
En väl fungerande samverkan är central 

för en aktiv arbetsmarknadspolitik



Vårt uppdrag från 

riksdag och regering

Arbetsförmedlingen ska förbättra 
arbetsmarknaden genom att:

● Effektivt sammanföra dem som söker 
arbete med dem som söker arbetskraft 

● Prioritera dem som befinner sig
långt från arbetsmarknaden

● Bidra till att öka sysselsättningen
på lång sikt



Ur regleringsbrev 2021
Arbetsförmedlingen ska
bland annat säkerställa:

● Goda kontaktvägar

● Operativ samverkan i individärenden 

● Strategisk samverkan

Utveckling inom områdena
ska särskilt ske för:

● Ungdomar som riskerar 
långtidsarbetslöshet

● Övergångar till reguljär utbildning

● Samarbetet inom lokala 
överenskommelser

● Lokala projekt i samverkan



Arbetsförmedlingen 

ska dessutom

● Förbereda för reformeringen

● Öka antalet deltagare hos
fristående aktörer

Vilket innebär

● Fler aktörer behöver samverka

● Möjligheterna till samarbete med 
kommunerna kan behöva förändras



Så skapar vi en 

likvärdig service

● Utveckla digitala tjänster

● Utveckla distansservice

● Säkra en lokal närvaro genom
egna kontor i kombination med
olika former av samarbetslösningar

Vilket innebär

● En mer geografiskt obunden 
tillgänglighet och service

Kommuner där vi

har egna kontor

Kommuner där vi

har närvaro genom

samarbetslösning

Närvaro genom 

kontor i grannkommun



Samarbete och samverkan

● Strategisk samverkan 

● Samråd med socialtjänsten
(enligt 4 kap. socialtjänstlagen)

● Samarbete inom etableringen

● Samverkan inom DUA

● Samverkan inom rehabiliteringsområdet

● Samverkan inom utbildningsområdet Rehabilitera till arbete Vägleda/utbilda

Rusta och matchaSkriva in/ 

planera/bedöma

Uppdrag som vi samverkar inom



Informationsstöd
Samordning

kring individen 
Strategisk 

samverkan

Så här möts vi 

Digitalt möte 

(digital tjänst)

• AFLI via SSBTEK

• Mina sidor
• Personligt distansmöte

• Lokal arbetsförmedling

• Telefontjänst

• Fristående aktörer

• Lokalt

• Regionalt

Information

om individen

Distansmöte
Fysiskt möte

Distansmöte
Fysiskt möte



Fristående aktörer

och samordning

Fristående aktörer kan delta i samordning 
med kommuner kring individer
när det inte gäller myndighetsutövning.

Exempel

Arbetet med övergång till reguljära studier, 
praktik eller anställning.

Fristående 

aktör

KommunArbets-

förmedlingen

Antal deltagare i snitt per månad hos fristående aktörer

2020: ca 50 000    2021: ca 110 000 (mål)



Arbetsförmedlingens 

lokala enheter ansvarar 

för samverkan 

Vi gör det genom att:

● Säkerställa kontaktvägar

● Upprätta överenskommelser

● Erbjuda forum och samordna 
samverkan mellan kommun 
och fristående aktörer



● Reformeringen

● En allt större del av insatserna
sker i avtalad regi

● Upphandlings- och konkurrensregler

Möjligheter till

finansiellt samarbete

förändras 



● Vi använder befintligt utbud av 
upphandlade tjänster för att möta 
kundernas behov.

● Vi medverkar i projekt som kan
syfta till att utveckla arbetssätt för 
samordning kring gemensam 
arbetssökande eller delta i styrgrupper.

● Vi kan göra överenskommelser för att 
arbeta med särskilda målgrupper som 
står långt ifrån arbetsmarknaden.

Utgångspunkter för 

projektsamarbeten



Hämta uppgifter 

digitalt

● Du som är handläggare inom 
ekonomiskt bistånd kan hämta 
uppgifter om arbetssökande via 
systemstödet SSBTEK

● Enbart öppen i handläggningsärenden 
som gäller ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL

arbetsfomedlingen.se/kontakt



0771–717 717 kontakt

i samverkansärenden

● Information kring den arbetssökandes 
planering, inskrivning, aktiviteter och 
ersättning med mera

● Svar på generella frågor
i samverkansärenden om individen

● Samråd med arbetsförmedlare kring 
individens planering

arbetsfomedlingen.se/kontakt



Det kan vi göra nu

● Föra dialog hur vi utvecklar 

samverkan mellan kommun, 

Arbetsförmedlingen och fristående 

aktörer

● Säkerställa kontaktvägar mellan 

kommun och Arbetsförmedlingen 

(digitalt, fysiskt och på distans)

● Utveckla, anpassa och genomföra 

gemensamma överenskommelser



Det händer under 2021

● Utveckla stöd för samverkan med 

fristående aktörer och kommuner

● Reformeringen av myndigheten kan 

medföra förtydligande från regeringen

av kommunernas roll 

● Pilot avseende samordning av 

samverkan mellan fristående aktörer, 

Arbetsförmedlingen och kommuner



STOCKHOLM

GOTLAND



Tack!


