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1 Inledning – övergripande prioriteringar 
Myndighetens stora utmaning för kommande år är att minska 
långtidsarbetslösheten. Det ska åstadkommas samtidigt som myndigheten står inför 
en omfattande reformering. Detta kommer att prägla arbetet under 2022.  

Under 2021 har arbetsmarknaden återhämtat sig efter den pandemirelaterade 
nedgången 2020, men antalet långtidsarbetslösa1 ligger fortsatt på mycket höga 
nivåer. Under 2022 ska Arbetsförmedlingen därför prioritera insatser och stöd för att 
bryta långtidsarbetslösheten bland både kvinnor och män. Fler ska ta del av relevanta 
matchningsinsatser, arbetsmarknadsutbildningar, studiemotiverande insatser och 
anställningsstöd som stödjer dem i vägen mot jobb eller utbildning. Till största del 
ska insatserna riktas till arbetssökande inom ramprogrammen. Att säkerställa en 
ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande lokal och regional samverkan är 
viktiga uppdrag för myndigheten, och även avgörande för ett effektivt och 
sammanhållet stöd till långtidsarbetslösa.  

Det fortsatta arbetet med reformeringen av myndigheten innebär att utförandet av 
insatser i högre grad ska ske via leverantörer eller via samverkan med andra aktörer 
och att Arbetsförmedlingen ska fokusera på att bedöma, besluta, följa upp och 
samordna insatserna. För att arbetsmarknadspolitiken i det reformerade systemet 
ska fungera effektivt behöver det säkerställas att det finns en bredd av insatser som 
svarar mot varierande behov hos arbetssökande och arbetsgivare. Myndighetens 
arbete med kontroll av arbetssökande, arbetsgivare och leverantörer behöver stärkas 
och en infrastruktur som möjliggör ett välfungerande samspel och 
informationsutbyte mellan aktörerna inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten behöver utvecklas.  

Förutom arbetet med långtidsarbetslösa och reformeringen ska Arbetsförmedlingen 
genomföra åtgärder utifrån den strategiska inriktningen. Syftet är att stegvis 
effektivisera2  verksamheten och skapa bättre förutsättningar att under kommande år 
nå mål, resultat och ökad rättssäkerhet i enlighet med myndighetens uppdrag.  

Genom att prioritera arbetssökande med störst behov, verka för mer jämställda 
resultat i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ha en god förvaltning där vi 
hushåller väl med statens medel, samt minska verksamhetens negativa belastning på 
miljön, bidrar Arbetsförmedlingens verksamhet till hållbar utveckling och det 
nationella genomförandet av den globala hållbarhetsplanen Agenda 2030.  

 
1 Inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer. 
2 Med effektivisering avses genomgående hur väl myndigheten når mål och resultat enligt uppdrag i förhållande 
till de resurser som myndigheten har till sitt förfogande. Bättre resultat med samma resurser, eller samma 
resultat med mindre resurser innebär ökad effektivitet.   
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2 Myndighetens mål för 2022  
Under 2022 ska Arbetsförmedlingen uppnå tre resultatmål: öka övergångar till 
arbete eller studier för långtidsarbetslösa kvinnor och män, öka övergångar till arbete 
eller studier för kvinnor och män med funktionsnedsättning, samt öka övergångar till 
reguljära studier för kvinnor och män som saknar gymnasieutbildning. 

Därtill finns sju prestationsmål som beskriver de mest väsentliga prestationerna för 
att lyckas förbättra resultaten. I korthet handlar dessa om att med god precision och 
kvalitet öka volymer av de viktigaste insatserna för arbetssökande, och att dessa ska 
vara jämställt och jämlikt fördelade.    

Bilden nedan illustrerar relationerna mellan resultatmålen och vilka prestationer och 
aktiviteter som krävs för att nå dessa. I kommande avsnitt beskrivs även målnivåer 
och mått för uppföljning, samt aktiviteter för att nå målen.  

  

 

 
 
 
 

Genomförande av aktiviteter 
 
Driva verksamheten: 
Operativa och direkt stödjande aktiviteter 
utifrån områdena: 

• Matchning och prioritering av 
arbetssökande som befinner sig 
långt ifrån arbetsmarknaden 

• Bedriva verksamheten effektivt, 
enhetligt och rättssäkert 

• Attraktiv arbetsgivare med en 
tillitsbaserad styrning och kultur 

 
Utveckla verksamheten:  
Utvecklingsaktiviteter mot målbild 2026 
utifrån sju fokusområden. 

• Kundarbete 
• Fristående aktörer 
• Tillgänglighet och likvärdig service 
• Kompetens och kultur 
• Synen på myndigheten 
• Digitala system och arkitektur 

  

Prestationsmål 
 
Öka antalet med en anställning 
med stöd eller ett nystartsjobb 
 
Öka antalet deltagare i 
matchningstjänster 
 
Öka antalet deltagare i 
arbetsmarknadsutbildning 
 
Öka antal anvisningar till att söka 
reguljär utbildning och öka antal 
deltagare i vägledande-och 
studiemotiverande insatser 
 
Rikta insatser till arbetssökande 
med störst behov 
 
Öka jämställdheten och 
jämlikheten i tillgången på 
insatser 
 
Öka kvalitet* i 
ärendehandläggningen 
 

*Med kvalitet avses här att handläggning är fullständig och korrekt, att beslut som fattas har stöd i regelverket, samt att medborgare och kunder 
b
 

ehandlas opartiskt och får den information de behöver. 

Resultatmål 
 
Öka andelen 
långtidsarbetslösa 
kvinnor och män som går 
till arbete eller studier 
 
Öka andelen 
arbetssökande kvinnor 
och män med 
funktionsnedsättning som 
går till arbete eller studier 
 
Öka andelen 
kortutbildade kvinnor och 
män som påbörjar studier 
 

Arbetsförmedlingens mål för 2022 
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2.1 Målnivåer och mått  
I tabellerna nedan beskrivs målnivåer och mått för respektive resultatmål och 
prestationsmål. Målnivåerna utgår från uppdraget och myndighetens bedömning av 
vad som är möjligt att uppnå under året givet aktuella förutsättningar och 
verksamhetens kapacitet. I bilaga 5 ges en mer ingående beskrivning av strukturen 
för mål och uppföljning samt kompletterande mått för att följa upp genomförandet av 
verksamhetsplanen, exempelvis mått inom HR-området och för felaktiga 
utbetalningar.    

2.1.1 Resultatmål  
Resultatmål Mått och målnivå 2022 Utfall 2021 

Öka andelen långtidsarbetslösa kvinnor 
och män som går till arbete eller studier.  

Omsättning till arbete eller studier för 
långtidsarbetslösa ska minst uppgå till 4,9 procent. 

Genomsnittligt resultat efter AUB ska minst uppgå 
till 38 procent. 

Genomsnittligt resultat efter matchningstjänst ska 
minst uppgå till 45 procent. 

Omsättning: 4,6 procent 

Resultat AUB: 36 procent 

Resultat 
Matchningstjänster: 52 
procent 

Öka andelen arbetssökande kvinnor och 
män med funktionsnedsättning som går till 
arbete eller studier. 

Omsättning till arbete eller studier för 
arbetssökande med funktionsnedsättning ska minst 
uppgå till 5,0%. 

4,7 procent 

Öka andelen kortutbildade kvinnor och 
män som påbörjar studier. 

Omsättning till studier för kortutbildade ska minst 
uppgå till 1,1 %. 

0,9 procent 

 

2.1.2 Prestationsmål 
Prestationsmål Mått och målnivå 2022 Utfall 2021 

Öka antalet som har en anställning med 
stöd eller nystartsjobb.  

Genomsnittligt antal deltagare i särskilda insatser 
för arbetssökande med funktionsnedsättning ska 
minst uppgå till 67 500 personer/månad. 

Genomsnittligt antal deltagare i nystartsjobb ska 
minst uppgå till 30 000 personer/månad.  

Genomsnittligt antal deltagare i introduktionsjobb 
ska minst uppgå till 5 900 personer/månad. 

Särskilda insatser: 64 900 
personer/månad 

Nystartsjobb: 24 700 
personer/månad 

Introduktionsjobb: 4 900 
personer/månad 

Öka antalet deltagare i matchningstjänster. Genomsnittligt antal deltagare i matchningstjänster 
ska minst uppgå till 78 000 personer/månad. 

63 900 personer/månad 
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Öka antalet deltagare i arbetsmarknads-
utbildning. 

Genomsnittligt antal deltagare i AUB ska minst 
uppgå till 8 000 personer/månad. 

7 800 personer/månad 

Öka antal anvisningar till att söka reguljär 
utbildning och öka antal deltagare i 
vägledande- och studiemotiverande 
insatser.   

Genomsnittligt antal anvisningar till att söka 
reguljära studier ska minst uppgå till 1330 
personer/månad. 

Genomsnittligt antal deltagare i vägledande- och 
studiemotiverande insatser ska minst uppgå till 
5 500 personer/månad.  

Anvisningar:  1 000 
anvisningar/månad. 

Vägledande- och 
studiemotiverande 
insatser: 7 000 
deltagare/månad  

Rikta insatser till arbetssökande med störst 
behov.  

Antal deltagare i matchningstjänster från garantier 
ska minst uppgå till 53 700 personer/månad. 

Antal deltagare i AUB från garantier ska minst 
uppgå till 4 500 personer/månad. 

Matchningstjänster: 
39 500 deltagare/månad 

AUB: 3 400 
deltagare/månad.  

Öka jämställdheten och jämlikheten i 
tillgången på insatser. 

Andel av nya beslut om särskilda insatser till 
arbetssökande med funktionsnedsättning som går 
till kvinnor ska minst uppgå till 42 procent. 

Andel av nya beslut om nystartsjobb som går till 
kvinnor ska minst uppgå till 33 procent. 

Andel av nya beslut om AUB som går till kvinnor ska 
minst uppgå till 35 procent. 

Andel av nya beslut om Matchningstjänster som går 
till kvinnor ska minst uppgå till 46 procent. 

Särskilda insatser: 39 
procent. 

Nystartsjobb: 31 procent. 

AUB: 31 procent 

Matchningstjänster: 44 
procent 

Öka kvalitet3 i ärendehandläggning. Andel kvalitetsgranskade arbetsgivarsstöd4 utan 
avvikelse ska minst uppgå till 85 procent. 

Andel kvalitetsgranskade stöd till arbetssökande5 
utan avvikelse ska tydligt förbättras under året.  

Andel ärenden som handläggs i BÄR ska öka 
väsentligt under året6.  

Arbetsgivarstöd: 83 
procent.  

 

 
3 Med kvalitet menas här att handläggning är fullständig och korrekt, att beslut som fattas har stöd i 
regelverket, samt att medborgare och kunder behandlas opartiskt och får den information de behöver. 
4 Granskningarna görs av ett slumpmässigt och representativt urval av ärenden gällande lönebidrag, 
nystartsjobb och introduktionsjobb. Måttet visar hur stor andel av de granskade ärendena som bedöms som 
korrekta. Bedömningarna görs utifrån fastställda kriterier som bygger på regelverk och handläggarstöd. 
5 Se ovan. Inkluderar ärenden gällande Rusta och matcha, Jobb och utvecklingsgarantin och 
Arbetsmarknadsutbildning. Måttet är nytt för 2022 och då ingen historik finns så sätts ingen specifik målnivå 
för 2022.   
6 Måttet är fortfarande under utveckling och därför saknas underlag för att sätta en specifik målnivå.    
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3 Driva verksamheten 
Nedan beskrivs prioriteringar och aktiviteter för att nå målen för 2022 när det gäller 
området Driva verksamheten. Det innefattar det operativa arbetet gentemot kund 
och det direkt stödjande arbetet som sker under året, inkluderat ständiga 
förbättringar och införanden.  

Aktiviteterna följs upp genom statusrapporteringar, kompletterande mått och ett 
antal fördjupade analyser (se bilaga 5). 

3.1 Matchning och prioritering av arbetssökande som befinner 
sig långt ifrån arbetsmarknaden 

3.1.1 Förutsättningar 
Under 2021 har arbetsmarknaden återhämtat sig efter den pandemirelaterade 
nedgången 2020, efterfrågan på arbetsmarknaden har ökat och arbetslösheten 
minskat. Antalet långtidsarbetslösa ligger dock fortsatt på mycket höga nivåer. 
Många långtidsarbetslösa behöver kombinationer av flera olika insatser för att få en 
anställning eller ta steget att påbörja studier. Särskilt viktigt är insatser med en nära 
koppling till potentiella arbetsgivare, och anställningsstöd är generellt den mest 
effektiva insatsen för att bryta långtidsarbetslöshet.  

Under pandemin har strukturomvandlingen på arbetsmarknaden påskyndats, 
samtidigt som digitalisering och automatisering ställer nya och högre krav på 
arbetskraftens kompetenser. Att öka utbildningsnivån bland de arbetssökande och 
bidra till omställning är därför en viktig förutsättning för en mer välfungerande 
matchning på lång sikt.  

Det finns en mängd olika utförare av insatser och många arbetssökande och 
arbetsgivare är i behov av ett sammanhållet och långsiktigt stöd. För att lyckas med 
detta är utformningen av den lokala närvaron och samspelet mellan myndighetens 
olika kanaler, samt en väl fungerande lokal och regional samverkan avgörande. Den 
lokala närvaron är också viktig för att ge stöd till arbetssökande som behöver fysiska 
möten, samverka med andra aktörer, främja lokala och regionala projekt i 
samverkan, upprätthålla kunskap om lokala och regionala arbetsmarknader, och 
säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter.   

De senaste åren har antalet arbetssökande som får en registrerad 
funktionsnedsättning minskat, trots ökat antal inskrivna arbetslösa. Det tyder på att 
det finns ett mörkertal med arbetssökande som har funktionsnedsättningar, men som 
inte har fått dem identifierade. För att ge fler arbetssökande möjligheter till rätt stöd 
och öka möjligheterna att använda särskilda insatser och SIUS behövs det därför mer 
välfungerande processer för att identifiera och registrera funktionsnedsättning.  

För att nå målsatta volymer, framförallt i matchningstjänster, behövs utveckling av 
systemstöd och processer som möjliggör mer effektivt arbete med urval och 
bedömningar. Hur bedömningar och processer för urval sker har också stor betydelse 
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för rättssäkerheten och hur jämställt deltagandet i arbetsmarknadspolitiska insatser 
blir. Därtill behövs en stärkt uppföljning och kontroll för att säkerställa att de insatser 
som genomförs levereras rättssäkert med kvalitet och ger önskade resultat 

För en väl fungerande matchning är också myndighetens internationella samarbete 
viktigt. Det ska bidra till kunskapsutveckling inom myndigheteten och underlätta 
arbetskraftens rörlighet på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden.  

3.1.2 Stärkt samarbete med fristående aktörer7 för att säkra ett utbud av 
tjänster som möter behoven. 

Sker genom att:  

• Säkerställa ett utbud av leverantörer av matchningstjänster som ger 
arbetssökande möjlighet att välja leverantörer inom sitt närområde. 

• Ha beredskap och tydliggöra hur matchningsinsatser ska erbjudas för 
arbetssökande som saknar ett utbud av leverantörer inom sitt närområde. 

• Genomföra kartläggning och analys över hur utbudet av 
arbetsmarknadsutbildning kan utvecklas för att öka volymerna, förbättra 
jämställdheten i deltagande och för att fler långtidsarbetslösa ska kunna ta 
del av och tillgodogöra sig den.   

• Ta fram förslag för hur utbudet av tjänster för arbetssökande som bedöms stå 
för långt ifrån arbetsmarknaden för att ta del av nuvarande 
matchningstjänster ska utvecklas från 2023 och framåt, antingen genom 
upphandling eller på annat sätt. Detta görs med utgångspunkt i tidigare 
kunskaper och erfarenheter om effektiva insatser och metoder för att bryta 
långtidsarbetslöshet.  

• Integrera hållbarhetshänsyn i förfrågningsunderlag, avtal, 
överenskommelser, uppföljningar och dialoger med fristående aktörer. 
Särskilt fokus ska vara på att säkra ett jämställt och likvärdigt stöd och 
resultat för arbetssökande. 

• Öka specialisering och etablera nationella arbetssätt för kontroll och 
uppföljning av leverantörer i syfte att öka rättssäkerhet och effektivitet.   

3.1.3 Säkerställa likvärdigt stöd till kunder i hela landet, en ändamålsenlig 
lokal närvaro och väl fungerande regional och lokal samverkan 

Sker genom att: 

• Vidareutveckla utbudet av stöd och service på distans och digitalt genom att 
bland annat öka användningen av digitala tjänster för vägledning och 

 
7 Begreppet fristående aktörer används som samlingsbegrepp för de olika aktörer som utför insatser för 
arbetssökande och arbetsgivare på uppdrag av arbetsförmedlingen, exempelvis leverantörer, kommuner, 
arbetsgivare och idéburna aktörer. 
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matchning, samt öka utbudet av digitala tjänster inom området 
arbetslivsinriktad rehabilitering.    

• Öka Arbetsförmedlingens kontinuerliga fysiska lokala närvaro i egen regi och 
öka möjligheterna för arbetssökande att vid behov få ett fysiskt möte. Sker 
bland annat genom servicekontor eller genom samverkan med kommunerna.   

• Vidareutveckla den lokala och regionala samverkan för att erbjuda insatser 
till arbetssökande som kompletterar leverantörers utbud. Särskilt fokus ska 
vara på insatser för långtidsarbetslösa. Innebär bland annat: 

o Insatser via lokala och regionala projekt, och lokala jobbspår.  

o Samverkan för att öka övergångar från extratjänster till studier eller 
andra anställningar. 

o Insatser via samarbetet med Samhall. 

o Samverkan med kommuner, folkhögskolor och leverantörer om utbud 
av reguljär utbildning och vägledande och studiemotiverande insatser 
för arbetssökande i syfte att öka övergångar till reguljära studier.   

o Samverkan med kommuner och andra aktörer för insatser som når 
fler av Kriminalvårdens klienters och stärker deras möjligheter på 
arbetsmarknaden. 

o Samverkan med Försäkringskassan för gemensam kartläggning och 
förstärka insatser i syfte att personer som är sjukskrivna eller har 
aktivitetsersättning ökar sin arbetsförmåga och därmed sina 
möjligheter att övergå till arbete.  

• Koordinera, tydliggör och stärk det arbetsgivarinriktade arbetet i samarbete 
med leverantörer och samarbetspartners. Detta görs i syfte att under 2022 
öka möjligheterna till anställning för långtidsarbetslösa.  

• Genomföra riktade proaktiva insatser och kommunikation för att öka 
intresset att anställa med stöd. Genomför detta i samarbete med leverantörer 
av tjänster. Förenkla också processer och korta ledtider från att arbetsgivare 
visar intresse att anställa med stöd till handläggning och beslut om 
anställningsstöd.  

• Stärka arbetet med SIUS så att fler tar del av insatsen och fler går vidare från 
SIUS till arbete eller studier. Görs genom att förenkla och förtydliga vilka som 
kan ta del av insatsen, samt förbättra uppföljning och styrning av 
programmet.    
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3.1.4 Ökad kvalitet i bedömningar och arbetssökandes planering för 
förbättrad precision i hur tjänster används.  

Sker genom att: 

• Möjliggöra en generell förprofilering där automatisk bedömning av avstånd 
till arbetsmarknaden regelbundet görs för alla relevanta arbetssökande i syfte 
att öka enhetlighet och effektivitet i genomförande av bedömningar och urval 
till insatser. 

• Ta fram och införa vägledande processer för vilka insatser som ska erbjudas 
till kunder som enligt bedömningsstödet inte ska anvisas till Rusta och 
matcha. Processerna ska baserat på befintlig kunskap om vilka insatser som 
är mest effektiva för olika behov och typer av arbetssökande.  

• Säkra att bedömningar och urval aktivt främjar jämställdhet mellan kvinnor 
och män och genomför vid behov riktade insatser för att uppnå mer 
jämställda utfall.  

• Implementera arbetssättet med kompletterande bedömning för att förbättra 
myndighetens förmåga att identifiera och registrera funktionsnedsättning. 

• Stärka arbetet med individuella handlingsplaner och uppföljningen av dessa. 
Arbetet ska utgå från de iakttagelser och slutsatser som finns i tidigare 
interna och externa granskningar8.   

3.2 Bedriva verksamheten effektivt, enhetligt och rättssäkert 

3.2.1 Förutsättningar 
En god förvaltning med en rättssäker hantering av ärenden och korrekta 
utbetalningar är viktiga delar i att stärka förtroendet för myndigheten. En 
förutsättning för detta är en förvaltningskultur i myndigheten där medarbetare har 
god insikt i statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden, samt en 
regelbunden uppföljning av kvalitet med återkoppling och lärande. Införande av ett 
ärendeindelat arbetssätt med ökad specialisering och systemstöd för ökad 
automatisering av handläggningsprocesser ger ytterligare förutsättningar för korrekt 
beslutshantering.  

Kontrollarbetet gentemot arbetsgivare och arbetssökande är centralt för att bedriva 
verksamheten effektivt och i förlängningen bidra till ökat förtroende för 
välfärdssystemen. Genom förebyggande arbete, riskbaserade och systematiska 
kontroller, samt samverkan kan effektiviteten i kontrollarbetet öka. En särskilt viktig 
del är det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten. En 
väl fungerande kontroll och uppföljning av arbetssökande bidrar också till en hög 
sökaktivitet bland arbetssökande, vilket har betydelse för både enskildas jobbchanser 
och för matchningen på arbetsmarknaden. Kontroll och uppföljning av 

 
8 Se mer i ”Hur går de med god förvaltning?” som är myndighetens sammanställning av uppföljningar och 
granskningar inom området god förvaltning under 2021. Diarienummer Af-2021/0068 173 6.   

https://space.arbetsformedlingen.se/sites/dokumentlagergodforvaltning/Rapporter%20om%20god%20frvaltning/Hur%20g%C3%A5r%20det%20med%20god%20f%C3%B6rvaltning,%20jan-juni%202021.pdf?csf=1&e=gobgXs
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arbetssökande ger också möjligheter att tidigt identifiera vilka som har behov av 
ytterligare stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Reformeringen av myndigheten innebär ökat behov av kontroll och uppföljning av 
leverantörer för att säkerställa att avtal och regelverk följs, samt att de insatser som 
ges håller god kvalitet och bidrar till att myndighetens mål nås. Därtill ökar kraven på 
ett effektivt och säkert utbyte av information mellan aktörerna inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  

Tillgänglighet och service är viktiga aspekter av myndighetens uppdrag9. Genom 
goda möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare att få sina behov tillgodosedda 
via digitala kanaler kan både effektivitet och likvärdighet i servicen öka, vilket 
möjliggör mer resurser till arbete med stöd och insatser för att bryta 
långtidsarbetslöshet.    

3.2.2 Stärk det samlade kontrollarbetet och minska felaktiga 
utbetalningar10  

Sker genom att: 

• Stärka de interna strukturerna för kontroll- och uppföljningsarbete. Innebär:  

o En översyn och utveckling av hela processen från beslut till 
utbetalning vad gäller betallösningar för resebidrag och 
programresor. Detta görs i syfte att göra det lätt att göra rätt och att i 
större utsträckning kunna stoppa fel innan utbetalning verkställs. 
Ytterligare en del är att utveckla e-handeln för fristående aktörer 
genom att ersätta nuvarande webbstöd till förmån för en 
standardiserad e-handelslösning. 

o Vidareutveckling av myndighetens riskbaserade kontrollarbete av 
arbetssökande, arbetsgivare och leverantörer. Sker genom att 
identifiera riskindikatorer och skapa prediktiva modeller som kan 
ligga till grund för mer precision i de kontroller som görs.  

• Löpande utveckla kontrollsystemen och öka vår kunskap om brottsupplägg 
och brottslighetens processer när det gäller systematiskt utnyttjande av 
välfärdssystem. Sker genom samarbete och informationsdelning med andra 
myndigheter inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet mot 
välfärdsbrottslighet.   

 

 

 
9 Både utifrån den geografiska aspekten att säkra likvärdig service i hela landet, och utifrån ett demokrati- och 
antidiskrimineringsperspektiv.  
10 Aktiviteterna inom detta område är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att 
förutsättningarna för korrekt ärendehandläggning och myndighetsutövning inte förbättras”. Se mer i bilaga 2.   
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3.2.3 Säkra god tillgänglighet och en mer sammanhållen leverans av stöd 
och insatser till arbetssökande och arbetsgivare oavsett kanal.  

Sker genom att: 

• Anpassa myndighetens serviceutbud digitalt och på distans för att förbättra 
tillgängligheten för arbetssökande med funktionsnedsättning och 
arbetssökande som är i behov av språkstöd.  

• Genomföra riktade och sammanhållna externa kommunikationskampanjer i 
syfte att lotsa olika målgrupper till rätt stöd och öka användandet av digitala 
tjänster. 

• Vidareutveckla rutiner för enhetliga ärendeflöden mellan personligt 
distansmöte och lokalt personligt möte, samt fortsatt arbete med tydlig intern 
kommunikation och samarbete inom kundleveransområden för att främja ett 
samordnat stöd till kunderna oavsett kanal.11  

• Tydliggöra kommunikation till kunder och leverantörer och öka transparens i 
processer så att kunderna vet var deras ärenden befinner sig, vad som 
förväntas av dem och var de ska vända sig för att få stöd. Arbetet ska bidra till 
att minska onödig efterfrågan.  

3.2.4 Effektivisera processer för ökad kvalitet i handläggning och ökad 
produktionskapacitet.12  

Sker genom att: 

• Fortsätta arbeta med systematisk uppföljning, lärande och återkoppling på 
regelefterlevnad och kvalitet i ärendehandläggning. Särskilt fokus ska vara på 
beslutsmotiveringar och dokumentation13.  

• Se över processer och handläggarstöd för de mest tidskrävande besluten och 
ta fram stödmaterial och förslag till förenklingar och automatisering för en 
mer effektiv och korrekt handläggning. 

3.2.5 Säkra en rättssäker hantering av information mellan berörda aktörer i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten14 

Sker genom att: 

• Systematiskt implementera regelverket inom informationssäkerhet. 

• Säkerställa att dataskyddsregler och det förvaltningsrättsliga regelverket 
efterlevs konsekvent vid utveckling av IT-system och rutiner.   

 
11 Aktiviteten är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att vi inte samarbetar effektivt mellan 
våra kanaler, vilket kan påverka kundupplevelser, ledtider, kvalitet och måluppfyllelse”. Se mer i bilaga 2.   
12 Aktiviteterna inom detta område är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att 
förutsättningarna för korrekt ärendehandläggning och myndighetsutövning inte förbättras”. Se mer i bilaga 2.   
13 Med anledning av den kritik som Justitieombudsmannen (JO) riktat mot myndigheten utifrån en inspektion 
av kontor under mars och april 2021 (se dnr. 1690–2021). 
14 Aktiviteterna inom detta område är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att myndighetens 
förmåga att skydda information är otillräcklig”. Se mer i bilaga 2.   
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3.3 Attraktiv arbetsgivare med tillitsbaserad styrning och kultur 

3.3.1 Förutsättningar 
Den pågående reformeringen av myndigheten och en föränderlig omvärld ställer krav 
på god förmåga till anpassning utifrån nya uppdrag och förutsättningar. I detta är 
myndighetens ledning, styrning och arbete med kompetensförsörjning centrala 
komponenter.  

En aktiv ledning och styrning i hela styrkedjan med tydliga prioriteringar där 
uppdrag och resurser balanseras är en grundförutsättning för både goda resultat och 
en god arbetsmiljö. En integrerad verksamhetsstyrning som omfattar styrning, 
kundbehov, produktionskapacitet samt ekonomiska förutsättningar kan förbättra 
resursallokeringen så att förutsättningar för myndigheten att nå mål förbättras. 
Införandet av den nya inriktningen för medarbetarskap och chefskap ska främja 
samarbete och ökat ansvarstagande för måluppfyllelse, samt utvecklingsvilja, 
öppenhet och tillit.  

En hög grad av samsyn gällande myndighetens uppdrag, roll och prioriteringar är 
också centrala delar i en effektiv ledning och styrning. De förändringar som sker av 
myndighetens uppdrag medför ökade behov av en tydlig och aktiv intern och extern 
kommunikation. 

Myndighetens kompetensförsörjning är en viktig förutsättning att nå goda resultat. 
Arbetet med myndighetens kompetensförsörjning behöver präglas av beredskap att 
omskola till annan kompetens, kompetensväxla utifrån nya och justerade 
arbetsuppgifter, samt ökade möjligheter till specialisering. En aktiv 
kompetensförsörjningsplanering skapar också förutsättningar för minskade 
kostnader, exempelvis gällande avtalsbunden infrastruktur såsom lokaler och IT 
utrustning. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för engagemang och 
trivsel som bidrar till goda resultat krävs ett aktivt arbetsmiljöarbete. 
Arbetsförutsättningarna förändras genom att distansarbete blir vanligare, vilket ökar 
behovet av gott distansledarskap och digital kompetens bland myndighetens chefer 
och medarbetare.  

3.3.2 Stärka myndighetens ledning och styrning  
Sker genom att: 

• Genomföra kommunikations och införandeinsatser för att etablera den nya 
verksamhetsplanerings-, budget och uppföljningsprocessen som syftar till att 
nå en mer integrerad och effektiv ledning och styrning15.  

• Säkerställa att det finns framtagna nyttokalkyler för de största och viktigaste 
utvecklingssatsningarna som grund för prioritering, och för att förbättra 

 
15 Aktiviteten är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att vi inte lyckas balansera 
förväntningar på produktion och faktisk kapacitet”. Se mer i bilaga 2.   
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uppföljningen av myndighetens utvecklingsarbete med fokus på resultat och 
realiserade nyttor16.  

3.3.3 Verka för att uppnå en tillgång på kompetenser som matchar 
verksamhetens behov 

Sker genom att: 

• Etablera ett mer systematiskt arbete med kompetensförsörjningsplanering 
utifrån arbetsuppgifter, roller och befattningar. Detta ska integreras på ett 
tydligt sätt med verksamhetsplaneringsprocessen.  

• Säkra träffsäker och effektiv rekrytering och introduktion av nya 
medarbetare, med särskilt fokus på rekrytering av medarbetare till den 
kundnära verksamheten. 

3.3.4 Verka för att alla medarbetare ska känna engagemang och vara väl 
insatta i sina uppdrag, mål och prioriteringar 

Sker genom att: 

• Vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet genom kontinuerlig 
undersökning och uppföljning av arbetsmiljön och mer proaktivt arbete för 
att skapa hälsosamma, tillitsfulla och inkluderande arbetsplatser.  

• Fullfölja implementering av Arbetsförmedlingens inriktning för 
medarbetarskap och chefskap med särskilt fokus på:  

o Att skapa goda förutsättningar för prestation genom ett ledarskap 
som pekar ut riktning, undanröjer hinder och skapar delaktighet i 
samspel med ett medarbetarskap som innebär ansvarstagande, 
anpassning till förändring och initiativtagande till utveckling.  

o Att stärka chefers förmåga att sätta mål och följa upp, flexibelt kunna 
leda på distans, samt genom planering och tydliga prioriteringar 
skapa balans mellan krav och resurser.  

4 Utveckla verksamheten 
Nedan beskrivs myndighetens viktigaste aktiviteter under 2022 inom området 
Utveckla verksamheten. Det innefattar större utvecklingsinitiativ som ska skapa 
bättre förutsättningar för den operativa och kundnära verksamheten att nå resultat i 
enlighet med uppdraget, samt bidra till myndighetens förflyttning mot målbilden i 
den strategiska inriktningen. 

 
16 Aktiviteten är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att myndighetens 
verksamhetsutveckling med IT-innehåll inte ger tillräcklig nytta i relation till kostnader och myndighetens mål”. 
Se mer i bilaga 2.   
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Genomförandet av aktiviteterna följs upp genom statusrapportering, kompletterande 
mått och ett antal fördjupade analyser (se bilaga 5).   

4.1 Om myndighetens strategiska inriktning och 
förändringsplan 

Arbetsförmedlingens strategiska inriktning beskriver hur myndigheten ska se ut och 
fungera de kommande åren. Inriktningen syftar till att hålla samman verksamhetens 
alla olika delar och ligga till grund för planering och prioritering på lite längre sikt. 

Den strategiska inriktningen identifierar fem fokusområden för den långsiktiga 
utvecklingen, som utgör myndighetens målbild för 2026. 

• Arbetsförmedlingen är navet i ett system med många aktörer 

• Arbetsförmedlingen – en myndighet till och tillgänglig för alla 

• Den moderna och effektiva myndigheten 

• En tillitsfull, inkluderande och utvecklande arbetsplats  

• Enhetlig syn på och uppfattning om myndighetens roll och uppdrag 

Med den strategiska inriktningen och dess målbeskrivningar som utgångspunkt har 
en långsiktig förändringsplan tagits fram. Förändringsplanen tydliggör de områden 
och aktiviteter som är avgörande för att Arbetsförmedlingen ska nå målbilden för 
2026 och ska utgöra grunden för utvecklingsarbetet under 2022. Förändringsplanen 
revideras och utvecklas löpande som en del i arbetet med verksamhetsplaneringen.   

4.2 Aktiviteter för att utveckla verksamheten  
Inom ramen för arbetet med framtagande av verksamhetsplanen har aktiviteterna i 
förändringsplanen operationaliserats med fokus på vad som ska göras och levereras 
under 2022. Nedan beskrivs de utvecklingsaktiviteter som ska genomföras under 
2022 inom respektive förändringsområde. 

4.2.1 Kundarbete 
Området innefattar utvecklingsaktiviteter med utgångspunkt i strategin för 
kundarbetet och med stöd och service till kunden i fokus. 

Följande är aktiviteter som ska genomföras under 2022: 

• Etablera en processförvaltning för samordning och styrning av myndighetens 
kundrelaterade verksamhetsprocesser. Görs i syfte att uppnå ett mer 
sammanhållet och ändamålsenligt stöd till arbetsgivare och arbetssökande 
oavsett kanal eller aktör17.   

 
17 Aktiviteten är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att vi inte samarbetar effektivt mellan 
våra kanaler, vilket kan påverka kundupplevelser, ledtider, kvalitet och måluppfyllelse”. Se mer i bilaga 2.   
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• Utöka självserviceflödena genom fler och utvecklade tjänster och fler grupper 
av arbetssökande. 

• Utveckla mer datadrivna, träffsäkra och enhetliga bedömningar av 
arbetssökandes behov av insatser och stöd, baserat på kunskap om vilka 
insatser som är effektiva för olika typer av arbetssökande. Bedömningarna 
ska främja ökad jämställdhet och på sikt kunna användas av fristående 
aktörer.   

• Tydliggöra hur Arbetsförmedlingens arbetsgivararbete ska utvecklas på 
längre sikt (2023 och framåt) med utgångspunkt i de förutsättningar som 
reformeringen av myndigheten medför och i syfte att arbetsgivararbetet så 
effektivt som möjligt ska bidra till att bryta långtidsarbetslöshet och förbättra 
matchningen.   

• Utveckla modeller, IT-verktyg och arbetssätt för segmentering av arbetsgivare 
som grund för hur stöd och service prioriteras, riktas och anpassas för att nå 
så goda resultat som möjligt.   

• Utveckla processerna för kontroll och uppföljning av kund och leverantör i 
syfta att förbättra träffsäkerheten i kontroller, skapa förutsättningar för ökad 
digitalisering och automatisering, samt möjliggöra tidigare identifiering av 
när arbetssökande behöver mer eller en annan typ av stöd.18   

• Anpassa det myndighetsgemensamma regelefterlevnadsarbetet utifrån nya 
roller och samarbeten kopplat till den nya kontrollorganisationen19. 

4.2.2 Fristående aktörer 
Området innefattar aktiviteter för att utveckla samarbetet med fristående aktörer i 
syfte att säkra effektiva tjänster som möter behov på arbetsmarknaden. 

Följande är aktiviteter som ska genomföras under 2022: 

• Införa en ny modell för att betygsätta leverantörer av matchningstjänster. 

• Vidareutveckla upphandling, samverkan och kontroll av fristående aktörer 
genom:  

o Effektivare systemstöd och tydligare och mer enhetliga arbetssätt för 
upphandling.  

o Stärkt kontinuitet, rättssäkerhet och informationshantering gentemot 
fristående aktörer. 

 
18 Aktiviteten är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att förutsättningarna för korrekt 
ärendehandläggning och myndighetsutövning inte förbättras”. Se mer i bilaga 2.   
19 Aktiviteten inom detta område är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att 
förutsättningarna för korrekt ärendehandläggning och myndighetsutövning inte förbättras”. Se mer i bilaga 2.   
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o Utveckla systematisk kontroll av leverantörer genom processer och 
systemfunktionaliteter för avvikelsehantering, sanktioner och 
klagomål. 

o Utveckling av kommunikation och rådgivning gentemot fristående 
aktörer.   

4.2.3 Tillgänglighet och likvärdig service 
Området innefattar aktiviteter för att utveckla likvärdigheten i stöd och service, säkra 
en god tillgänglighet20, ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande regional 
och lokal samverkan. 

Följande är aktiviteter som ska genomföras under 2022: 

• Konkretisera och etablera ett ”helhetskoncept” för hur myndigheten ska 
säkerställa tillgänglighet, service och en ändamålsenlig lokal närvaro som 
inkluderar det som tillhandahålls i avtalad regi. Utformningen av den lokala 
närvaron ska baseras på bästa möjliga kunskap om framgångsrika arbetssätt 
och effektiva insatser för att bryta långtidsarbetslöshet.   

• Utveckla och påbörja införande av en generell grundprocess och enhetliga 
mallar för breda samverkansöverenskommelser. Detta ska tydliggöra roller 
för de olika samverkansparterna och åstadkomma en mer effektiv samverkan 
för att bryta långtidsarbetslöshet.  

• Förbättra förutsättningarna för tillgänglighetsanpassningar av kontakt och 
stöd från Arbetsförmedlingen, exempelvis vad gäller anpassning av hur och 
via vilka kanaler som interaktion med Arbetsförmedlingen sker, samt när en 
egen kontaktperson ska erbjudas arbetssökande.  

4.2.4 Kompetens och kultur 
Området innefattar aktiviteter med utgångspunkt i strategin för kultur och 
kompetens. Syftet är att utveckla organisationskulturen för att myndigheten ska vara 
en attraktiv arbetsplats med hög effektivitet. 

Följande är aktiviteter som ska genomföras under 2022: 

• Utveckla och påbörja implementering av en metod för 
kompetensförsörjningsplanering som både kan hantera den årliga och den 
mer långsiktiga planeringen.   

• Förbättra förutsättningar för chefer att följa upp den fysiska, sociala, 
organisatoriska och digitala arbetsmiljön, och öka möjligheterna att tidigt 
upptäcka och omhänderta signaler på ohälsa.   

 
20 Både utifrån geografiska aspekter och utifrån krav som finns i Förvaltningslagen och Diskrimineringslagen.   
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• Genomföra utbildnings- och informationsinsatser för att öka kompetensen 
inom området god förvaltning21.  

4.2.5 Synen på myndigheten 
Området innefattar utvecklingsaktiviteter för att nå ökad intern och extern samsyn 
om myndighetens uppdrag och roll, samt skapa rätt förväntningar på myndigheten. 

Följande är aktiviteter som ska genomföras under 2022: 

• Ta fram en kommunikations- och varumärkesplattform för att skapa en 
enhetlig syn på myndighetens roll och uppdrag. Genomför 
kommunikationsaktiviteter utifrån denna plattform.  

4.2.6 Digitala system och arkitektur 
Området innefattar aktiviteter för utveckling av system och digital arkitektur i syfte 
att förbättra förutsättningarna för det operativa arbetet gentemot kund att nå 
resultat, samt säkra ett effektivt utbyte av information mellan berörda aktörer i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  

Följande är aktiviteter som ska genomföras under 2022: 

• Utveckla IT-stöd för att kunna överföra data mellan Arbetsförmedlingen, 
leverantörer och samverkansparter på ett effektivt och säkert sätt22. En del i 
detta är att möjliggöra att Arbetsförmedlingen och leverantörer ansvarar för 
varsin del av arbetssökandes handlingsplan.  

• Utveckla ett nytt IT-stöd för kundrelationshantering med ett mer 
ändamålsenligt flöde, och vidareutveckla systemstödet för arbetssökandes 
planering för ökad automatisering. 

• Möjliggör ökad kvalitet, automatisering och framtida användning av artificiell 
intelligens i ärendehandläggning och beslutsprocesser genom fortsatt 
utveckling av det nya besluts och ärendehanteringssystemet (BÄR) och 
överföring av fler ärendetyper som handläggs i BÄR.  

• Inför regelmotor (”decision hub”) i BÄR för att förenkla handläggningen med 
avseende på regelefterlevnad.23 

• Utöka funktionaliteten i systemstöden för att automatiskt generera 
ändamålsenliga data för uppföljning inom området god förvaltning, 
exempelvis vad gäller handläggningstider, regelefterlevnad och rättslig 

 
21 Aktiviteten är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att förutsättningarna för korrekt 
ärendehandläggning och myndighetsutövning inte förbättras”. Se mer i bilaga 2.   
22 Aktiviteterna inom detta område är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att 
myndighetens förmåga att skydda information är otillräcklig”. Se mer i bilaga 2.   
23 Aktiviteten är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att förutsättningarna för korrekt 
ärendehandläggning och myndighetsutövning inte förbättras”. Se mer i bilaga 2.   
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kvalitet. Syftet är att minska behovet av manuella stickprov och mer effektivt 
kunna styra åtgärder mot de viktigaste förbättringsområdena.24  

• Genomföra automatisering och effektivisering av it- och stödverksamheten. 
Innefattar bland annat utveckling och visst mått av digitalisering av HR- 
processer, fortsatt automatisering av diarieföring, automatiserad 
sekretessprövning etc.   

4.2.7 Ledning och styrning 
Området innefattar aktiviteter för utvecklad ledning och styrning av både 
utvecklingsarbete och produktion.   

Följande är aktiviteter som ska genomföras under 2022: 

• Ta fram och påbörja införande av en ny styrmodell som är anpassad utifrån 
verksamhetens behov och förändringar i uppdrag och förutsättningar. En del 
i arbetet är digitalisering av myndighetens VP-process. 

• Implementera integrerad verksamhetsstyrning. En del i arbetet är införande 
av en ny ekonomimodell.25 

• Förbättra tillgången till relevanta och kvalitetssäkrade data för styrning och 
planering av produktion såsom exempelvis ledtider i processer och tidsåtgång 
för hantering av olika typer av ärenden.  

• Utforma och påbörja utvecklingsinsatser i enlighet med strategin för god 
förvaltning.26  

• Etablera sömlösa stödprocesser för den nya verksamhetslogiken. Sker genom 
mer samordnad utveckling av olika interna stödprocesser. Under 2022 är 
fokus särskilt på att genomföra förbättringar utifrån genomförd analys av 
sektionschefers behov.  

• Vidareutveckla organisationen mot bakgrund av den organisationsanalys som 
genomförts27. I ett första steg innebär det sammanslagning av VO 
Arbetssökande och VO Arbetsgivare och att utreda om det finns 
förutsättningar att inrätta en sammanhållen funktion vad gäller granskning 
och kontroll.  

4.3 Särskilt om verksamhetsutveckling med IT-innehåll 
Verksamhetsutveckling med IT-innehåll är en viktig del i att bidra till att målen för 
2022 uppnås och att steg tas för att effektivisera och utveckla verksamheten i riktning 

 
24 Aktiviteten har är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att förutsättningarna för korrekt 
ärendehandläggning och myndighetsutövning inte förbättras”. Se mer i bilaga 2.   
25 Aktiviteten är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att vi inte lyckas balansera 
förväntningar på produktion och faktisk kapacitet”. Se mer i bilaga 2.   
26 Aktiviteten är en del i arbetet med att hantera myndighetsrisken: ”Risk att förutsättningarna för korrekt 
ärendehandläggning och myndighetsutövning inte förbättras”. Se mer i bilaga 2.   
27 Hela myndigheten är dess framtid och framgång – organisationsanalys med förslag till ny organisation.  

https://vis.arbetsformedlingen.se/download/18.89eaa3e17d243c4617c37/1638182681199/Organisationsanalys%20med%20f%C3%B6rslag%20till%20ny%20organisation%20211128.pdf
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mot målbild 2026. Verksamhetsutveckling med IT-innehåll styrs via portföljstyrning 
där det planerade utvecklingsarbetet är indelat i fyra taktiska portföljer: Digitala 
tjänster, Digitala arbetsförmedlingsstöd, Ledning och stöd, samt IT bas. Respektive 
portfölj har brutit ner myndighetetens övergripande prioriteringar i nyttoprofiler som 
beskriver vilka olika nyttor som utvecklingen inom portföljen ska bidra till.  
Utvecklingen inom respektive portfölj följs upp tre gånger per år i samband med 
framtagandet av myndighetens uppföljningsrapporter. De utvecklingssatsningar som 
bedöms som strategiska och där utveckling och uppföljning behöver hållas ihop över 
hela myndigheten samlas i ett antal utvecklingsobjekt. Fortsatt arbete med att 
konkretisera och förtydliga innehållet i utvecklingsobjekten kommer ske under året.  

Nedan ges en kortfattad beskrivning av förutsättningar och inriktning 2022 för 
verksamhetsutveckling med IT-innehåll. I bilaga 4 beskrivs utvecklingsobjekten och 
innehållet i portföljerna mer ingående.  

4.3.1 Förutsättningar 
Den pågående reformeringen av myndigheten och de förändringar av både regelverk 
och arbetssätt som det medför har stor påverkan på vilken IT-utveckling som ska 
prioriteras. Därtill har myndigheten ett antal andra uppdrag och lagändringar att 
utgå ifrån, såsom DIGG-uppdraget att främja offentlig förvaltnings förmåga att 
använda artificiell intelligens, uppdraget att etablera en sammanhållen digital 
infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt införandet av 
etableringsjobb.  

Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för IT-utvecklig så anges 
ramfördelningen av medel till de olika taktiska portföljerna i tabellen nedan.  

Tabell. Ramfördelning av medel till taktiska portföljer 

  
Belopp tkr Belopp tkr Belopp tkr 

Ram för IT-utveckling 2022 Fördelning i % Totalt Anslag Lån 

Digitala tjänster 39% 198 000 178 000 20 000 

IT-bas 12% 60 000 33 000 27 000 

Digitala arbetsförmedlingsstöd 38% 193 000 107 000 86 000 

Ledning & Stöd 12% 62 000 34 000 28 000 

Totalt 100% 513 000 352 000 161 000 
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4.3.2 Inriktning för utvecklingen 
Den utvecklingen som görs 2022 ska innebära effektiviseringar som gör det möjligt 
för verksamheten att långsiktigt behålla goda resultat i enlighet med uppdraget trots 
aviseringar om minskade förvaltningsanslag från 2023 och framåt.  

Utveckling av BÄR-plattformen med automatisering av processer är den satsning 
som bedöms ge störst besparingseffekt de kommande åren fram till 2024. Den är 
också avgörande för ökad rättssäkerhet och regelefterlevnad i ärendehandläggningen. 

Fortsatt utveckling av digitala arbetshjälpmedel bedöms ge den näst största 
besparingseffekten under kommande år. I detta ingår bland annat IT-utveckling som 
ska förbättra arbetet med bedömning och planering, samt öka tillgången till relevant 
och kvalitetssäkrade data. Genom ökad precision i bedömningar och datadrivna 
modeller för segmentering utifrån kundbehov ges bättre fortsättningar för att 
arbetssökande och arbetsgivare ska få rätt stöd i rätt tid. Därmed kan det bidra till att 
förhindra och bryta långtidsarbetslöshet.   

Effektiviserad kundrelationshantering och utveckling av grundläggande 
funktionalitet i digital arbetsyta för fristående aktörer är centrala delar i 
genomförandet av reformeringen av myndigheten och i att utveckla den digitala 
infrastrukturen för samarbetet med fristående aktörer. Detta inkluderar 
möjliggörande av en delad handlingsplan som nav i den reformerade verksamheten.   

För ytterligare effektivisering ska utbudet av digitala tjänster öka så att fler 
arbetssökande kan vägledas och matchas digitalt. På så vis ska arbetstid frigöras för 
att jobba med insatser för de långtidsarbetslösa som behöver ett fördjupat stöd. 

Därtill ska myndighetens förmåga till integrerad verksamhetsstyrning och effektiv 
allokering av resurser öka genom utveckling av systemstöd som ger bättre 
möjligheter till att koppla ihop verksamhetsdata med ekonomidata, samt 
digitalisering av verksamhetsplaneringsprocessen.   

5 Ekonomiska ramar 
Myndighetens budget för 2022 uppgår till 8 141 miljoner kronor. Budgeten utgörs av 
tilldelat förvaltningsanslaget på 7 810 miljoner kronor för 2022, sparande från 2021 
på cirka 213 miljoner kronor och användning av anslagskrediten på 117 miljoner 
kronor.  

Fördelningen av medlen utgår från myndighetens prioriteringar och mål för 2022.  
och innebär ett tillskott på medarbetare i den operativa verksamheten gentemot 
kunden. Detta ska möjliggöra ökade volymer av insatser för att bryta 
långtidsarbetslöshet och klara uppdrag och mål i regleringsbrevet.  

I bilaga 1 återfinns en mer ingående beskrivning av myndighetens fördelning av 
medel för 2022.  
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6 Bilagor 
Bilaga 1 Medelstilldelning 

Bilaga 2 Myndighetens riskanalys  

Bilaga 3 Myndighetens arbetsmiljörisker 

Bilaga 4 Verksamhetsutveckling med IT-innehåll  

Bilaga 5 Mått och uppföljning av verksamhetsplanens genomförande 

Bilaga 6 Prioriterade leveranser för kontinuitetsplanering 
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