
Arbetsförmedlingens 
reformarbete



Vi vet en hel del 
– men det är också mycket vi inte vet!



Vi vet att…

…vi blir kvar som viktig 
expertmyndighet …stort engagemang 

och vilja

…förra året
ett stålbad



Vi vet att…

…vårt uppdrag blev 
tydliggjort



Vi vet att…

…reformering 2022 
– vi förbereder, 

springer inte före

…stora krav på leverans
nyttja medlen fullt ut

…stora krav på digital 
infrastruktur



Vi vet inte riktigt…
…vad reformeringen till slut 

innebär

…när en fristående 
marknad finns på plats

…vad politiken menar med 
lokal närvaro



Digitalisering och kanalförflyttning

En stor del av våra tjänster är och kommer att vara digitala

88%
Skriver in sig 

digitalt

95%
Aktivitets-

rapporterar 
digitalt

81%
Planerings-
möte i PDM

107 000
Frågor 

till vår chatbot
(dec)



Verksamhet 2020 – vad?

Fatta beslut -
fler 

arbetssökande
i insatser

Lokal närvaro
med kundfokus Förbereda

reformering



Arbetsförmedlingen nu
och i framtiden

Från 
arbetsmarknadsdepartementet



• Arbetsförmedlingen behöver reformeras
för att på ett bättre sätt ge stöd till arbetslösa
och möjliggöra för fler arbetsgivare
att hitta rätt kompetens.

Syfte med reformeringen
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• Arbetsförmedlingen säkerställer, och vid behov återställer, en ändamåls-enlig 
lokal närvaro på samtliga orter där kontor lagts ned under 2019. 

• T.ex. i egen regi genom egna kontor, i samarbete med kommuner
eller genom deltagande vid statliga servicekontor.

• Arbetsförmedlingen ska skapa goda möjligheter för arbetslösa att vid behov boka 
fysiska möten och de arbetslösa som behöver stöd ska få det.

• Arbetsförmedlingen ska tillgodose behov av samverkan med kommuner och andra 
aktörer. 

En fungerande verksamhet i hela landet
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• Arbetsförmedlingen ska förbereda genomförandet av reformeringen av myndigheten 
inför det att regeringen fattar beslut om den närmare utformningen av det 
reformerade systemet.
Vissa regelförändringar kan behöva finnas på plats 2021.
Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande 
under slutet av 2022.

• Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det i myndigheten
finns en ändamålsenlig genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för 
ett successivt genomförande av reformeringen.

Förbereda för reformeringen av myndigheten
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• Arbetsförmedlingen ska införa utvecklade 
matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar 
inför ett kommande reformerat system. 

Utvecklade matchningstjänster
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• Arbetsförmedlingen ska analysera hur myndigheten 
kan bidra med kunskap om kompetensbehov på 
nationell och regional nivå och hur arbetet med 
sådana analyser kan genomföras av den 
reformerade myndigheten. 

Analyser av kompetensbehov
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• Arbetsförmedlingen ska analysera hur myndigheten kan bidra till det 
strategiska arbetet med arbetsgivare på nationell och regional nivå.

Analysera förutsättningar för det strategiska 
arbetsgivararbetet
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• Arbetsförmedlingen ska säkerställa ett fungerande stöd för 
personer med funktionsnedsättning dels för att matchas mot 
en arbetsplats efter arbetsförmåga, dels för att få de 
hjälpmedel och det löpande stöd som krävs för att långsiktigt 
kunna höja arbetsförmågan. 

• Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten 
säkerställer nödvändig kompetens för detta. 

Personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga
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• Reformen skjuts fram ett år. Det huvudsakliga regelverket ska 
beslutas under mandatperioden
för ikraftträdande under slutet av 2022.

• Mer tid att kvalitetssäkra reformen.

• Det ska finnas förutsättningar för kontinuerlig utveckling och 
förbättring vid behov. 

Ny inriktning för reformeringen
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• Matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående 
aktörer, inklusive ideella aktörer.

• Reformeringen ska inte vila på LOV.
Den eller de upphandlingsformer som är mest ändamålsenlig för 
respektive tjänst ska användas.

Ny inriktning för reformeringen
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• Möjligheter till medverkan för lokala eller regionala aktörer med 
kännedom om arbetsmarknaden på lokal och regional nivå, liksom 
mindre aktörer med särskild kompetens. 

• Mångfald av aktörer, men inte fler än att det går att säkerställa kontroll 
av kvalitet och resultat.

• Kvalitet och kontroll ska vara styrande.

Ny inriktning för reformeringen
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