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ARBETSFÖRMEDLINGEN
SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE

Datum

2019-08-14
Språk: Svenska
Faktablad för arbetsgivare
Kontroll inför beslut om anvisning

Kontroll inför beslut om anvisning
Här hittar du information om vilka kontroller Arbetsförmedlingen gör
och vilka uppgifter Arbetsförmedlingen behöver för att kunna anvisa
en arbetssökande till ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en
insats, såsom arbetsgivarstöd eller praktik.

Syfte
Inför alla beslut om anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller en insats som är förlagd till en arbetsplats är Arbetsförmedlingen
skyldig att utföra kontroller för att säkerställa att stöd utgår från korrekta
grunder och till rätt mottagare. Kontrollernas syfte är att säkerställa att
ingen arbetsgivare eller anordnare har:
•

•
•

Näringsförbud
– ingen person med väsentligt inflytande i företaget får ha
näringsförbud.
Skatteskuld som gått till indrivning hos Kronofogden
– inga skatteskulder får finnas hos Kronofogden för indrivning.
Betalningsanmärkningar som inte är obetydliga
– betalningsanmärkningar som Arbetsförmedlingen inte kan bedöma
som obetydliga.

Kan jag ta emot en arbetssökande i programmet?
Du kan ta emot arbetssökande i din verksamhet, men du får inte ha
näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. Du får
inte heller ha betydande betalningsanmärkningar.

När görs kontrollerna?
Kontrollerna görs innan beslut fattas om anvisning till ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller en insats som är förlagd till en
arbetsplats och under den tid som beslutet löper.
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Hur görs kontrollerna
Arbetsförmedlingen använder sig av kreditupplysning som underlag för
kontroll. I samband med kontroller kan Arbetsförmedlingen behöva ta in
underlag från dig som arbetsgivare eller anordnare för att kontrollera att
ingen person med väsentligt inflytande i verksamheten har
näringsförbud eller att stöd utgår för någon med väsentligt inflytande.
Arbetsförmedlingen behöver också ta hänsyn till om stöd kan utgå till
familjemedlem. För att säkerställa att behörig person undertecknar
överenskommelsen och för att säkerställa att den arbetsgivare/anordnare
som rekvirerar statligt stöd är behörig kan legitimationskontroll behöva
göras.
När Arbetsförmedlingen tar kreditupplysning sker ingen notering om
utförd kreditupplysning, som kan påverka kreditvärdigheten hos ett
företag eller privatperson.
För att få ett så brett underlag som möjligt inför beslut om anvisning till
ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagd till en arbetsplats
sker även samråd med facklig part inför varje beslut. Samråd sker med
den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med
arbetsgivaren, eller borde ha varit om inget kollektivavtal finns.

Registeruppgifter
Inför alla beslut om anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller insats behöver Arbetsförmedlingen få grundläggande uppgifter om
dig som arbetsgivare eller anordnare:
•

•

•

Grundläggande uppgifter för registrering i Arbetsförmedlingens
informationssystem AIS
– organisationsnummer, besöksadress, kontaktuppgifter, verksamhet
med mera.
Kontonummer, pg/bg/bankkonto
– rätt kontonummer som är knutet till arbetsgivare eller anordnare
när det är aktuellt med utbetalning av stöd.
Arbetsgivarregistrering hos Skatteverket
– ska finnas i de fall arbetsgivare eller anordnare har eller ska
anställa personal.

Handläggningstid
Arbetsförmedlingens handläggningstid kan variera beroende på vilken
typ av ärende det gäller. I handläggningstiden ingår att hämta in
underlag för kontroll och eventuellt komplettera dessa. Innan beslut kan
fattas är samråd med arbetstagarpart i de flesta fall aktuellt och ibland
behöver även besök göras på den aktuella arbetsplatsen. Ta kontakt med
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det lokala arbetsförmedlingskontoret för att få en uppfattning om hur
lång handläggningstid som normalt beräknas innan beslut kan fattas.

Regler
Förordning (2000:628) om den arbetsmarknads-politiska
verksamheten
Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen
Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktions-anställningar
Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Vill du veta mer?
Ring oss på 0771-508 508 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan
också besöka din närmaste arbetsförmedling eller gå in på vår webbplats
arbetsformedlingen.se.

