessa möten 

diskuterades frågor kopplade till samrådet. 

2.2.5 Involvering av parterna 

Ett preliminärt upplägg av kartläggningen redovisades och diskuterades med 

Partsrådet7 i januari 2018. Vid mötet fick arbetsgruppen namn och kontaktuppgifter 

på utsedda kontaktpersoner. 

Inom Arbetsförmedlingen gjordes sedan ett förslag till frågor att använda i en enkät 

till fackförbunden. Frågorna skickades till utsedda kontaktpersoner inom LO, TCO 

och Saco. Därefter genomfördes ett telefonmöte där utsedda kontaktpersoner hade 

möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i enkäten. En sammanställning av  

e-postadresser till fackförbunden skickades också till kontaktpersonerna för att 

säkerställa att enkäterna skickades till rätt förbund. 

I samband med de intervjuer som gjordes med parterna fanns möjligheten att ta upp 

särskilt viktiga aspekter kring samråden och ge medskick inför kartläggningen. 

Parterna har fått ta del av och lämna synpunkter på de delar i rapporten där de 

omnämns explicit. 

 

 

 

                                                           
6 Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, Svenska Kommunalarbetareförbundet, 
Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Transportarbetareförbundet, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch 
(GS). 
 
7 Partsrådet är ett rådgivande organ på nationell nivå i frågor som rör Arbetsförmedlingens verksamhet och 
består av biträdande generaldirektören samt representanter för arbetsgivare och arbetstagare 
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3 Reglering av samrådet 

Enligt 9 § förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska 

beslut om program eller insats vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad, det vill säga 

lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt 

perspektiv. Vid anvisning av en person till ett arbetsmarknadspolitiskt program eller 

insats på en arbetsplats ingår en bedömning av arbetsplatsens lämplighet. Det 

betyder att Arbetsförmedlingen ska väga in de förhållanden som råder på 

arbetsplatsen innan beslutet om anvisning fattas.  

Några exempel på viktigare faktorer som ska vägas in är arbetsmiljö, om det finns 

tillräcklig handledning eller att lönen vid subventionerade anställningar är enligt 

kollektivavtal. Kort sagt om arbetsgivaren bedöms som lämplig för att samhället ska 

gå in och subventionera en anställning eller låta en arbetslös person praktisera på 

arbetsplatsen.  

Vidare så regleras i 9 a § förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten att Arbetsförmedlingen, innan anvisning till ett program eller annan 

insats på en arbetsplats, ska samråda med den fackliga arbetstagarorganisationen på 

arbetsplatsen.  

”Arbetsförmedlingens ska samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är 

part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon anvisas ett 

arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en 

arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats.” 

Samrådet avser lämpligheten i att förlägga ett program eller en insats till 

arbetsplatsen. Däremot avser inte samrådet personen som ska anvisas. Viktig 

information från samrådet kan till exempel vara lön, arbetsmiljö och uppsägningar.  

Arbetsförmedlingen är inte skyldig att följa fackförbundens yttrande, utan samrådet 

ska ses som ett sätt att få ett bättre beslutsunderlag för att kunna uppfylla de krav 

som ställs på den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som bedrivs inom 

Arbetsförmedlingen.8 

För att underlätta den praktiska hanteringen av samråden finns en överenskommelse 

mellan LO och Arbetsförmedlingen. 

Det finns ett särskilt handläggarstöd om samråd som mer detaljerat ska hjälpa 

arbetsförmedlarna i samrådsförfarandet.9 Här finns olika situationer beskrivna och 

hur förfarandet då ska gå till. Exempelvis finns det råd om hur Arbetsförmedlingen 

ska hantera tvist mellan arbetsgivare och arbetstagarpart beträffande 

kollektivavtalets tillämpning av lönenivåer. Arbetsförmedlarna har även möjlighet att 

kontakta Enheten Rådgivning med frågor kring samrådet. Rådgivningen fungerar 

som en intern support i regelfrågor. 

                                                           
8 Vad som avses med arbetsmarknadspolitisk verksamhet framgår av förordning (2000:628) om den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
9 Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 2013/28 Samråd vid arbetsmarknadspolitiskt program/insats som 
är förlagd till en arbetsplats. 
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4 Den praktiska hanteringen av samråden 

 Hanteringen hos Arbetsförmedlingen 

Innan beslut om ett program som är förlagd till en arbetsplats kan fattas ska 

Arbetsförmedlingen samråda med den arbetstagarpart som organiserar arbetstagare, 

eller i de fall arbetsgivaren saknar kollektivavtal, skulle ha organiserat arbetstagare 

på arbetsplatsen. I praktiken innebär det att Arbetsförmedlingen samråder med 

något av fackförbunden inom LO, TCO och Saco. Samråd sker genom att en blankett 

skickas, företrädelsevis via e-post, till berört fackförbund. Samrådsblanketten finns 

som pdf på Arbetsförmedlingens intranät Vis eller kan skrivas ut från 

Arbetsförmedlingens beslutssystem AIS. Arbetsförmedlingen ska samråda inför varje 

enskild anvisning. 

Initiativet till den arbetsplatsförlagda aktiviteten kan komma från 

Arbetsförmedlingen, den arbetssökande eller arbetsgivaren.  

Handläggningen inleds ofta med att arbetsförmedlaren kontaktar arbetsgivaren för 

att diskutera praktiska frågor kring anvisningen. I förekommande fall bokas ett besök 

hos arbetsgivaren. Arbetsförmedlingen har ett beslutsunderlag/överenskommelse i 

form av en blankett som ska fyllas i av arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen. I vissa 

fall ska även den arbetssökande skriva under. I blanketten efterfrågas bland annat 

vilket program eller vilken insats som avses, hur länge den ska pågå, kontaktuppgifter 

till arbetsgivare eller anordnare och om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte.  

Utifrån de inhämtade uppgifterna i beslutsunderlaget ska en blankett om samråd10 

fyllas i av arbetsförmedlaren för att sedan skickas till rätt fackförbund. 

Mottagande fackförbund har fem arbetsdagar på sig att yttra sig räknat från dagen de 

mottagit blanketten. När fackförbundet har besvarat samrådet, eller den 

överenskomma tiden har passerat, kan Arbetsförmedlingen ta ställning till insatsens 

lämplighet och anvisa, alternativt inte anvisa, den arbetssökande.  

Samrådsblanketten ska sparas tillsammans med övriga handlingar i ärendet. Om 

fackförbundet har begärt återkoppling på att Arbetsförmedlingen tagit emot 

samrådet ska Arbetsförmedlingen e-posta en återkoppling om att det har inkommit 

till myndigheten. På grund av sekretess är det däremot inte möjligt för 

Arbetsförmedlingen att återkoppla om myndigheten har anvisat till insatsen eller 

inte11. 

 Hanteringen hos fackförbunden 

Vid intervjuer med fyra större fackförbund har det visat sig att dessa fackförbund 

hanterar samråden på likartade sätt. Vanligtvis kommer samrådet via e-post från 

Arbetsförmedlingen till den avdelning/sektion som finns inom det geografiska 

                                                           
10 Bilaga 4. 
11 28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se RÅ 1996 ref. 79, Högsta förvaltningsdomstolens 
dom den 18 mars 2015 i mål nr 3634-14 samt Se bl.a. Kammarrättens i Stockholm dom den 10 mars 2011 i mål 
nr 908-11.  
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område där insatsen eller programmet är aktuellt. En utsedd person som kan vara 

assistent, fackligt förtroendevald eller annan facklig företrädare, tar emot och 

besvarar samrådet om det avser en arbetsplats som är känd sedan tidigare. Vid 

tveksamheter om hur samrådet ska besvaras tas kontakt med ombudsmannen för 

området. Svaret skickas tillbaka till Arbetsförmedlingen via e-post. 

Som ett stöd i bedömningen av hur svaret på samråd ska lämnas tog LO år 2011 fram 

rekommendationer inför samråd12.  Några fackförbund har vidareutvecklat 

rekommendationerna från LO och skapat egna checklistor som de följer när 

samråden ska besvaras. 

I mars 2014 beslutade Unionen att avstå från att yttra sig kring samråd. Eftersom 

Arbetsförmedlingen har som krav att samråda enligt förordning (2000:628) om den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten fortsätter myndigheten att skicka samråd till 

Unionen. Unionen svarar i form av ett standardiserat mail där det framgår att 

förbundet avstår från att yttra sig.  

5 Förekomsten av samråd 

 Antalet samråd 

Ordet samråd pekar på att det är minst två parter som samarbetar/samråder. 

Samrådet är, enligt denna definition, inte fullgjort förrän fackförbunden svarat, på ett 

eller annat sätt. Det är sålunda inte tillräckligt att en blankett om samråd skickas. 

Antalet samråd kan därför analyseras utifrån: 

 Antalet skickade blanketter om samråd från Arbetsförmedlingen till 

fackförbunden. 

 Antalet svar från fackförbunden. 

 Antalet svar från fackförbunden som innehåller ett yttrande. 

Det finns inga exakta uppgifter på hur många samråd som genomförs eftersom 

varken Arbetsförmedlingen eller samtliga fackförbund registrerar detta. Det pågår ett 

arbete hos Arbetsförmedlingen med syfte att utskick och svar ska registreras i 

beslutssystemet AIS och att antalet samråd därmed skulle bli möjliga att följa upp 

och enklare att hantera. Detta systemstöd har under hösten 2017 införts för 

lönebidrag och avsikten är att det ska omfatta fler program. 

5.1.1 Uppskattning av antalet samråd utifrån fackförbundens svar 

I ett försök att få en uppfattning om antalet samråd har samtliga fackförbund inom 

LO, TCO och Saco ombetts att i den enkät som skickats ut, uppskatta antalet 

mottagna blanketter om samråd från Arbetsförmedlingen och hur många av dessa 

som besvaras.  

                                                           
12 LO: Rekommendationer inför samråd 
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Det är problematiskt för fackförbunden att uppskatta antalet mottagna samråd 

eftersom antalet vanligtvis inte sammanställs av fackförbunden. Respektive förbund 

har dessutom sina egna system och rutiner vilket förstås försvårar en gemensam 

sammanställning. De uppgifter som förbunden lämnar i enkäten är därför 

uppskattningar och ofta förenade med reservationer. Att det ändå är ett stort antal 

samråd som förbunden tar emot och besvarar står dock klart. 

Det är 20 fackförbund som uppger hur många samråd de uppskattningsvis tog emot 

under 2017. Totalt uppskattar förbunden att de fått 107 000 samråd skickade till sig. 

Flera förbund anger att deras uppskattning är i underkant, bland annat Svenska 

Kommunalarbetareförbundet som tar emot stora mängder samråd. Antalet samråd 

som förbunden får tillsända är därför högre än 107 000. Dessutom finns enstaka 

förbund som i text uttrycker att antalet samråd ”är några hundra”. De sistnämnda är 

inte medräknade i de 107 000 mottagna samråden. 

Det är sex fackförbund som står för 95 procent av antalet uppskattade mottagna 

samråd, vilket motsvarar 102 000. Dessa förbund är Svenska 

Kommunalarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund, Hotell- och 

restaurangfacket, Unionen, Svenska Transportarbetareförbundet och Facket för 

Skogs-, Trä- och Grafisk bransch (GS). 

De fackförbund som besvarat enkäten uppskattar att de skickade cirka 75 000 svar på 

samråd under 2017. Att det är så pass få svar jämfört med de 107 000 som förbunden 

har tagit emot beror till viss del på att Unionen inte räknar sitt standardiserade mail 

som ett svar. I denna rapport har däremot Unionens automatiska mail betraktats som 

ett svar men däremot inte som ett yttrande. Eftersom Unionen uppskattar att de får 

16 000 förfrågningar innebär det lika många svar. Därmed skulle fackförbundens 

uppskattning av antalet besvarade samråd vara minst 91 000. Resonemang om 

orsaker till att alla samråd inte besvaras återfinns i avsnitt 6. 

5.1.2 Uppskattning av antalet samråd utifrån urvalsundersökning 

Ett annat sätt att försöka uppskatta antalet skickade samråd är att, via ett 

sannolikhetsurval av ärenden, se hur vanligt det är att samråd skickas. Andelen 

skickade samråd i urvalet skulle sedan kunna ställas i relation till antalet ärenden där 

samråd borde göras.  

I bilaga 1 finns en sammanställning av antalet beslut fattade under 2017. Den 

absoluta merparten av besluten är på en arbetsplats och därför ska samråd ske. 

Sammanställningen avser såväl ärendets första beslut och beslut om förlängning, 

eftersom samråd ska göras vid båda dessa tillfällen. Redovisningen av antalet 

program och insatser är inte helt komplett och det finns vissa metodiska problem 

med redovisningen, vilket beskrivs i bilaga 1.  

Bedömningen är, med nämnda reservationer, att antalet program och insatser där 

samråd skulle ha skett under 2017 åtminstone är 270 000. Drygt 130 000 av dessa 

ärenden rör program och insatser med inslag av praktik13 och cirka 77 000 utgörs av 

de olika formerna av lönebidrag. Övriga ärenden är de olika formerna av särskilt 

                                                           
13 Arbetspraktik, arbetsträning, arbetsträning med handledare, förstärkt arbetsträning och 
yrkeskompetensbedömning. 
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anställningsstöd (instegsjobb, extratjänster med flera) som utgör cirka 35 000, samt 

sysselsättningsplatser och bidrag för personligt biträde, 25 000. Frågan är då hur 

många samråd som faktisk utförts. 

För att bland annat få en uppfattning om hur stor andel av de arbetsplatsförlagda 

besluten som föregåtts av ett samråd har ett urval av 363 ärenden granskats. Vilka 

program/insatser som ingick i urvalet och hur urvalet har gjorts finns beskrivet i 

bilaga 2. 

Granskningen av de 363 ärendena som nämnts ovan visar att blankett om samråd 

skickats ut i knappt 72 procent av antalet granskade ärenden, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Uppskattning av antalet samråd utifrån urval av ärenden. 

Hur många samråd genomförs?  

 
Urvalet Andel av ärenden Totalt 2017 

Antal ärenden 363 
 

270 598 

Skickade 
blanketter 

261 71,9 % 194 559 

Svar från 
fackförbunden 

220 60,6 % 163 982 

Yttranden från 
fackförbunden 

156 42,9 % 116 086 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager och granskning av ett urval ärenden. 

 

Det finns dock en stor skillnad beroende på typ av program/insats. Av diagram 1 

nedan framgår att andelen skickade samrådsblanketter är betydligt högre för de 

subventionerade anställningarna, 84 procent, än för praktik, 44 procent, och samma 

förhållande gäller såväl för svaren som för yttranden14. 

 

 

 

 

                                                           
14 Som jämförelse kan nämnas en nyligen avslutad nationell granskning av lönebidrag som gjorts på 
Arbetsförmedlingen, diarienummer Af-2018/0008 1344. Av 943 lönebidragsbeslut från januari 2018 har 
samråd skickats i närmare 95 procent av ärendena. 
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Diagram 1. Andel samråd i förhållande till antalet ärenden om 

subventionerade anställningar och praktik15. 

 

Källa: Granskning av ett urval ärenden. 

 

5.1.3 Slutsats – antalet samråd 

Samrådet används inte i den omfattning som är avsikten. Arbetsförmedlingen skickar 

inte alltid blanketten om samråd och enligt den dokumentation som finns svarar inte 

de fackliga organisationerna alltid på den blankett de fått och yttrar sig inte heller i 

alla ärenden. 

I diagram 2 finns en uppskattning av hur många samråd som borde utförts under år 

2017 och en uppskattning av hur många som utfördes. Sett till den striktare 

tolkningen av begreppet ”samråd” är detta fullföljt i mindre än hälften av besluten. 

Med den generösare tolkningen (svar med eller utan yttrande) har samråd skett i 

drygt 60 procent av besluten, men för 28 procent av ärendena har processen inte ens 

påbörjats; ingen blankett har skickats ut och det finns inte heller någon 

dokumentation om att samrådet skett på annat vis.  

 

 

 

 

 

                                                           
15 De praktikärenden som ingår i urvalet är Arbetspraktik som inte är inom ramen för Jobbgarantin för 
ungdomar eller inom Jobb- och utvecklingsgarantin samt arbetsträning med handledare. Se tabell B 2 bilaga 2. 
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Diagram 2. Uppskattning av antal ärenden där samråd borde göras och 

faktiskt utförda samråd för år 2017. 

     

Källa: Arbetsförmedlingens datalager och granskning av ett urval ärenden. 

Antalet skickade samrådsblanketter uppskattas till 194 000. Antalet svar till 164 000 

och antalet yttranden till 116 000. 

Antalet utförda samråd är troligen överskattat beroende på att urvalet av de 363 

granskade ärendena har ett större inslag av subventionerade anställningar än vad 

som är fallet om man jämför med den faktiska fördelningen av olika program. 

Samråd görs i större utsträckning inför anvisning till subventionerad anställning 

jämfört med övriga program och insatser. Någon beräkning av vad denna 

snedvridning i urvalet innebär i antal har inte gjorts. 

En summering av fackförbundens uppskattning av antalet från Arbetsförmedlingen 

skickade samråd blir 107 000 och är troligen för låg. En uppskattning utifrån 

urvalsundersökningen visar på 194 000, vilket troligen är för högt. För att få ett 

bättre grepp om samrådens volymer skulle det krävas ett systemstöd där samråden 

registreras. 

 Uppskattning av antalet årsarbetskrafter för att hantera 
samrådet 

Fackförbunden har försökt uppskatta hur mycket tid, omräknat i årsarbetskrafter, 

som de lägger ned på att hantera samråden. Antalet årsarbetskrafter skiljer sig 

kraftigt åt, från att i stort sett ingen tid alls behöver läggas på samråd till sex 

årsarbetare. Skälet är att vissa förbund knappt får några samråd alls medan andra får 

tusentals.  

Vid en summering av de svar som förbunden lämnat i enkäten hamnar det totala 

antalet årsarbetskrafter i ett intervall på mellan knappt 23 årsarbetskrafter och 27 

årsarbetskrafter. Intervallet beror på att ett förbund uppger att man lägger ned minst 
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motsvarandesex årsarbetskrafter på samråd men att det vid svårare ärenden inräknat 

skulle kunna röra sig om upp till tio årsarbetskrafter. Unionen har inte angett några 

årsarbetskrafter alls eftersom de inte yttrar sig kring samråden. Om Unionen hade 

lämnat yttranden skulle deras resurser kunna vara jämförbara med Hotell- och 

restaurangfacket, det vill säga fem årsarbetskrafter.  

Arbetsförmedlingen har inga uppgifter om hur mycket tid eller årsarbetskrafter som 

används för arbetet med samråden. Hur mycket tid ett samråd tar för en 

arbetsförmedlare varierar. I de fall det är uppenbart vilket fackförbund som ska ha 

samrådet, samt om fackförbundet i sitt yttrande inte har något att erinra, är 

handläggningstiden för samråd kort. I de fall där det är oklart vilket fackförbund som 

ska ha samrådet eller där svaret från fackförbundet innebär utredning och kontakt 

med arbetsgivaren kan utredningstiden bli mer omfattande. Det är inte så vanligt att 

samråd leder till ett mer omfattande utredningsarbete. Merparten av samråden 

bedöms ha begränsad handläggningstid. En grov uppskattning av antalet 

årsarbetskrafter hos Arbetsförmedlingen skulle kunna göras enligt följande:  

Varje samråd uppskattas till i genomsnitt 20 minuter för en arbetsförmedlare.  

Den tid som finns för att hantera samråd är så kallad debiterbar tid, det vill säga tid 

som inte innebär semester, personalmöten, arbetsplatsträffar, planeringsdagar, 

kompetensutveckling eller liknande. Debiterbar tid uppskattas inom 

Arbetsförmedlingen till 1400 timmar per år. Antalet skickade samråd uppskattas till 

194 000 enligt den något för högt uppskattade beräkningen i avsnitt 5.1.3. 

Med ovanstående förutsättningar skulle tiden som ägnas till samråd motsvara cirka 

46 årsarbetskrafter hos Arbetsförmedlingen.16  

Utifrån fackförbundens uppskattningar av antalet mottagna samråd skulle cirka 25 

årsarbetskrafter ägnas åt samråd hos Arbetsförmedlingen.17 

6 Anledningar till att samråd inte alltid utförs 

Som framgår av avsnitt 5 förekommer det att kompletta samråd inte alltid utförs. Det 

kan bero på att Arbetsförmedlingen inte skickar någon blankett eller att 

fackförbunden inte svarar, alternativt svarar men inte lämnar något yttrande.  

 Anledningar till att inte skicka samråd 

I enkäten till arbetsförmedlarna framgår det att 98 procent av arbetsförmedlare som 

fattat beslut om ett program eller annan insats känner till att samråd ska göras innan 

beslut. 

                                                           
16 194 000/3 = 64 600    64 000/1400 = 46  
17 107 000/3 = 35 667     35 667/1400 = 25,5 
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Av tabell 2 framgår att 74 procent av arbetsförmedlarna svarar att de alltid skickar ut 

blanketten om samråd till de fackliga organisationerna och att cirka 22 procent att de 

ofta gör det.  

 

Tabell 2. Hur ofta blankett om samråd skickas av arbetsförmedlare inför 

beslut om program/insats på en arbetsplats. Antal och procent. 

Fråga: Hur ofta skickas blankett om samråd till den fackliga 
organisationen innan du beslutar om anvisning till 
program/insats på en arbetsplats?18 

Alltid 1206 74 % 

Ofta 349 22 % 

Sällan 61 4 % 

Aldrig 5 0 % 

Svarande 1621 100 % 

Källa: Enkät till arbetsförmedlare. 

I enkäten fanns möjlighet att i fritext ange skäl till att samråd inte alltid skickas. I 

kartläggningen har svaren grupperats och de fyra mest frekventa skälen är:  

 Tidsbrist (både ont om tid inför programstart och arbetsbelastning). 

 Fackförbunden svarar ändå inte. 

 Program/insats där samråd inte behövs eller är onödigt. 

 Generell överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförbund ersätter 

samråd i det enskilda fallet. 

Tidsbristen yttrar sig främst i att arbetsgivare och arbetssökande har en önskan om 

att få starta anställningen eller praktiken med kort varsel. Viljan att starta med kort 

varsel är ofta kombinerad med att arbetsförmedlaren enligt enkätsvaren redan på 

förhand vet vad fackförbundet kommer att svara, vilket gör att processen då känns 

onödig. Tidsbristen handlar även om den generella arbetsbelastningen, även om den 

förklaringen inte är lika förekommande. Tidsbristen kan illustreras genom dessa citat 

från enkäten: 

”Ibland är det brådskande och rör sig om en anställning som börjar snart eller att jag fått svar från 

facket tidigare som handlar om identiskt ärende som gör att jag "vet" vad facket kommer yttra.” 

”Det tar upp till 5 dagar att få ett svar och sökande och anordnaren är ofta redo att starta direkt. Jag 

ser ingen anledning att vänta när sökande är motiverad.” 

                                                           
18 Förutom nystartsjobb, yrkesintroduktionsanställningar och lönebidrag för utveckling i anställning hos 
Samhall. Inför anvisning till Samhall görs inga individuella samråd och för övriga program och insatser görs inte 
samråd. 
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”Missar i all stress när det gäller praktik, samråder dock ALLTID vid anställningar med stöd” 

Det andra skälet, att fackförbunden inte svarar, innebär att arbetsförmedlaren har 

tidigare erfarenheter av att inte få svar och därför saknar motivation att skicka 

samråd på nytt. Unionens beslut att inte yttra sig gällande samråd upplevs som ett 

icke-svar. Det upplevs även som ett icke-svar när fackförbunden avråder på grund av 

att arbetsgivaren saknar kollektivavtal. 

”Ibland är det meningslöst att skicka när vi vet att just vissa organisationer inte svarar på 

samrådsförfrågan.” 

”Eftersom fackliga organisationerna inte svarar alls eller återkommer enbart med informationen att 

företaget inte har kollektivavtal (vilket de ibland har vid vidare kontroll). Det ger oss inget stöd i 

våra beslut. Vi behöver få information om det skett varsel, uppsägningar eller om företaget inte 

sköter de fackliga reglerna. Vi behöver även få information om lönen är skälig.” 

Det finns även en viss oklarhet i vilka program och insatser som kräver samråd. En 

uppfattning är att vissa program som är förlagda till en arbetsplats är undantagna 

kravet på samråd. 

”Arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och fått lära mig att då behövs inte detta.” 

”Vid arbetsträning där sökande inte tar upp en plats utan endast stöttas på arbetsplatsen för att 

närma sig arbete igen.” 

Den fjärde anledningen till att samråd inte skickas är uppfattningen att olika 

överenskommelser kan ersätta samrådet i det enskilda fallet. Det är främst fråga om 

överenskommelser mellan kommuner och fackförbund, till exempel hur många 

personer som kan tas emot med extratjänster. Två citat som illustrerar varför samråd 

inte skickas i dessa fall: 

”Extratjänst på kommunen, fått höra att det gjorts central överenskommelse.” 

”Om det till exempel är hos kommunen, då finns redan en överenskommelse mellan 

kontaktpersoner. Samt om någon annan handläggare nyligen skickat samråd och jag vet om det.” 

 Anledningar till att inte lämna svar och yttrande på samråd 

Förutom Unionen har även Hotell- och restaurangfacket fattat ett principbeslut om 

att dra sig ur samrådet. Hotell- och restaurangfacket har dock valt att tillsvidare 

fortsätta att besvara och yttra sig vid samråd. 

I avsnitt 5.1.3 framgår att alla utskickade samråd inte besvaras. Orsaken till detta har 

inte lyckats fångas upp i kartläggningen. Däremot finns mer information kring varför 

förbunden inte alltid yttrar sig. 

Skälet till att Unionen, med ett medlemsantal på 650 000 medlemmar, drog sig ur 

samrådet var enligt förbundet att arbetsbelastningen var för hög i förhållande till 

kvalitén i samråden och möjligheten till reell påverkan på beslut och uppföljning. 

Många samråd skickades dessutom felaktigt till förbundet. Unionen ansåg inte heller 

att deras yttranden beaktades i tillräcklig grad av Arbetsförmedlingen. Vidare hade 
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förbundet ett behov av personuppgifter på den som skulle anvisas insatsen. 

Anledningen var att förbundet ville veta om personen var medlem i Unionen och då 

skulle kunna följa upp insatsen med denne. Om personen inte var medlem fanns 

ändå ett behov av kontakt för att diskutera medlemskap. De sekretessregler som 

Arbetsförmedlingen lyder under gör det omöjligt att lämna ut dessa personuppgifter. 

I blanketten om samråd anges därför endast födelsedata. 

Det finns flera anledningar till att övriga fackförbund inte alltid lämnar ett yttrande. 

Granskningen av ärenden visar att i de flesta fall avråder fackförbunden från 

anvisning när kollektivavtal saknas, men det förekommer även svar där förbunden 

istället väljer att avstå från yttrande med motiveringen att man saknar kännedom om 

arbetsgivaren.  

Det förekommer även att förbunden avstår från yttrande när beskrivningen av 

arbetsuppgifter och arbetsgivare indikerar att blanketten skickats till fel förbund. 

Ett ytterligare skäl är att information om lön, handledning eller arbetstidens 

omfattning saknas på samrådsblanketten.  

7 Samrådens innehåll och kvalitet 

Samrådens innehåll och kvalitet diskuteras utifrån följande aspekter: 

 Skickas samråden till rätt fackförbund? 

 Har fackförbunden fått tillräckligt med tid för att besvara samrådet? 

 Är blanketten om samråd komplett ifylld? 

 Svarar uppgifterna i samrådsblanketten mot behovet av information? 

I följande avsnitt diskuteras på vilket sätt dessa aspekter påverkar kvaliteten i 

samrådet och hur den faktiska kvaliteten ser ut.  

 Skickas samråden till rätt fackförbund? 

På Arbetsförmedlingens intranät Vis finns en beskrivning av vilka yrkesgrupper de 

olika fackförbunden organiserar samt en länk till deras hemsida. Därifrån söker 

arbetsförmedlaren reda på en e-post adress att skicka samrådet till. I övrigt finns det 

inget systemstöd som talar om vilket fackförbund som samrådsblanketten ska skickas 

till inför anvisning.  

I det underlag som arbetsgivaren fyller i inför ett beslut om program ska 

arbetsgivaren ange om det finns kollektivavtal eller inte, däremot efterfrågas inte 

vilket förbund arbetsgivaren har kollektivavtal med. Detta innebär att 

arbetsförmedlaren istället får fråga arbetsgivaren eller med hjälp av informationen på 

intranätet räkna ut vilket fackförbund som skulle kunna vara aktuell 

kollektivavtalspart. I de fall arbetsgivaren saknar kollektivavtal ska blanketten om 
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samråd skickas till det förbund som hade varit aktuellt, sett till de arbetsuppgifter 

som ska utföras.  

Arbetsförmedlarna har i enkäten svarat att de i nära 90 procent av fallen, ”så gott 

som alltid” eller ”ofta”, vet att de skickat samrådet till rätt fackförbund.  

 

Tabell 3. Antal och andel arbetsförmedlare som är säkra på att samrådet 

skickas till rätt fackförbund. 

Fråga: Hur ofta är du säker på att samrådet skickas till rätt 
fackförbund? 

Så gott som alltid 704 44 % 

Ofta 728 45 % 

Sällan 160 10 % 

Så gott som aldrig 16 1 % 

Svarande 1608 100 % 

Källa: Enkät till arbetsförmedlare. 

Vissa av de arbetsförmedlare som uppger svårigheter med att veta var samråden ska 

skickas menar att de på grund av tidsbrist ibland avstår helt från att skicka något 

samråd. Tidsbristen kan bero på såväl arbetsförmedlarens arbetssituation som att det 

är angeläget att den arbetssökande snabbt får påbörja planerad insats. 

I enkäten till fackförbunden har de förbund som får flest samråd svarat att mellan 10 

och 30 procent av samrådsblanketterna har skickats fel. I svaret räknas även fel 

avdelning inom ett fackförbund som att samrådet har skickats fel. 

Unionen har i samband med besvarandet av enkäten gjort stickprov på 57 ärenden. 

Ungefär en tredjedel av blanketterna hade skickats fel.  

Ett samråd som skickas till fel fackförbund medför en extra arbetsinsats för det 

förbund som tar emot samrådet. Vad förbunden gör med samråd som kommer fel ser 

olika ut. Ibland skickas det vidare till rätt fackförbund, ibland skickas det tillbaka till 

Arbetsförmedlingen med information om vilket fackförbund som bör vara det rätta. 

Det förekommer även att fackförbunden svarar att de inte har något kollektivavtal 

med arbetsgivaren och därför avstår från att yttra sig. Ett samråd som skickas till fel 

fackförbund kan även innebära att svaret inte kommer till Arbetsförmedlingen inom 

stipulerad tid och att beslut då fattas utan något yttrande från fackförbunden. 

 Har fackförbunden fått tillräckligt med tid för att besvara 
samrådet? 

I Arbetsförmedlingens handläggarstöd för hantering av samråd och i 

överenskommelsen mellan LO och Arbetsförmedlingen, framgår det att 

fackförbunden har en svarstid på fem arbetsdagar, räknat från den dag de tar emot 
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samrådsblanketten. Om mer tid behövs för att kunna besvara förfrågan kan 

fackförbunden kontakta Arbetsförmedlingen med begäran om utökad 

handläggningstid. I den ärendegranskning som gjorts finns inte något dokumenterat 

exempel på att facket utnyttjat den möjligheten. 

I enkäten har 21 fackförbund besvarat frågan om de alltid får fem arbetsdagar på sig 

för att besvara samrådet, 14 förbund svarar ja och 7 nej. De gånger fackförbunden får 

en kortare svarstid beror det på att insatsen eller programmet ska påbörjas inom fem 

arbetsdagar. Det förekommer enligt vissa fackförbund att arbetsförmedlare ringer 

direkt till förbunden och vill ta samrådet per telefon på grund av tidsbrist. 

 Är blanketten om samråd komplett ifylld? 

Kvaliteten i samråden är beroende av innehållet. En fullständigt ifylld blankett om 

samråd innebär en god kvalitet i underlaget. Om blanketten om samråd däremot är 

ofullständigt ifylld av Arbetsförmedlingen eller av fackförbundet är kvaliteten i 

underlaget sämre. En ofullständigt eller felaktigt ifylld blankett innebär ett sämre 

beslutsunderlag för Arbetsförmedlingen, vilket kan påverka kvaliteten i beslutet. 

7.3.1 Arbetsförmedlingens underlag 

Till stöd för att fylla i blanketten om samråd finns en beskrivning i det från 

blanketten separerade handläggarstödet, Samråd vid arbetsmarknadspolitiskt 

program/insats som är förlagd till en arbetsplats.  

De flesta uppgifterna i blanketten får anses rätt givna och okomplicerade att fylla i, 

vilket även svaret på enkäten till arbetsförmedlarna visar. På frågan Tycker du att 

blanketten om samråd är lätt att fylla i? svarade 92 procent att så var fallet. I de 

kommentarer som har gjorts till frågan framkommer att det snarare är bristande 

systemstöd som är problemet. Arbetsförmedlarna menar att det borde gå att föra 

över information till blanketten direkt från andra system. Blanketten om samråd 

finns på intranätet, samt i AIS. I AIS förs vissa uppgifter över automatiskt från 

beslutsärendet till blanketten om samråd. Blanketten måste först skrivas ut, för att 

sedan skannas in som en pdf, för att därefter mailas till fackförbunden. Hanteringen 

upplevs som omständlig. 

I tabell 4 redovisas i vilken grad olika uppgifter i blanketten om samråd är tillräckligt 

ifyllda när de skickas till fackförbunden.  
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Tabell 4. Hur stor andel av efterfrågade uppgifter i blankett om samråd som 

är tillräckligt ifyllt. 

  
Procent 

Framgår vilket program? 
 

98 

Anges arbetstidens omfattning? 96 

Finns månadslön angiven? 
 

95 

Finns fullständiga adressuppgifter till arbetsgivaren? 86 

Anges om det finns tidigare erfarenhet? 81 

Finns tillräcklig beskrivning av arbetsuppgifter? 73 

Beskrivs behovet av handledning? 13 

Källa: Granskning av ett urval ärenden. 

 

Att i en granskning avgöra vad som är tillräckligt eller inte har såklart inslag av 

subjektivt bedömande bland de som utför granskningen. Det står dock klart att 

beskrivningen av arbetsuppgifter och särskilt uppgiften om behov av handledning i 

större utsträckning är otillräckligt ifylld. 

I handläggarstödet framgår att: ”När arbetsuppgifter och handledningsformen 

beskrivs ska det framgå vad individen ska göra och hur hon/han handleds. Allmänna 

beskrivningar som t.ex. "sedvanliga arbetsuppgifter inom verksamheten" är 

otillräckliga.” 

Beträffande handledningen anges ofta namnet på handledaren men betydligt mer 

sällan hur handledningen är tänkt att gå till. Arbetsuppgifterna beskrivs emellanåt i 

mer generella termer som ”butiksarbete” eller ”chaufför”.  

Den för fackförbunden viktiga informationen kring lön, arbetstid och vilket program 

som avses är i de flesta fall ifyllt. 

Total har 16 fackförbund besvarat frågan Vilken information är det som vanligtvis är 

otillräckligt ifylld i samrådsblanketten? I de fall blanketten är otillräckligt ifylld 

handlar det främst om uppgifter om lön, handledning och arbetsuppgifter. Till 

skillnad mot Arbetsförmedlingens granskning uppger alltså fackförbunden lönen som 

otillräckligt ifylld. Möjligen kan skillnaden bero på att det i Arbetsförmedlingens 

granskning enbart tas hänsyn till om uppgiften om lön är ifylld medan fackförbunden 

kan ha lagt in aspekten att det är rätt lön som anges. I granskningen av ett urval 

ärenden av samråd förekommer det dessutom att fackförbunden i sitt yttrande 

påpekar att lön inte finns angivet även i de fall samrådet gäller praktik där ingen lön 

betalas ut. 
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Tabell 5. De uppgifter som enligt fackförbunden oftast är otillräckligt ifyllda i 

blanketten om samråd. 

Vilken information är det 

som vanligtvis är 

otillräckligt ifylld i 

samrådsblanketten?    

  
Antal 

förbund 

Uppgifter om lön 
 

5 

Arbetsuppgifter 
 

4 

Handledning  
 

4 

Kontaktuppgifter arbetsgivare 1 

Födelsedatum 
 

0 

Planerad anvisningstid 1 

Arbetstidens omfattning 1 

Vilket program/insats som avses 0 

Annat 
  

0 

Källa: Enkät till fackförbunden. 

 

7.3.2 Fackförbundens underlag och yttrande 

Granskningen visar att hur blanketten om samråd fylls i varierar mellan olika 

fackförbund och även inom fackförbunden beroende på vem som svarar. 

Adressuppgifter till fackförbunden fylls inte alltid i, till viss del troligen beroende på 

att uppgifterna finns i det e-post meddelande som skickas till Arbetsförmedlingen 

och därför då inte noteras i blanketten. Uppgiften om arbetsgivaren har kollektivavtal 

eller inte har fyllts i av fackförbunden i 88 procent av de granskade ärendena. 

I det studerade urvalet har fackförbunden lämnat yttrande i 156 ärenden. I 47 av 

dessa ärenden, det vill säga 30 procent, avråder fackförbundet från anvisning. I 

övriga fall antingen tillstyrker fackförbunden eller har inget att erinra. 

Formuleringarna skiljer sig åt men svaren kan grupperas in i dessa två 

svarsalternativ. Vissa fackförbund yttrar sig enbart om kollektivavtal finns medan till 

exempel Handelsanställdas förbund uppger i enkäten att de har en policy om att 

alltid yttra sig om samråden är korrekt ifyllda. 

I tabell 6 framgår anledningar till att fackförbunden avråder. Summan i tabellen 

överstiger 47, vilket beror på att det i ett ärende kan finnas flera anledningar till att 

man avråder. 
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Tabell 6. Anledningar till att fackförbunden avråder från anvisning samt hur 

ofta dessa anledningar finns noterade i svaret på samråd.  

Anledning Antal  

Kollektivavtal saknas 32 

Felaktig lön   12 

För lång anvisningstid/undanträngning 8 

För många personer med stöd 2 

Övrigt19 
 

3 

Källa: Granskning av ett urval ärenden. 

Att kollektvivatal saknas är den vanligaste orsaken till att fackförbunden avråder. I 

sju av dessa fall anges skälet kollektivavtal saknas tillsammans med någon av de 

andra anledningarna. Skälet till att fackförbunden avråder när det saknas 

kollektivavtal är att de villkor kring löner och förmåner som regleras i 

kollektivavtalen inte kan garanteras. Dessutom hänvisar fackförbunden ofta till att 

de inte kan bedöma arbetsmiljön då de inte har tillträde till arbetsplatsen. 

Den näst vanligaste orsaken är att lönen är felaktig. Fackförbunden utgår ifrån 

kollektivavtalens lägstalöner och avråder när lönen är under dessa nivåer. 

Under rubriken ”För lång anvisningstid/undanträngning” hamnar de yttranden som 

handlar om att anvisningstiden är för lång eller att anvisningen är under en period 

när det inte är lämplig att anvisa, främst sommarmånaderna. Alla dessa ärenden 

gäller praktik. Anledningen till att fackförbunden avråder från praktik under 

ferierna är risken för undanträngning av osubventionerade feriearbeten, samt 

svårigheter med att säkerställa en fungerande handledning då ordinarie personal 

har semester. Det förekommer även att förbunden menar att praktikperioderna är 

för långa, till exempel praktik som har till syfte att övergå till anställning. 

Att det finns för många personer med någon form av subventionerad anställning 

eller praktik förekommer mer sällan som en anledning till att förbunden avråder. 

 Svarar uppgifterna i samrådsblanketten mot behovet? 

Synen på vilka uppgifter som behövs för att fackförbunden ska kunna lämna ett 

välgrundat yttrande eller för att Arbetsförmedlingen ska kunna fatta ett bra beslut 

skulle kunna skilja sig åt mellan fackförbunden och Arbetsförmedlingen, beroende på 

olika behov av information. 

                                                           
19 I ett fall uppger fackförbundet att arbetsgivaren inte lever upp till sin informationsskyldighet enligt 
Medbestämmandelagen och avråder därför. I ett annat fall uppger den fackliga organisationen att det saknas 
försäkring hos FORA. I ett ytterligare fall har verksamheten på arbetsplatsen ännu inte formellt startat upp och 
därför avråder fackförbundet. 
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Totalt 20 fackförbund har besvarat frågan Finns det behov av att utveckla blanketten 

om samråd? Det är tolv förbund som inte ser något behov av att utveckla blanketten 

medan åtta ser ett behov. Behovet av utveckling visar sig i en önskan om en helt 

digital hantering och att det ska vara obligatoriskt att fylla i alla fält i blanketten. Två 

förbund nämner behovet av att namnet på handledaren ska fyllas i. Ett förbund 

nämner behovet av att få arbetssökandes personuppgifter. Även de brister som 

fackförbunden pekar på i avsnitt 7.3.1, kring vilka uppgifter som saknas i blanketten, 

kan ses som ett behov av utveckling av blanketten om samråd.  

Någon liknande fråga kring behovet av att utveckla blanketten om samråd har inte 

ställts till arbetsförmedlarna. I svar på andra frågor i enkäten framkommer dock en 

önskan om att få mer information från fackförbunden, även i de fall där arbetsgivaren 

saknar kollektivavtal, exempelvis en bedömning av om lönen är på rätt nivå. 

 Sammanfattning - innehåll och kvalitet 

 En relativt stor andel av de skickade samråden hamnar hos fel fackförbund. 

Arbetsförmedlarna saknar idag tillräckligt stöd för att kunna skicka samråden 

till rätt förbund. 

 Fackförbunden ges inte alltid möjlighet till en svarstid på fem arbetsdagar. 

 Blanketten om samråd är till stora delar ifylld men uppgifterna om 

arbetsuppgifter och framför allt handledning är otillräckligt beskrivna sett till 

kraven i handläggarstödet. 

 En del fackförbund ser behov av att namn på handledare och personuppgifter 

till den arbetssökande ska vara obligatoriska att fylla i. Det bedöms inte vara 

möjligt idag på grund av sekretess. 

 Fackförbunden tillstyrker eller har inget att erinra i cirka 70 procent av de 

granskade ärendena och avråder i resterande 30 procent. Det vanligaste 

skälet till att förbunden avråder är avsaknad av kollektivavtal. 

 Arbetsförmedlare efterfrågar att fackförbunden lämnar någon form av 

yttrande även i de fall kollektivavtal saknas, till exempel en bedömning av 

lönenivån. 

 Arbetsförmedlare och fackförbund ser ett behov att ersätta blanketten om 

samråd med ett digitalt system.  
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8 Hur svar på samråd används vid 

beslutsfattandet 

 Urvalsgranskning 

I det här avsnittet beskrivs hur Arbetsförmedlingen använder fackförbundens 

yttranden när myndigheten ska fatta beslut om att anvisa en arbetssökande till ett 

program eller annan insats förlagd till en arbetsplats. Under arbetet med 

kartläggningen har arbetsgruppen fått ta del av den studie från Handelsanställdas 

förbund som bland annat tar upp hur deras yttranden används inom 

Arbetsförmedlingen. Handels studie har inspirerat och varit värdefull i arbetet med 

kartläggningen.20 

I figur 1 nedan beskrivs hur fackförbunden har gjort sina bedömningar i de 156 

yttranden som återfinns i urvalet samt hur Arbetsförmedlingen hanterat dessa 

yttranden.  

Det är viktigt att påpeka att urvalet i granskningen avser beslutade ärenden hos 

Arbetsförmedlingen. Det innebär att det endast är ärenden som resulterat i en 

anvisning som finns med och beskrivs. De fall där Arbetsförmedlingen eventuellt valt 

att inte anvisa på grund av fackförbundens yttranden resulterar inte alltid i en nekad 

anvisning som är spårbar i beslutssystemet AIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Stefan Carlén, Elina Berg, I arbete eller åtgärd? En studie av arbetsplatsförlagda insatser i handeln. 2015. 
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Figur 1. Beskrivning av hur fackförbunden yttrar sig samt hur 

Arbetsförmedlingen beslutar i dessa ärenden. 

     

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I de 109 ärenden där fackförbunden inte har något att erinra eller tillstyrker så har 

Arbetsförmedlingen anvisat i samtliga fall. I de ärenden fackförbunden avråder från 

anvisning har Arbetsförmedlingen inte ändrat beslutet i 35 fall, det vill säga 

fackförbundens yttrande har inte fått något genomslag i beslutet att anvisa.  

I merparten av dessa 35 ärenden avråder fackförbunden med enda skäl att 

kollektivavtal saknas. Det uppfattas av arbetsförmedlarna som något de inte kan 

hänsyn till. Anledningen är att det inte finns några krav i de förordningar som styr de 

arbetsmarknadspolitiska programmen om att arbetsgivare måste ha kollektivavtal för 

att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa. För de olika typerna av subventionerade 

anställningar finns det krav på antingen kollektivavtal, eller i de fall kollektivavtal 

saknas, att löner och förmåner ska vara likvärdiga med kollektivavtalet i branschen 

eller vara i väsentliga delar lika med kollektivavtalet. Fackförbundens skäl till att 

avråda i dessa fall är att de anser det omöjligt för en arbetsgivare utan kollektivavtal 

att klara av förordningarnas krav om likvärdighet eller i väsentliga delar lika, bland 

annat beroende på att dessa arbetsgivare inte känner till kollektivtalens innehåll. 

I 13 av de 35 ärendena har Arbetsförmedlingen anvisat när fackförbunden avrått på 

andra grunder än att kollektivavtal saknas. Fem av dessa ärenden gäller praktik 

under sommaren och/eller att praktikperioden är för lång. Tre ärenden avser för låg 

lön. Övriga ärenden gäller för många personer med stöd hos en arbetsgivare, ej ännu 

uppstartad verksamhet, arbetsgivare som inte fullföljer sin informationsplikt enligt 

Medbestämmandelagen (MBL), samt en kombination av för låg lön och för många 

personer med stöd hos samma arbetsgivare. I kartläggningen har det inte värderats 

om Arbetsförmedlingens beslut var korrekta eller inte. 

Totalt antal yttranden 
156 

Inget att 
erinra/tillstyrker 

109 

Af anvisar 109 

Avråder 
47 

Af ändrar 
12 

Af ändrar inte 
35 
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I 12 ärenden, motsvarande 26 procent av de yttranden där fackförbunden avråder, 

har Arbetsförmedlingen ändrat sitt beslut efter fackförbundens yttrande.21 I samtliga 

av dessa 12 ärenden finns någon ytterligare anledning än att kollektivavtal saknas. 

Nio ärenden rör lön där fackförbundet påpekar att lönen är under kollektivavtal. 

Arbetsförmedlingen har informerat arbetsgivaren som sedan höjt lönen och därefter 

har Arbetsförmedlingen anvisat. I resterande tre ärenden anser fackförbunden att 

anvisningsperioden är för lång och Arbetsförmedlingen har därefter kortat ned 

perioden och sedan anvisat. Även här har det inte gjorts någon värdering av om 

Arbetsförmedlingens beslut är korrekt eller inte. 

Några slutsatser utifrån urvalsgranskningen: 

  Fackförbunden avråder från anvisning i 30 procent av de granskade 

ärendena. 

 I de ärenden fackförbunden avråder ändrar Arbetsförmedlingen beslutet i 26 

procent av fallen. 

 Arbetsförmedlingen ändrar inte beslutet i de ärenden där det enda skälet till 

att fackförbunden avråder är avsaknad av kollektivavtal. 

 Det är svårt att se någon förklaring till att fackförbundens yttranden hanteras 

på olika sätt i likartade situationer när beslut ska fattas, till exempel när 

fackförbunden avråder på grund av felaktig lön eller för lång 

anvisningsperiod. En förklaring kan vara att det beror på bedömningar i det 

enskilda ärendet där omständigheterna trots allt skiljer sig åt mellan de olika 

ärendena. Det kan även finnas fakta i ärendet som inte dokumenterats. Att 

det vanligtvis saknas just dokumentation kring hur samrådet vägts in i 

bedömningen gör att det är svårt att veta hur man resonerat i de enskilda 

fallet. 

 Hantering av samråd när facklig organisation avråder från 
anvisning 

För att se i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen följer fackförbundens yttrande 

när de avråder från anvisning har några fackförbund blivit ombedda att skicka in 

exempel på när de avrått Arbetsförmedlingen från anvisning.  

Fackförbunden skickade in 90 ärenden och det har varit möjligt att granska 76 av 

dessa. En del ärenden har inte gått att finna. En förklaring till att det inte finns ett 

spårbart ärende kan vara att Arbetsförmedlingen valt att inte anvisa på grund av 

fackförbundens yttranden, utan att göra ett formellt avslag i form av nekad anvisning 

som är spårbar i beslutssystemet AIS.  

                                                           
21 En nyligen avslutad nationell granskning av 943 beslut om lönebidrag som gjorts på Arbetsförmedlingen 
visar att Arbetsförmedlingen följt fackförbundens yttrande i 86 procent av ärendena, diarienummer Af-
2018/0008 1344.  



Arbetsförmedlingens 
Återrapportering 2018 

Hur svar på samråd används vid beslutsfattandet 

 

32 
 

Figur 2. Samråd inskickade från fackförbunden. Beskrivning av hur 

Arbetsförmedlingen hanterar fackförbundens yttranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbetsförmedlingen följer fackets yttrande i 21 ärenden. I 16 ärenden justeras 

lönen och därefter anvisar Arbetsförmedlingen. I tre fall ändras praktikens 

längd respektive startdatum, i ett fall korrigeras arbetsuppgifterna innan 

anvisning. I ett ärende nekas anvisning med anledning av fackets yttrande. 

 I 55 ärenden beslutar Arbetsförmedlingen utan att ta hänsyn till 

fackförbundens yttranden. I 21 av dessa ärenden avråder fackförbunden med 

enda skäl att kollektivavtal saknas. Övriga 35 ärenden har ett eller fler skäl i 

kombination där fackförbunden skriver att fel lön finns angiven i 20 ärenden, 

det är för lång anvisningstid och/eller risk för undanträngning av 

osubventionerade anställningar i 11 ärenden. I fem ärenden menar 

fackförbunden att det blir för många personer med stöd på samma 

arbetsplats.  

I kartläggningen har det inte värderats om Arbetsförmedlingens beslut var 

korrekta eller inte. 

Några slutsatser från genomgången av samråd inskickade från fackförbunden: 

 Urvalet av samråd från fackförbunden bekräftaren slutsatserna i 

kartläggningen av ärende i det stora urvalet (avsnitt 8.1). 

Facket avråder 
76  

-16 lönen ändras 
- 3 praktiktid ändras 
-1 arbetsuppgifter 
ändras 
-1 nekad anvisning 

Af ändrar 
21 

-21 ärenden, enbart skäl att kollektivavtal saknas 

 
Övriga med ett eller flera skäl: 
-20 fel lön 
-11 risk för undanträngning/för lång tid 
- 5 för många med stöd 
- 2 otillräcklig handledning 
- 1 Bemanningsföretag 
-1 ev återanställningsrätt 
-1 ”rådande omständigheter” 
-1 organisationsnummer ändrats 

Af ändrar inte 
55 
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 När fackförbunden avråder ändrar Arbetsförmedlingen underlaget inför 

beslut i 28 procent av fallen. Andelen är i nivå med kartläggningen i stora 

urvalet där Arbetsförmedlingen ändrar beslutet i 26 procent. 

 Arbetsförmedlingen ändrar inte besluten när skälet ”kollektivavtal saknas” 

anges som enda skäl. 

 Det är svårt att se någon förklaring till att fackförbundens yttranden hanteras 

på olika sätt i likartade situationer när beslut ska fattas, till exempel när 

fackförbunden avråder på grund av felaktig lön eller för lång 

anvisningsperiod.  

 Återkoppling 

I den överenskommelse som finns mellan Arbetsförmedlingen och LO beskrivs vilken 

sorts återkoppling som kan lämnas. ”Har arbetstagarorganisationen uttryckt att få 

återkopplat att yttrande emottagits av Arbetsförmedlingen ska detta framgå i 

yttrandet och Arbetsförmedlingen återkopplar detta via uppgiven e-post.” Både vid 

dialogerna och vid enkäten som gjordes med fackförbunden framkommer att 

fackförbunden önskar återkoppling på hur samråden används vid beslutsfattandet. 

Det skulle bli som ett kvitto på vilken nytta Arbetsförmedlingen har av svaret. 

Fackförbunden har inte tillträde till arbetsplatser om kollektivavtal saknas. Men de 

vill, även om kollektivavtal finns, få information om Arbetsförmedlingen anvisat 

någon eller inte. 

I urvalet av de 363 granskade ärendena framgår att fackförbunden önskar och får 

återkoppling i något enstaka ärende. Troligen dokumenteras inte alltid 

återkopplingen i ärendet då det främst handlar om ett svar via e-post om att 

Arbetsförmedlingen tagit emot fackförbundens yttrande. 

 Arbetsförmedlarnas bedömning 

I enkäten till arbetsförmedlarna ställdes frågan Vilken betydelse har den fackliga 

organisationens yttrande när du ska avgöra om en arbetssökande ska anvisas ett 

program/insats på en arbetsplats? Värde 1 innebär att yttrandet inte har någon 

betydelse alls och 10 att det är av mycket stor betydelse. 
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Källa: Enkät till arbetsförmedlare. 

Diagram 322 kan tolkas som att värdena 6-10 är en mer positiv bedömning av 

samrådets betydelse medan 5 kan ses som mer neutralt. Värdena 1-4 är mer negativa. 

Med den tolkningen uppger 63 procent av arbetsförmedlarna att samrådet har 

betydelse vid bedömningen av om en arbetssökande ska anvisas ett program eller 

annan insats, medan 27 procent uppger att samrådet har mindre betydelse. 

Medelvärdet är 6,2. 

9 Parternas syn på arbetsmarknadspolitiska 

insatser och samråd i stort 

 Arbetsgivarorganisationerna 

För att få arbetsgivarnas syn på samrådet har Svenskt Näringsliv, Almega och Visita 

intervjuats. De intervjuade organisationerna menar att subventionerade 

anställningar och praktikplatser fyller ett viktigt behov på arbetsmarknaden i syfte att 

stärka individers chans till sysselsättning. Organisationerna menar att det är viktigt 

att bevaka hur stöden från Arbetsförmedlingen påverkar konkurrensen mellan olika 

företag. Organisationerna får kontinuerligt signaler från medlemsföretag om att 

konkurrenter "bara har personer med stöd". Konkurrensneutralitet eftersträvas och 

därför ser Svenskt Näringsliv, Almega och Visita att det kan finnas skäl att se över om 

det behövs en reglering av omfattningen och frekvensen av personer med stöd som en 

arbetsgivare kan ha i relation till antalet anställda utan stöd.  

                                                           
22 Avrundning gör att summan av staplarna i diagrammet blir 99 procent. 
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Diagram 3. Arbetsförmedlarnas bedömning av 
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De intervjuade arbetsgivarorganisationerna önskar en tydligare information om den 

formella betydelsen av samråden eftersom samrådsförfarande innebär att en part 

tillfrågas, men inte den andra. 

Svenskt Näringsliv, Visita och Almega önskar mer kunskap kring hur samråden vägs 

in i Arbetsförmedlingens beslut. Vad gör Arbetsförmedlingen när fackförbunden 

avråder en anvisning? Vad gäller kring lön – är det lägstalön eller medellön som 

fackförbunden yttrar sig över? 

Dessutom önskar Almega att samrådsförfarandet digitaliseras så att det är möjligt att 

sammanställa statistik över samrådens innehåll och resultat.  

 Fackförbunden 

I enkäten till fackförbunden ställdes frågan: Hur väl anser ni att samrådet mellan 

ert förbund och Arbetsförmedlingen fungerar i det stora hela? Värdet 1 innebär att 

samrådet inte fungerar alls och 10 att det fungerar perfekt.  

 

 

Källa: Enkät till fackförbunden. 

Frågan besvarades av 22 fackförbund. Diagram 4 kan tolkas som att värdena 6-10 är 

en mer positiv bedömning av hur samrådet med Arbetsförmedlingen fungerar medan 

5 kan ses som mer neutralt. Värdena 1-4 är mer negativa. Med den tolkningen har 14 

fackförbund en mer positiv syn på hur samrådet fungerar medan 6 förbund är mer 

negativa. Medelvärdet är 6,2. 
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Diagram 4. Fackförbundens bedömning av hur väl 
samrådet mellan förbundet och Arbetsförmedlingen 
fungerar i det stora hela 
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De fem fackförbund23 som står för den absoluta merparten av alla samråd bedömer 

att samrådet med Arbetsförmedlingen inte fungerar så väl. På skalan 1-10 är det 

högsta värdet 5 och det lägsta 3. Medelvärdet för dessa fem förbund är 3,8. 

Intervjuer har skett med fyra fackförbund angående samrådsförfarandet.24 De 

intervjuade förbunden framför likartade synpunkter. De anser att samråd inför 

anvisning av en arbetssökande är viktigt och måste fungera. De ser ett behov av att 

deras yttranden i högre grad får genomslag i Arbetsförmedlingens beslut. Förbunden 

vill att statliga lönesubventioner och praktikplatser endast ska beviljas till 

arbetsgivare som har kollektivavtal. Förbunden menar att ett väl fungerande samråd 

inför anvisning hos arbetsgivare med kollektivavtal ger goda förutsättningar för 

ordning och reda på arbetsmarknaden och ett sätt att säkra att statliga medel i högre 

grad går till seriösa arbetsgivare. 

De intervjuade förbunden ser gärna en begränsning av antalet subventionerade 

anställningar och praktikplatser hos en arbetsgivare i förhållande till antalet anställda 

med osubventionerad anställning. 

Förbunden vill att det tydligare ska framgå vem som är handledare (så att det är 

möjligt att säkerställa att det är en handledare som finns på plats) och att den 

personen får förutsättningar för att vara handledare. Vidare ser man ett behov av att 

dialogen mellan fackförbunden och Arbetsförmedlingen förbättras på regional nivå. 

Behovet av att se över den överenskommelse som finns mellan Arbetsförmedlingen 

och LO har nämnts vid de möten mellan Arbetsförmedlingen och LO-distrikten som 

arbetsgruppen deltagit i. 

Fackförbunden efterfrågar ett ersättningssystem för att besvara samråd, i likhet med 

det som finns för regionala skyddsombud. En begäran om att få ersättning för 

samråden har lämnats från LO till Arbetsmarknadsdepartementet. Det finns behov 

av en digital lösning för att hantera samråden vilket skulle underlätta hanteringen 

både för Arbetsförmedlingen och för fackförbunden. Partsrådet har föreslagit ett 

pilotprojekt för en digitalisering mellan Arbetsförmedlingen och Handelsanställdas 

förbund. Arbetsförmedlingen har avsatt pengar för detta och har för avsikt att bygga 

en IT-lösning. En digitalisering av samrådet medför troligen även kostnader för 

fackförbunden, beroende på vilken utveckling som behövs i deras IT-system för att 

kunna anslutas.  

 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna kring samråd att de intervjuade 

arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden ser ett behov av att eventuellt reglera 

hur många personer med subventionerade anställningar och praktikplatser en 

arbetsgivare kan ha. Det är viktigt att konkurrensneutralitet gäller. Statliga 

subventioner ska endast gå till arbetsgivare när det är motiverat. Hur detta ska 

säkerställas finns det olika lösningar kring.  

                                                           
23 Svenska Kommunalarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, Svenska 
Transportarbetareförbundet, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch (GS). 
24 Svenska kommunalarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund, Hotell- och Restaurangfacket samt 
Unionen. 
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10 Avslutande diskussion 

Kartläggningen har förhoppningsvis kunnat förmedla en bild av omfattning, innehåll 

och kvalitet i samrådsprocessen, samt hur Arbetsförmedlingen använder 

fackförbundens yttranden vid beslutsfattandet. 

Kartläggningen kan fungera som underlag till förbättringar i samrådsprocessen. Det 

finns flera utmaningar. Samråd görs i långt ifrån alla ärenden där det enligt 

förordningen ska göras. Det finns även potential till förbättringar i hanteringen, till 

exempel att förtydliga blanketten om samråd och att digitalisera processen så långt 

det är möjligt. Utvecklingen av AIS fortsätter och inom kort kommer fler 

subventionerade anställningar att ha ett beslutsstöd där det ska uppges om samråd 

har gjorts.  Nästa steg är att Arbetsförmedlingen tar fram ett digitalt system för 

samråd och testar det i ett pilotprojekt.  

Inom Arbetsförmedlingen finns det ett behov av att lyfta frågan om skäl till varför 

samråd ska göras och hur fackförbundens yttranden ska användas vid beslut. 

För att öka förståelsen och samsynen mellan Arbetsförmedlingen och fackförbunden 

behövs en stärkt dialog, såväl regionalt som lokalt. Att enbart hantera frågor kring 

samråd via blanketter är inte tillräckligt. 

Under kartläggningen har det framkommit att samrådet spelar en viktig roll och att 

det finns en vilja till förbättringar hos medverkande aktörer. 
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Bilaga 1. Uppskattning av antalet program/insatser 

där samråd ska göras 

Alla program/insatser ingår inte i sammanställningen 

Nystartsjobb och Yrkesintroduktionsanställningar räknas som subventionerade 

anställningar och är därmed förlagda till en arbetsplats. Däremot finns inget 

förordningskrav på samråd inför beslut och därför ingår inte dessa insatser i 

sammanställningen. 

Det finns program som i vissa fall är förlagda till en arbetsplats och i vissa fall inte. 

Eftersom det inte går att särskilja de arbetsplatsförlagda aktiviteterna inom dessa 

program är det inte möjligt att ha med dem i sammanställningen. Dessa program är: 

Arbetsmarknadspolitiska projekt 

Arbetsmarknadsutbildning 

Kartläggning, vägledning, rehabilitering 

Kommentarer och reservationer 

Tabell B 1 nedan ska tolkas med försiktighet. Det finns förhållanden som gör att 

antalet beslut både överskattas och underskattas, vilket diskuteras nedan. Som 

nämnts ovan ingår inte alla program och insatser som kan vara förlagda till en 

arbetsplats i sammanställningen. Den sammanlagda bedömningen är dock att antalet 

beslut som innebär samråd troligen inte är färre än de cirka 270 000 beslut som 

redovisas för år 2017 i tabellen. 
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Tabell B 1. Antal beslut om arbetsplatsförlagda program/insatser som fattats 

under 2017. 

Program/Insats Kvinnor Män Totalt 

Arbetspraktik25 32 733 50 999 83 732 

Arbetsträning 10 333 10 414 20 747 

Arbetsträning med handledare26 3 755 4 162 7 917 

Stöd till personligt biträde 8 181 11 519 19 700 

Extratjänst 6 517 6 603 13 120 

Förstärkt arbetsträning 8 746 9 238 17 984 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 1 160 1 903 3 063 

Introduktion till arbete del 227 3 790 2 430 6 220 

Instegsjobb 2 361 8 027 10 388 

Lönebidrag för anställning 12 565 18 577 31 142 

Lönebidrag för trygghet i anställning 10 949 16 034 26 983 

Lönebidrag för utveckling i anställning28 4 515 6 839 11 354 

Modernt beredskapsjobb 540 725 1 265 

Offentlig skyddad anställning 1 054 2 489 3 543 

Praktikantprogrammet 144 201 345 

Sysselsättningsplats29 2 441 2 760 5 201 

Särskilt anställningsstöd 2 333 4 173 6 506 

Traineejobb, Brist 65 32 97 

Traineejobb, Välfärd 416 235 651 

Yrkeskompetensbedömning 141 499 640 

Totalt 112 739 157 859 270 598 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager.  

                                                           
25 Här ingår beslut om praktik såväl utanför som inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för 
ungdomar, samt beslut om praktik för personer som deltar i etableringsuppdraget med etableringsplan. 
26 Programmet avser endast personer som deltar i etableringsuppdraget med etableringsplan 
27 Tjänsten är uppdelad i en arbetsförberedande del, del 1 Orientering mot arbete, och en arbetsplatsförlagd del, 
del 2 Arbetsprövning. Här redovisas endast del 2 som är arbetsplatsförlagd. 
28 Lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall är exkluderad då individuella samråd inte görs. 
Arbetsförmedlingen och Samhall AB har gjort en överenskommelse som innebär att de fackliga 
organisationerna vid Samhall AB avstår från yttrande vid varje enskilt beslut om Lönebidrag för utveckling i 
anställning 
29 Här ingår endast beslut i sysselsättningsfasen (så kallade TRE-beslut i AIS) där det finns ett kundnummer. 
Det innebär att anordnaren är extern och att personen inte är så kallat internt placerad hos Arbetsförmedlingen 
i väntan på sysselsättningsplats. Merparten av dessa beslut är troligen på en arbetsplats där samråd ska göras 
men det kan även finnas anordnare där arbetsförmedlaren bedömt att det inte är fråga om en arbetsplats och att 
samråd inte behövs. 
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Överskattning av antalet beslut där samråd ska göras 

Sammanställningen i tabell 1 avser nya beslut som fattats under 2017. Både 

förstagångsbeslut och förlängningsbeslut ingår eftersom samråd ska göras vid båda 

dessa tillfällen. I sammanställningen ingår även beslut som beror på ändrade 

förhållanden, till exempel ändringar i tjänstgöringsgrad för subventionerade 

anställningar. Kravet på samråd vid beslut som beror på ändrade förhållanden 

varierar beroende på situation och program/insats. För vissa situationer och vissa 

program ska samråd göras och i vissa fall behövs det inte. Eftersom samråd inte alltid 

behöver göras vid beslut om ändrade förhållanden innebär redovisningen i tabell B 1 

en viss överskattning av antalet beslut där samråd ska göras. Den absoluta merparten 

av beslut utgörs dock av förstagångsbeslut och förlängningsbeslut. 

Underskattning av antalet beslut där samråd ska göras 

I Arbetsförmedlingens redovisning av antal beslut räknas inte de beslut som 

felregistrerats samma kalendermånad som det ursprungliga beslutet fattats. Om 

däremot ett beslut felregistrerats kalendermånaden efter att det ursprungliga beslutet 

fattats räknas detta som ett beslut. Denna tillämpning används även i 

sammanställningen i tabellen ovan. Detta innebär att felregistrerade beslut påverkar 

sammanställningen på olika sätt.  

Om det felregistrerade beslutet ersätts av ett nytt korrekt beslut samma månad som 

ursprungsbeslutet behöver ett nytt samråd inte göras för det nya korrekta beslutet. 

Sammanställningen påverkas inte eftersom resultatet blir ett beslut och ett krav på 

samråd.  

Om ett beslut felregistreras månaden efter ursprungsbeslutet räknas det som ett 

beslut och resultatet blir ett redovisat beslut och krav på ett samråd. 

Om däremot ett beslut felregistreras samma månad som ursprungsbeslutet och inte 

ersätts av ett nytt beslut, har ett beslut fattats där samråd ska utföras men som inte 

syns i sammanställningen. Eftersom syftet är att visa på hur många beslut som ska 

föregås av samråd innebär detta en viss underskattning av antalet fattade beslut där 

samråd ska göras. Att beslutet var felaktigt gör i det här sammanhanget ingen 

skillnad. 
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Bilaga 2. Granskade ärenden och uppskattning av 

antalet ärenden 

I tabell B 2 nedan redovisas en sammanställning av de ärenden som granskats. Totalt 

drogs 401 ärenden ut via ett så kallat sannolikhetsurval ur populationen av beslut 

under 2017. Urvalet var oviktat, vilket innebär att program och insatser med många 

beslut har fler granskade ärenden. Från urvalet har 38 ärenden fallit bort. Bortfallet 

beror främst på att akterna inte gått att finna när diarienummer inte noterats och det 

inte har gått att söka fram dessa på annat sätt. Det förekommer även några ärenden 

som avser skyddad identitet. 

Alla program och insatser som är förlagda till en arbetsplats finns inte representerade 

i granskningen. Det är främst sådana med lägre volymer som faller bort när ett 

sannolikhetsurval görs.  

Några program och insatser har exkluderats ur ärendegranskningen. Det är 

sysselsättningsplatser, Introduktion till arbete del 2, arbetsträning och förstärkt 

arbetsträning. Anledningen är att det är mer tidskrävande att få fram dessa ärenden 

med tillhörande samråd, vilket inte varit möjligt på den relativt korta tid som 

arbetsgruppen haft till förfogande. Praktikplatser inom Jobb- och 

utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar ingår inte heller men dessa har 

kompenserats med att motsvarande antal praktikplatser utanför garantierna är med i 

urvalet.  

Ovanstående bortfall gör att de subventionerade anställningarna, där det också görs 

fler samråd, utgör en större andel ärenden i urvalet jämfört med det faktiska antalet. 

Det innebär att uppskattningen av hur många samråd som faktiskt görs troligen blir 

något för hög. 
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Tabell B 2. Genomförda granskningar fördelade på ärendeslag 

Antal granskade ärenden fördelade 
på ärendeslag 

 

Praktik 113 

Arbetsträning med handledare 14 

Arbetspraktik 99 

    

 Subventionerade anställningar 250 

Extratjänst 20 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 6 

Instegsjobb 24 

Lönebidrag för anställning 75 

Modernt beredskapsjobb 3 

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 6 

Särskilt anställningsstöd 12 

Traineejobb, välfärd 1 

Lönebidrag för trygghet i anställning 67 

Lönebidrag för utveckling i anställning 36 

Summa  363 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager 
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Bilaga 3. Enkät till fackförbunden 

Till fackförbund om samråd inför arbetsmarknadspolitiska program/insatser 
 
 

 
  
 
 Förbund:   _______________

__________ 
 Antal medlemmar:   _______________

__________ 
 Kontaktperson hos förbundet angående enkätsvar (namn, 
tel nr, mail):   

_______________
__________ 

 
Tillhör: 
 
 Saco
 LO
 TCO

 
 
 
Har ert förbund besvarat samråd från Arbetsförmedlingen under 2017? 
 
 Ja
 Nej

 
 
 
Ungefär hur många förfrågningar totalt om samråd kom till ert förbund från 
Arbetsförmedlingen under 2017 (inklusive de som skickats fel)? 
 
 
 
 Ange antal:  

 
___________ 

 
Kommentarer: 
 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Ungefär hur stor andel av de förfrågningar som skickades till er under 2017 
hamnade fel, d v s skulle ha skickats till annat fackförbund? 
 
 
 
 Ange svaret i procent:  

 
___________ 

 
Kommentarer: 
 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Ungefär hur många samråd besvarades av ert förbund under 2017?  
 
 
 
 Ange antal:  

 
___________ 

 
Kommentarer: 
 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Ungefär hur stor andel av de samrådsblanketter ni besvarade under 2017 
saknade så pass mycket väsentlig information att ni inte kunde uttala er om 
lämpligheten i att anvisa en person till ett program/insats på en arbetsplats? 
Alternativt att ni behövde kontakta Arbetsförmedlingen för komplettering. 
 
 Ange svaret i procent:  

 
___________ 

 
Kommentarer: 
 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Vilka är de tre vanligaste skälen till att ni avråder Arbetsförmedlingen att 
anvisa en arbetssökande till ett program/insats på en arbetsplats? 
 
 Ta tag i och dra tre av förslagen i den ordning du tycker, där det översta = det 
mest vanligaste skälet och det sista = det minst vanligaste skälet  

 
Kollektivavtal saknas   _________

__ 
För många personer med stöd _________

__ 
Uppsägning på grund av arbetsbrist eller varsel _________

__ 
Brister i arbetsmiljön _________

__ 
Felaktig lön _________

__ 
Risk för undanträngning av osubventionerat arbete _________

__ 
Otillräcklig handledning _________

__ 
Annat _________

__ 
 
 Om du angett "Annat" ovan, ange vad: 
  

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Ungefär hur stor andel av de samråd som ni besvarade under 2017 gällde 
arbetsgivare som saknade kollektivavtal med ert förbund? 
 
 Ange svaret i procent, heltal:  

 
___________ 

 
Kommentarer: 
 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Om det förekommer att ni besvarar samråd där kollektivavtal saknas: Finns 
det större geografiska skillnader vad gäller andelen samråd där arbetsgivaren 
saknar kollektivavtal? T ex att det är skillnader mellan olika delar av landet 
eller skillnad mellan storstadsregioner och övriga landet? 
 
 Ja
 Nej

 
 Om ja, kommentera och precisera gärna ditt svar:  
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______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Uppskattningsvis hur mycket tid omräknat i årsarbetskrafter användes inom 
ert förbund till att besvara samråd från Arbetsförmedlingen under 2017? 
 
 Ange svaret i årsarbetskrafter:  

 
______________________________ 

 
Kommentarer: 
 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
De fackliga organisationerna har en svarstid på fem arbetsdagar räknat från 
den dag samrådet mottogs. Anser ert förbund att ni i stort sett alltid ges 
möjlighet till en svarstid på fem arbetsdagar innan programmet/insatsen är 
planerad att starta? 
 
 Ja
 Nej

 
 Om nej, kommentera gärna hur vanligt det är med kortare tidsfrist och om något 
skäl anges för detta:  
  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Vilken information är det vanligtvis som är otillräckligt ifylld i 
samrådsblanketten? 
 
 Ta tag i och dra tre av förslagen i den ordning du tycker, där det översta = det 
mest vanligaste förekommande och det sista = det minst vanligaste förekommande  

 
Vilket program/insats samrådet avser  ___________ 
Planerad anvisningstid   ___________ 
Uppgift om lön     ___________ 
Arbetsuppgifter     ___________ 
Handledning     ___________ 
Uppgift om arbetstidens omfattning  ___________ 
Kontaktuppgifter till arbetsgivaren ___________ 
Födelsedatum ___________ 
Annat ___________ 
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 Om du angett "Annat" ovan, ange vad: 
  

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Finns det behov av att utveckla blanketten om samråd? 
 
 Ja
 Nej

 
 Om ja, vad behöver utvecklas?  
  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
I vilken utsträckning anser ni att ert svar tas i beaktande när 
Arbetsförmedlingen tar ställning till om en person ska anvisas till en 
arbetsplats? 
 
 För det mesta
 Oftast
 Oftast inte
 För det mesta inte
 Vet ej

 
 Kommentarer:  
  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Förekommer samråd kring en anvisning på annat sätt än via 
samrådsblanketten? 
 
 Ja
 Nej

 
 
 
Du svarade ja på "Förekommer samråd kring en anvisning på annat sätt än via 
samrådsblanketten?" 
 
Ge gärna exempel: 
 
 
______________________________ 
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______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Har ert förbund i dagsläget något forum med Arbetsförmedlingen där ni 
diskuterar mer övergripande frågor relaterade till samrådsprocessen? 
 
 Ja
 Nej

 
 
 
Du svarade ja på "Har ert förbund i dagsläget något forum med 
Arbetsförmedlingen där ni diskuterar mer övergripande frågor relaterade till 
samrådsprocessen?" 
 
Ge gärna exempel: 
 
 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
 
 
Hur väl anser ni att samrådet mellan ert förbund och Arbetsförmedlingen 
fungerar i det stora hela? 
 
Värdet 1 innebär att samrådet inte fungerar alls och 10 att det fungerar perfekt. 

 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 
 Kommentarer:  
  

______________________________ 

______________________________ 

 
 
Om ni upplever brister i samrådet: Vilka brister anser ert förbund att det är 
viktigast att komma till rätta med för att samrådet med Arbetsförmedlingen 
ska fungera bättre? 
 

______________________________ 
______________________________ 
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Bilaga 4. Enkät till arbetsförmedlare 

Enkät till arbetsförmedlare angående samråd 
 
 
Har du under 2018 fattat beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt 
program/insats som varit förlagd på en arbetsplats? 
 
 Ja
 Nej

 
 
 
Känner du till att Arbetsförmedlingen ska samråda med berörd facklig 
organisation innan anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en 
insats som är förlagd till en arbetsplats? 
 
 Ja
 Nej

 
Hur ofta skickas blanketten (Länk) om samråd till den fackliga organisationen 
innan du beslutar om anvisning till program/insats på en arbetsplats (förutom 
nystartsjobb, yrkesintroduktionsanställningar och utvecklingsanställningar 
på Samhall)? 
 
Blanketten om samråd skickas 
 
 Alltid
 Ofta
 Sällan
 Aldrig

 
Nämn gärna orsakerna till att blanketten om samråd inte alltid skickas till den 
fackliga organisationen inför beslut: 
 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
Tycker du att blanketten om samråd är lätt att fylla i? 
 
 Ja
 Nej

 
Ge gärna exempel på vad som är svårt att fylla i: 
 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Hur ofta är du säker på att blanketten om samråd har skickats till rätt facklig 
organisation? 
 
 Så gott som alltid
 Ofta
 Sällan
 Så gott som aldrig

 
Hur ofta svarar den fackliga organisationen på samråd?  
Den fackliga organisationen svarar: 
 
 
 Med svar avses att den fackliga organisationen har gjort en återkoppling oavsett 
svarets innehåll.  

 
 Alltid
 Ofta
 Sällan
 Aldrig

 
Vilket är det vanligaste svaret från den fackliga organisationen? 
 
 Bifall/inget att erinra 

 Avråder från anvisning 

 Avstår från yttrande
 
Vilka är de två vanligaste skälen till att den fackliga organisationen avråder 
från en anvisning? 
 
 Ta tag i och dra två av förslagen i den ordning du tycker, där det översta = det 
mest vanligaste svaret och det sista = det minst vanligaste svaret  
 
Om du ej kan svara, hoppa över frågan. 

 
Arbetsplatsen har inte tecknat kollektivavtal _________

__ 
På grund av lönen _________

__ 
På grund av arbetsmiljön på arbetsplatsen _________

__ 
Annan återkoppling om arbetsplatsen, ange vad nedan _________

__ 
Något skäl anges inte _________

__ 
 

 
Om du svarat annan återkoppling om arbetsplatsen, ange vad: 
  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Vilket är det vanligaste skälet till att den fackliga organisationen avstår från 
yttrande? 
 
Om du ej kan svara, hoppa över frågan. 
 

 
 Otillräcklig information
 Arbetsplatsen har inte tecknat kollektivavtal
 Annan återkoppling, ange vad nedan
 Något skäl anges inte

 
Om du svarat annan återkoppling, ange vad: 
  

______________________________ 

______________________________ 
 
Vilken betydelse har den fackliga organisationens yttrande när du ska avgöra 
om en arbetssökande ska anvisas ett program/insats på en arbetsplats? 
 
 Värde 1 innebär att yttrandet inte har någon betydelse alls och 10 att det är av 
mycket stor betydelse.  

 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
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