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Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har ombetts att svara på 
Arbetsmarknadsdepartementets remiss av promemorian ”Vissa lagförslag med 
anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet” (Ds 2021:27). 
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. 

Allmänt 
Genom reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer en allt större del av 
kontakten med de arbetssökande att ske genom leverantörer som i avsevärt större 
utsträckning än tidigare kommer att stödja de arbetssökande med matchning, 
arbetsgivarkontakter och rustande insatser. Även om Arbetsförmedlingen 
fortsättningsvis har ansvaret för kontrollen av de arbetssökande, kommer 
leverantörerna att ha en större roll när det gäller att rapportera förhållanden och 
händelser av vikt för kontrollen av de arbetssökande särskilt vad gäller situationer 
där den arbetssökande kan ha förlängt eller orsakat sin arbetslöshet. 

IAF anser att det mot denna bakgrund finns anledning att överväga att införa 
ytterligare regler som säkerställer att det framöver finns förutsättningar för en 
tillsyn över de delar som är av vikt för en fungerade kontroll av de arbetssökande. 
Det skulle kunna handla om en utvidgad uppgiftsskyldighet för leverantörerna, 
men också om att låta leverantörerna omfattas av en tillsyn vars resultat sedan kan 
användas i Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning. 

Avsnitt 4.2.1, Nya sekretessbestämmelser inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
IAF instämmer i de föreslagna ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400).  
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Avsnitt 4.3, Tystnadsplikt hos leverantörer och 
underleverantörer 
IAF instämmer i förslaget om en lagreglerad tystnadsplikt för leverantörer och 
underleverantörer. Det finns dock en risk att införandet av en lagreglerad 
tystnadsplikt skapar en osäkerhet för leverantörerna att dela med sig av uppgifter 
och erfarenheter till IAF som är av betydelse för IAF:s tillsyn av 
Arbetsförmedlingen även när uppgifterna inte omfattas av tystnadsplikten.  

Avsnitt 5.2, Leverantörers skyldighet att lämna uppgifter  
till Arbetsförmedlingen 
IAF instämmer i förslaget om att införa en skyldighet för en leverantör att lämna 
uppgifter till Arbetsförmedlingen. Enligt IAF finns det dock som framförts ovan 
skäl att överväga ytterligare uppgiftsskyldigheter för leverantörer i syfte att 
säkerställa en fungerande tillsyn inom området. 

Avsnitt 7, Följdändringar i arbetslöshetsförsäkringen 
IAF instämmer i förslagen till förtydliganden i lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring. 

IAF instämmer i att det är av stor vikt att Arbetsförmedlingen säkerställer att de 
insatser som en arbetssökande med arbetslöshetsersättning anvisas till inte inne-
fattar moment som riskerar att den arbetssökande inte uppfyller villkoren för 
arbetslöshetsersättning. Detta kommer att ställa stora krav på hur 
förmedlingstjänsterna som upphandlas beskrivs i avtal och på 
Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning. I annat fall riskerar enskilda 
arbetssökande att drabbas. Det finns enligt IAF också mot denna bakgrund skäl att 
se över förutsättningarna för en fungerande tillsyn inom området. 

__________________________________________________________________ 

I detta ärende har generaldirektören Peter Ekborg beslutat. Niklas Wallentin har 
varit föredragande. Vid den slutliga beredningen av ärendet deltog även 
enhetschefen Annelie Westman. 

Peter Ekborg 
Generaldirektör 

Niklas Wallentin 
Verksjurist 
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