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Rapporten och dess 

rekommendationer



Om rapporten

● Rapporten besvarar de 28 frågor regeringen ställt

o Verksamhetsorienterat och pragmatiskt perspektiv – inte ”om” utan ”hur”

o Gör bedömningar och rekommendationer och identifierar rättsliga förutsättningar för 

dess genomförande

● Bred inventering av aspekter att ta hänsyn till i reformeringen

● Tar sikte på ett lättförståeligt och robust system med utrymme för lärande



Arbetsmarknadspolitisk bedömning 

● Träffsäkerhet i bedömning av stödbehov helt avgörande för systemet 

● Ett statistiskt verktyg bör användas för bedömning av avstånd till 
arbetsmarknaden och stödbehov 

o Så långt som möjligt ska det statistiska verktyget vara styrande och bedömningar 

automatiserade 

o Kompletteras med manuell handläggning när det ökar träffsäkerhet och kvalitet i 

bedömningen

● Ju mer data en statistisk modell har tillgång till, desto mer träffsäker 
kan den bli 



Planering och beslutsfattande

● Bedömning av avstånd och stödbehov ger två huvudsakliga utfall

o Egen resa med digitalt stöd

o Insatser från fristående aktör

● Planering av aktiviteter tillsammans med individen sker hos fristående aktör

● Arbetsförmedlingen fattar myndighetsbeslut om exempelvis 
arbetsmarknadspolitiska program

o Ökade krav på enhetlighet och förutsägbarhet 

o Viktigt med korta ledtider 

o Informationshantering och –flöden blir centrala att utveckla



Övergripande kring LOV-systemet

● Centrala aspekter för den närmare utformningen:

o Försöksverksamhet under 2020 – möjlighet till lärdomar

o Fortsatt kontakt med potentiella leverantörer för att bedöma marknadens läge 

och potentiella utveckling

o Övergripande styrning och arbetsmarknadspolitiskt regelverk 

o Ambitionen med rekommendationerna är att förhålla sig dimensioneringsneutralt

● Hög grad av resultatstyrning fungerar mest effektivt med stora 
möjligheter att utforma det stöd som ges



Utformning av tjänster

● Huvudsakligen matchande insatser 

o Personer som kan få och ta ett arbete men som har behov av konkret stöd

o Tre olika ersättningsnivåer

o Utgår från individens bedömda avstånd till arbetsmarknaden 

● Huvudsakligen rustande insatser

o Personer med stort avstånd till arbetsmarknaden 

o En generell ersättningsnivå samt en eller flera mer avgränsade inriktningar

o Syftar till att kunna avhjälpa hinder för arbete på det sätt som bäst lämpar sig för 

respektive behov



Ersättningsmodellen

● Nivån på, och fördelningen mellan, såväl grund- som resultatersättning 
bör differentieras utifrån förutsättningar och stödbehov

● Ersättningsmodellen bör kontinuerligt övervakas och utvärderas för att 
vid behov justeras. 

● En prisaccelerations-modell bör övervägas där de fristående aktörerna 
får mer betalt ju fler av deras deltagare som genererar resultat

● Resultat bör vara övergång till arbete med respektive utan stöd och 
reguljär utbildning



Inträde, uppföljning och kontroll

● Specifika krav för inträde bör formuleras i samband med att de 
framtida tjänsterna upphandlas 

o Vissa krav bör ställas på alla för att sålla bort oseriösa aktörer

o I det reformerade systemet behövs stärkta krav för informationshantering

o Krav som rör aktörens förmåga, både generellt och för viss tjänst, bör ställas i 

relation till syftet med respektive tjänst för de arbetssökande

● Resurser för stärkt kontroll kan frigöras genom automatisering av vissa 
moment

● Krav på fristående aktörers kvalitetsarbete bedöms bli mer centralt 



Likvärdiga tjänster i hela landet

● Arbetsförmedlingen bör kontinuerligt ta fram prognoser för 
utvecklingen av kundunderlaget inom respektive leveransområde

● För arbetssökande som har möjlighet och förmåga att ta del av 
tjänsten på distans så anses det likvärdigt med fysisk leverans

● Om förutsättningarna för att etablera sig i olika områden trots detta 
bedöms väsentligt olika bör ersättningen differentieras 



Insatser för personer med funktionsnedsättning

● Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning kvarstår i 
myndighetens regi

o Exempelvis lönebidrag och bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

● Personer med funktionsnedsättning har självklar rätt att ta del av det 
samlade utbudet av tjänster på samma villkor som andra

o ”Mainstream-lösningen” för matchning till arbete bör vara densamma för alla 



Samverkan med kommuner och andra

● System och processer förändras på ett genomgripande sätt även för 
Arbetsförmedlingens omvärld

o Samtidigt har vi att förhålla oss till existerande strukturer och arbetssätt

● Arbetsförmedlingen kvarstår som ansvarig för strategisk samverkan 
och samordning, medan den operativa samordningen av insatser 
utförs av fristående aktörer

● Frågan om kommuner som LOV-aktörer bedöms bäst av någon annan 
än Arbetsförmedlingen



Inför det fortsatta reformarbetet



Övergripande observationer 

● Processer som länge varit interna delas upp mellan parter vars förhållanden 
ofta regleras i avtal

o Det uppstår nya gränsytor 

o Ställer krav på mer strukturerad information som flödar fort

● Exempel; 

o Bedömning av arbetssökandes förutsättningar och behov

o Vägen fram till beslut 

o Digital infrastruktur och uppbyggnad av IT-system 

o Myndigheten behöver kunna fatta fler väl underbyggda beslut



Övergripande observationer 

● Fristående aktörers roll förflyttas från kompletterande till mer heltäckande logik

o Behov av att utforma tjänster utifrån ett delvis annat perspektiv

o Fler aktörer involverade i olika typer av processer och samverkan

● Exempel; 

o Upphandlade rustande och matchande insatser ska täcka alla behov

o Strukturerad definition av tillräcklig marknad

o Verifikation av resultat behöver fungera annorlunda i större skala

o Förändrade förutsättningar för styrning och uppföljning



Vissa konsekvenser och risker

● Ekonomiska konsekvenser

o Troligt att vissa funktioner i systemet kommer betinga högre kostnader – exempelvis 

uppföljning och kontroll 

o Av reformen följer också vissa naturliga kostnadsreduceringar

o En förutsättning för ekonomisk hållbarhet över tid är effektivisering, både genom 

teknisk utveckling och genom mer effektiv matchning



Vissa konsekvenser och risker

● Behov av ett förnyat arbetsmarknadspolitiskt regelverk

o Ställningstagande avseende möjliga ersättningsformer

o En programstruktur som stödjer det reformerade systemet

● Behov av tydlighet i förhållande till kompetensförsörjning och 
arbetsgivare

o Stöd till arbetsgivare 

o Prognoser för arbetsmarknaden och dimensionering av utbildning

o Incitament för kompetensmässig och geografisk förflyttning



Vissa konsekvenser och risker

● Risker att incitamentsstrukturerna inte kan göras tillräckligt kraftfulla

o Motsvarar i delar en problematik som finns idag

● Risker som relaterar till den korta genomförandetiden

o Legala förutsättningar behöver finnas på plats

o Teknisk utveckling behöver hinnas med

o Uppbyggnad av för systemet centrala funktioner

”Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att de förändringar som reformeringen 
innebär är möjliga att genomföra till 2021, men till en högre grad av risk än vad som 

idealt hade varit önskvärt. Exempelvis hade ett successivt införande, över landet 
och/eller avseende vissa funktioner, ur flera perspektiv varit att föredra men 

omöjliggörs i praktiken av den korta tidsramen.” 


