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IAF:s tillsyn
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ansvarar för tillsynen över
arbetslöshetsförsäkringen. Vi granskar arbetslöshetskassorna och
Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen, återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program
och utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna. Vi granskar även
Arbetsförmedlingens respektive Försäkringskassans handläggning av ärenden
som rör sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och
etableringsersättningen.
Vi verkar för att de aktörer vi har tillsyn över ska tillämpa bestämmelserna i
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och i tillhörande förordningar och föreskrifter likformigt och rättvist,
och för att säkerställa att arbetslöshetsersättning bara betalas ut till de personer
som är berättigade till det.
Vi för statens talan i domstol och utfärdar föreskrifter inom arbetslöshetsförsäkringens område. Vi följer även utvecklingen inom våra tillsynsområden och
tar de initiativ till åtgärder som denna uppföljning ger anledning till.
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Förord
Arbetsförmedlingen har ett ansvar att kontrollera att arbetssökande som har
ersättning uppfyller de krav som ställs i regelverket. Det är Arbetsförmedlingens
enhet Ersättningsprövning som utreder och beslutar om eventuell sanktion för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Enheten Ersättningsprövning har under
en längre tid befunnit sig i en situation med mycket långa handläggningstider. Långa
handläggningstider av sanktionsärenden riskerar få konsekvenser både för den
enskilda arbetssökanden och för samhället i stort. Den arbetssökande har rätt att få
sitt ärende prövat inom rimlig tid. Långa handläggningstider medför även att det
handlingskorrigerande syftet med sanktionssystemet uteblir, samtidigt som risken för
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet ökar.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat enheten
Ersättningsprövnings handläggningstider. I rapporten går det att ta del av hur
handläggningstiderna utvecklats och hur de ser ut i dag. Rapporten innehåller även
granskningens resultat när det gäller Arbetsförmedlingens arbete med att korta
handläggningstiderna och om centraliseringen av kontrollarbetet har påverkat
enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider. Slutligen har
IAF granskat Arbetsförmedlingens hantering av den ärendebalans som de långa
handläggningstiderna, i kombination med det tillfälliga stoppet i kontrollarbetet
våren 2020, resulterat i. Rapporten innehåller en uppskattning av hur mycket
ersättning som betalats ut felaktigt i och med Arbetsförmedlingens hantering av
dessa ärenden.
Granskningen har genomförts av Kerstin Claesson, Jessica Edelbro Laurell, Veronica
Jansson och Eva Nordström. I arbetet har även Linnea Tåkvist deltagit. Rapporten
föredrogs av Veronica Jansson. Biträdande generaldirektören vid IAF har fattat
beslut i ärendet.
Katrineholm den 17 november 2021

Annelie Westman
Biträdande generaldirektör

Veronica Jansson
Granskningsledare
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Sammanfattning
Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning utreder och beslutar om eventuell
sanktion för arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Enheten
har tidigare befunnit sig i en situation med långa handläggningstider av
sanktionsärenden. I och med pandemin våren 2020 beslutade Arbetsförmedlingen att
tillfälligt stoppa kontrollarbetet. Enheten Ersättningsprövnings långa
handläggningstider, tillsammans med det tillfälliga stoppet i kontrollarbetet
resulterade i en ärendebalans, som Arbetsförmedlingen kallar för ryggsäcksärenden.
Ryggsäcksärendena definieras i den här rapporten som ärenden som har ett
händelsedatum under perioden 1 oktober 2019–17 mars 2020 och som avslutats efter
den 17 mars 2020, eller som ännu inte avslutats.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat vad
Arbetsförmedlingens arbete med att korta handläggningstiderna och deras hantering
av ryggsäcksärendena har gett för resultat. Vi har även undersökt om centraliseringen
av kontrollarbetet till enheterna Granskning och kontroll har påverkat enheten
Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider. Granskningen bygger
främst på statistik och intervjuer med enheten Ersättningsprövning. Vi har genomfört
fyra intervjuer på handläggarnivå och en intervju på ledningsnivå.
IAF:s slutsatser:

Det nya arbetssättet i och med inrättandet av enheterna
Granskning och kontroll tillsammans med Arbetsförmedlingens
övriga arbete med att korta handläggningstiderna har bidragit till
att korta enheten Ersättningsprövnings handläggningstider.
Arbetsförmedlingens omvända rutin för sammanläggning av
underrättelser innebar att likabehandlingsprincipen och
förutsägbarheten i rättstillämpningen åsidosattes.
Arbetsförmedlingens avskrivningar av cirka 9 000
sanktionsärenden våren 2020 saknar rättsligt stöd.
Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena har fått
konsekvenser i form av felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemet.
Det finns en risk att arbetssökande får sin ersättning tillfälligt
stoppad i onödan. Arbetsförmedlingen behöver därför se över
arbetsprocessen för att säkerställa att viktig information når
handläggarna på enheten Ersättningsprövning i ett tidigt skede.

IAF ser allvarligt på de brister som granskningen visar avseende
Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena. IAF framhåller även vikten av
att Arbetsförmedlingen fortsätter att arbeta aktivt med att motverka långa
handläggningstider.
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I dag är de allra flesta ryggsäcksärendena avskrivna och IAF uppfattar det som att
den bristande hanteringen har upphört. Mot bakgrund av det förväntar sig inte IAF
någon redovisning av vidtagna åtgärder från Arbetsförmedlingen.
Den risk som IAF har identifierat i enheten Ersättningsprövnings handläggning av
sanktionsärenden kan komma att följas upp inom ramen för framtida granskningar.

Arbetsförmedlingens arbete att korta
handläggningstiderna har gett positivt resultat

Hösten 2019 centraliserade Arbetsförmedlingen delar av sitt kontrollarbete till
enheterna Granskning och kontroll. Enheterna Granskning och kontroll övertog
bland annat uppgiften att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna och enheten
Ersättningsprövning. I och med centraliseringen av kontrollarbetet flyttades en del av
handläggningsprocessen över från enheten Ersättningsprövning, till enheterna
Granskning och kontroll. Den förändringen innebar ett nytt, mer renodlat arbetssätt
på enheten, med fokus på bedömning och beslut.
Granskningen visar att centraliseringen av kontrollarbetet ledde till en kraftig ökning
av framför allt två typer av underrättelser. Samtidigt som antalet underrättelser ökade
i och med inrättandet av enheterna Granskning och kontroll började
handläggningstiderna för de manuella underrättelserna att kortas ned.
Handläggningstiderna fortsatte sedan, under senare delen av 2020 och under 2021,
att kortas ner väsentligt. Granskningen visar att Arbetsförmedlingen har genomfört
ett antal åtgärder för att effektivisera handläggningen och korta
handläggningstiderna. Utökningen av personal och inrättandet av ett nytt kontor
bedömer IAF var en viktig del i detta utvecklingsarbete, tillsammans med det
förändrade arbetssättet i och med inrättandet av enheterna Granskning och kontroll.

Den nya rutinen för sammanläggning innebar att
likabehandlingsprincipen i rättstillämpningen åsidosattes

Arbetsförmedlingen införde i juni 2020 en ny rutin för att hantera
ryggsäcksärendena. Den nya rutinen har, av Arbetsförmedlingen, beskrivits som en
omvänd rutin för sammanläggning av underrättelser. Den omvända rutinen innebar
att de, i stället för att handlägga det äldsta ärendet i en ärendebunt först, började
handlägga det nyaste ärendet. Den omvända rutinen för sammanläggning av
underrättelser användes på de ryggsäcksärenden där det hade kommit in minst en ny
underrättelse efter den 1 juni 2020. Ryggsäcksärendena avskrevs i dessa fall
automatiskt med hjälp av systemet, oavsett om de nya underrättelserna slutade i
sanktion eller inte. Det har sedan visat sig att Arbetsförmedlingen beslutade att även
avskriva resterande ryggsäcksärenden, om det inte hade kommit in några nyare
underrättelser.
Enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider, IAF
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IAF bedömer att Arbetsförmedlingen i och med den omvända rutinen för
sammanläggning av underrättelser har frångått vedertagen praxis som utvecklats på
området i form av den vanliga rutinen. Att Arbetsförmedlingen dessutom tillämpade
två olika rutiner samtidigt innebar att likartade förfaranden handlades på två olika
sätt. Resultatet av tillämpningen av de båda rutinerna kan skilja sig åt. Detta leder i
sin tur till att likabehandlingsprincipen och förutsägbarheten i rättstillämpningen
åsidosattes.

Avskrivningarna av cirka 9 000 sanktionsärenden saknar
rättsligt stöd
Arbetsförmedlingen avskrev våren 2020 cirka 9 000 sanktionsärenden, som vid
tidpunkten var under kommunicering med den arbetssökande. Skälet till
avskrivningarna var att Arbetsförmedlingen på grund av missförstånd internt hade
lämnat information om att ärendena skulle avskrivas. Den informationen visade sig
sedan vara felaktig. IAF har viss förståelse för den situation som rådde på
Arbetsförmedlingen med anledning av den pågående pandemin och
Arbetsförmedlingens beslut att tillfälligt stoppa kontrollarbetet. IAF bedömer dock
att Arbetsförmedlingens avskrivningar av de cirka 9 000 ärendena saknar rättligt
stöd. Granskningen visar att Arbetsförmedlingen inte gjorde några enskilda
bedömningar i ärendena, utan avskrev samtliga ärenden utan vidare utredning.

Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena
innebar felaktiga utbetalningar

Granskningen visar att det tog lång tid för Arbetsförmedlingen att avsluta
ryggsäcksärendena. Många ärenden avslutades tidigast efter ett halvår. Granskningen
visar även att majoriteten av ryggsäcksärendena avskrevs och IAF kan konstatera att
skälen till avskrivningarna var flera. Oavsett skälen bedömer IAF att
Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena har fått konsekvenser i form av
felaktiga utbetalningar från ersättningssystemen. IAF har uppskattat de felaktiga
utbetalningarna till cirka 15 miljoner kronor.

Risk att arbetssökande får sin ersättning tillfälligt stoppad
IAF har i granskningen identifierat en risk i enheten Ersättningsprövnings
handläggning av sanktionsärenden.

Granskningen visar att det nya arbetssättet på enheten Ersättningsprövning medför
att handläggarna ibland upptäcker viktig information först i samband med att
slutgiltigt beslut ska fattas. Det framkom vid en intervju att det därmed kan hända att
en arbetssökande får sin ersättning tillfälligt stoppad, trots att det sedan visar sig att
det inte finns skäl för sanktion. IAF kan inte inom ramen för den här granskningen ta
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ställning till om risken har medfört brister i handläggningen. Vi kan heller inte
bedöma omfattningen av risken. IAF bedömer dock att Arbetsförmedlingen behöver
se över arbetsprocessen för att säkerställa att viktig information når handläggarna i
ett tidigt skede. Syftet är att undvika att arbetssökande får sin ersättning tillfälligt
stoppad i onödan.
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1 Inledning
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att kontrollera att arbetssökande som får eller
ansöker om arbetslöshetsersättning eller som får ersättning under tiden de deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program uppfyller villkoren för rätt till ersättning och inte
bryter mot sanktionsreglerna. 1 För arbetssökande som deltar i
arbetsmarknadspolitiska program är det Arbetsförmedlingens enhet
Ersättningsprövning som utreder och beslutar om eventuell sanktion. Enheten
Ersättningsprövning har tidigare haft långa handläggningstider av sanktionsärenden.
I och med pandemin beslutade Arbetsförmedlingen i mars 2020 att tillfälligt stoppa
kontrollarbetet. 2 Beslutet innebar bland annat att enheten Ersättningsprövning
upphörde med att fatta beslut om sanktioner för arbetssökande som deltog i
arbetsmarknadspolitiska program.
Med anledning av de långa handläggningstiderna startade IAF i slutet av 2019 ett
tillsynsärende. IAF avslutade dock tillsynsärendet våren 2020 i och med
Arbetsförmedlingens beslut att tillfälligt stoppa kontrollarbetet, och har därefter inte
granskat enheten Ersättningsprövnings handläggningstider av sanktionsärenden.
De långa handläggningstiderna och det tillfälliga stoppet i kontrollarbetet våren 2020
resulterade i en ärendebalans, som Arbetsförmedlingen kallar för ryggsäcksärenden.
Ryggsäcksärendena definieras i den här rapporten som ärenden som har ett
händelsedatum under perioden 1 oktober 2019–17 mars 2020 och som avslutats efter
den 17 mars 2020, eller som ännu inte avslutats. Efter att kontrollarbetet startade igen
den 1 juni 2020 införde Arbetsförmedlingen en ny handläggningsrutin för
sammanläggning av underrättelser som de använde på ryggsäcksärendena.
Arbetsförmedlingen har också bedrivit ett utvecklingsarbete och genomfört ett antal
åtgärder för att effektivisera handläggningen och korta handläggningstiderna. IAF
har tidigare inte granskat Arbetsförmedlingens hantering av de så kallade
ryggsäcksärendena eller myndighetens utvecklingsarbete för att korta
handläggningstiderna och vad det resulterat i.
Arbetsförmedlingen har tidigare framfört till IAF att inrättandet av enheterna
Granskning och kontroll inneburit ett ökat antal underrättelser till enheten
Ersättningsprövning, samtidigt som beslutsunderlagen är mer genomarbetade och
håller högre kvalitet än tidigare. Den påverkan på enheten Ersättningsprövnings
handläggning och handläggningstider som inrättandet av enheterna Granskning och
kontroll förväntades ha är inte heller något som IAF ännu följt upp eller granskat.

16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt 6 kap. 12 §
förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (FEA).
2
Arbetsförmedlingen, diarienummer Af 2020/0014 1554 och Af 2020/0014 1916.
1
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1.1

Syfte och metod
Syftet är att granska enheten Ersättningsprövnings handläggning och
handläggningstider av sanktionsärenden samt deras hantering av de så kallade
ryggsäcksärendena. Granskningen har utgått från följande frågor:
Vad har Arbetsförmedlingens arbete med att korta
handläggningstiderna och deras hantering av ryggsäcksärendena gett för
resultat?
Har inrättandet av enheterna Granskning och kontroll påverkat enheten
Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider?
I syfte att besvara den första frågan har vi undersökt hur handläggningstiderna av
sanktionsärenden har utvecklats och hur de ser ut i dag. Vi har även granskat
Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete för att korta handläggningstiderna och öka
kvaliteten och effektiviteten i handläggningen. Slutligen har vi även granskat
Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena och gjort en uppskattning av
den felaktiga utbetalningen av ersättning med anledning av ryggsäcksärendena och
Arbetsförmedlingens hantering av dem.
För att besvara den andra frågan har vi granskat hur centraliseringen av
kontrollarbetet, det vill säga inrättandet av enheterna Granskning och kontroll, har
påverkat antalet underrättelser och beslutsunderlaget i sanktionsärendena hos enheten
Ersättningsprövning. Granskningen omfattar även förändringarna i arbetssättet hos
enheten Ersättningsprövning och ansvarsfördelningen mellan enheten
Ersättningsprövning och enheterna Granskning och kontroll.
Granskningen bygger främst på statistik och intervjuer med enheten
Ersättningsprövning. Statistiken grundar sig på uppgifter som vi har hämtat ur IAF:s
statistik- och tillsynsdatabas. Uttagen gjordes i september 2021.
Vi har genomfört fyra intervjuer på handläggarnivå och vid varje intervju deltog två
handläggare. Tre av intervjuerna genomfördes med handläggare vid kontoret i
Östersund och en intervju genomfördes med handläggare på kontoret i Norrköping.
Vi har även genomfört en intervju på ledningsnivå, med personer som har goda
kunskaper om den övergripande verksamheten på enheten. Dessutom har vi tagit del
av skriftliga svar från enheten Ersättningsprövning och minnesanteckningar från
tidigare möten med Arbetsförmedlingen samt myndighetens interna metodstöd.
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1.2

Arbetsförmedlingens kontrollarbete
Arbetsförmedlingen ansvarar för att kontrollera att arbetssökande som får ersättning
uppfyller de krav som ställs i regelverket 3 om rätt till ersättning. Arbetsförmedlingen
ska underrätta arbetslöshetskassan om det finns skäl att anta att en arbetssökande
som får arbetslöshetsersättning missköter sitt arbetssökande, förlänger tiden i
arbetslöshet, orsakar arbetslösheten eller inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt
till ersättning. 4 När en arbetssökande deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och
får ersättning, det vill säga aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller
etableringsersättning, är det Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning som i
stället utreder och beslutar om eventuell sanktion.

1.2.1

Centraliseringen av kontrollarbetet
Arbetsförmedlingen centraliserade delar av kontrollarbetet hösten 2019 till enheterna
Granskning och kontroll. Syftet var att göra handläggningen mer enhetlig, rättssäker
och effektiv. Centraliseringen av kontrollarbetet innebar att Arbetsförmedlingen
delvis separerade kontrollarbetet från uppdraget att stötta arbetssökande och att
matcha dem mot lediga arbeten. Tidigare låg ansvaret för båda uppgifterna helt på
arbetsförmedlarna. I och med centraliseringen av kontrollarbetet övertog enheterna
Granskning och kontroll bland annat uppgiften att skicka underrättelser till
arbetslöshetskassorna och enheten Ersättningsprövning. Centraliseringen av
kontrollarbetet skedde successivt. I oktober 2019 startade enheten i Köping och i
mars 2020 startade enheterna i Falun och Norrköping sina verksamheter.
Ansvarsområdet för enheterna Granskning och kontroll har stegvis utökats. I
december 2019 började de hantera avvikelserapporter från kompletterande aktörer 5
och i mars 2020 tog enheterna Granskning och kontroll över ansvaret från
arbetsförmedlarna att granska de arbetssökandes aktivitetsrapporter. 6

1.2.2

Underrättelser och sanktioner
Kontrollarbetet på Arbetsförmedlingen involverar flera yrkesroller och
organisatoriska enheter inom Arbetsförmedlingen. Enheterna Granskning och
kontroll tar emot och handlägger signaler från arbetsförmedlare, avvikelserapporter
från kompletterande aktörer, aktivitetsrapporter och andra automatiska signaler. De
skickar sedan eventuella underrättelser till arbetslöshetskassorna eller enheten

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och FEA.
16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
5
Externa leverantörer av vissa arbetsförmedlingstjänster. I dag kallas leverantörerna även för
fristående aktörer.
6
IAF 2020:8, Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollarbetet.
3
4
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När enheten Ersättningsprövning har fattat ett beslut om avstängning ska
Försäkringskassan skyndsamt underrättas om grunden för avstängningen och när
händelsen inträffade. Det är sedan Försäkringskassan som beslutar om vilka dagar
som ska ingå i avstängningsperioden och som verkställer Arbetsförmedlingens
beslut. 7
Figur 1: En förenklad bild över vem som gör vad när det gäller underrättelser och sanktioner
inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.

Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program omfattas av ett sanktionssystem.
Sanktionssystemet brukar beskrivas i form av tre sanktionstrappor och den
arbetssökande kan få sanktion i form av en varning eller avstängning från rätt till
ersättning. Sanktionen skärps om en ny händelse som är beskriven i samma paragraf
inträffar. Syftet med sanktionstrapporna är att den arbetssökande ska få möjlighet att
ändra sitt beteende så det stämmer överens med villkoren för ersättning. I
kombination med fortsatt stöd och hjälp förväntas det öka möjligheterna för den
arbetssökande att få ett arbete. 8 De tre sanktionstrapporna skiljer sig åt beroende på
om den arbetssökande har misskött sitt arbetssökande, förlängt tiden i arbetslöshet
eller orsakat sin arbetslöshet. 9
1.2.2.1

Sammanläggning av underrättelser
Enheten Ersättningsprövning har en rutin som innebär att de lägger samman flera
underrättelser, så kallad sammanläggning. När flera underrättelser kommer in för en
och samma arbetssökande, inom samma sanktionstrappa, utreds det äldsta ärendet
först. Senare inkomna ärenden och nytillkomna ärenden läggs vilande under
utredningstiden. Om det äldsta ärendet leder till en sanktion, utreds inte de övriga
underrättelserna utan avskrivs automatiskt av systemet. Om det äldsta ärendet inte

6 kap. 12 § FEA.
AFHS 3/2020, Meddelande till a-kassorna och till enheten Ersättningsprövning, version 3, s. 8–9.
9
Se bilaga 1.
7
8
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leder till sanktion, utreds det näst äldsta ärendet. Syftet med sammanläggningen är att
undvika att det handlingskorrigerande syftet med sanktionssystemet motverkas. 10

1.3

IAF:s tidigare tillsynsärenden och granskningar
Enheten Ersättningsprövnings långa handläggningstider var bland annat ett resultat
av tidigare problem med Arbetsförmedlingens automatiserade hantering av uteblivna
aktivitetsrapporter, den så kallade volymhanteringen. Problemet med
volymhanteringen som inträffade 2018 och de efterföljande långa
handläggningstiderna har varit föremål för tidigare granskning hos IAF.

1.3.1

Risk för felaktiga sanktioner
Arbetsförmedlingen fattar automatiserade sanktionsbeslut om utebliven
aktivitetsrapport från arbetssökande, den så kallade volymhanteringen. IAF startade i
början av 2019 ett tillsynsärende med anledning av problem med volymhanteringen.
Problemen med volymhanteringen innebar att det fanns en risk för att arbetssökande
som deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program felaktigt fått en sanktion trots att de
till exempel lämnat in sin aktivitetsrapport eller inte var rapporteringsskyldiga. I och
med felet upphörde Arbetsförmedlingen med den automatiska hanteringen från
oktober 2018 och handläggningen blev istället manuell.
Arbetsförmedlingen återupptog den automatiska hanteringen av aktivitetsrapporter i
maj 2019 och byggde då in en slumpmässig kontroll, vilket innebar att 300–500
ärenden plockades ut varje månad för manuell granskning. IAF avslutade
tillsynsärendet i april 2021. 11 IAF har även genomfört en granskning av
Arbetsförmedlingens automatiska beslut om sanktioner. 12

1.3.2

Långa handläggningstider på enheten Ersättningsprövning
I november 2019 inledde IAF ett tillsynsärende med anledning av att enheten
Ersättningsprövning hade långa handläggningstider av sanktionsärenden.
Enligt Arbetsförmedlingen var orsaken till de långa handläggningstiderna framför
allt stoppet i volymhanteringen av automatiska underrättelser oktober 2018–maj
2019. Enheten hade handlagt ärenden med anledning av utebliven aktivitetsrapport
manuellt. Denna typ av ärenden hanterade enheten vanligtvis automatiskt. Den
manuella hanteringen av dessa underrättelser som tillkom under perioden var
AFHS 4/2015, Sanktioner till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, version 10, s. 9.
IAF, diarienummer IAF 2019/90 Tillsynsärendet om risk för felaktiga sanktioner.
12
IAF 2020:12, Arbetsförmedlingens automatiska beslut om sanktioner.
10
11

14
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resurskrävande. Det fanns inte tillräcklig bemanning för att kunna möta den kraftigt
ökade mängden av underrättelser och rekryteringen av nya handläggare tog tid.
Andra orsaker till de långa handläggningstiderna var, enligt Arbetsförmedlingen,
bland annat att antalet underrättelser hade ökat på grund av inrättandet av enheterna
Granskning och kontroll. Handläggningen var även i vissa fall tidskrävande på grund
av att antalet synpunkter i samband med kommunicering hade ökat, och ju äldre
ärendena var, desto svårare var ärendena att utreda. Tillsynsärendet avslutades i april
2020 efter Arbetsförmedlingen beslut att tillfälligt stoppa kontrollarbetet. 13

1.4

Disposition
Resultatet av granskningen presenteras i kapitel 2– 5.
I kapitel 2 redogör vi för utvecklingen av enheten Ersättningsprövnings
handläggningstider av sanktionsärenden.
I kapitel 3 redogör vi för hur centraliseringen av kontrollarbetet påverkade
underrättelserna.
I kapitel 4 beskriver vi det förändrade arbetssättet hos enheten Ersättningsprövning
med anledning av centraliseringen av kontrollarbetet. Kapitlet innehåller även en
beskrivning av Arbetsförmedlingens åtgärder för ökad kvalitet och ett enhetligt
arbete.
I kapitel 5 redogör vi för Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena.
Kapitlet innehåller även en uppskattning av hur mycket ersättning som felaktigt har
betalats ut i och med Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena.
Det avslutande kapitel 6 innehåller IAF:s slutsatser.

IAF, diarienummer IAF 2019/517 Tillsynsärende om handläggningstider på enheten
Ersättningsprövning och tjänsteanteckning från möte med Arbetsförmedlingen 2020-01-15.
13
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2 Enheten Ersättningsprövnings
handläggningstider
I det här kapitlet redovisar vi enheten Ersättningsprövnings handläggningstider av
sanktionsärenden. Vi redovisar handläggningstiderna uppdelat på om
underrättelserna skapats manuellt av handläggare eller om de skapats automatiskt av
systemet. Vi fortsätter med att jämföra handläggningstiderna för manuellt skapade
underrättelser utifrån underrättelsegrunder och avslutar med en jämförelse mellan
underrättelser utifrån arbetssökandes juridiska kön (kvinnor och män).

2.1

Handläggningstiderna har blivit kortare under 2021
Underrättelser som skickas när den arbetssökande inte lämnat in sin aktivitetsrapport
i tid genereras automatiskt av ett systemstöd, medan
Handläggningstiden för
övriga underrättelser skapas manuellt av
sanktionsärenden omfattar i den
handläggarna på enheterna Granskning och kontroll.
här rapporten samtliga
underrättelseärenden som slutade
De manuella underrättelserna handläggs manuellt av
handläggarna på enheten Ersättningsprövning, medan med antingen sanktion, bifall,
avskrivning eller felregistrering.
de automatiska till stor del handläggs automatiskt. Ett
Handläggningstiden räknas från
undantag finns för 300–400 ärenden som plockas ut
den dag när underrättelsen
varje månad för manuell handläggning i
kommit in till enheten
Ersättningsprövning till dess att
egenkontrollsyfte.
den avslutas.

Ärenden som av olika anledningar faller utanför den
automatiska hanteringen handläggs också manuellt.
Det handlar varje månad om cirka 3 000–4 000 ärenden. 14 Utvecklingen av
handläggningstiden ser olika ut beroende på hur underrättelsen är skapad och
handlagd.

14

16
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Diagram 1 visar att
Diagram 1: Handläggningstiden uppdelat på
handläggningstiderna för de manuella manuella och automatiska underrättelser, januari
2019–augusti 2021.
underrättelserna ökade från en relativt
hög nivå under första halvan av 2019,
och under sommaren och hösten 2019
var handläggningstiderna 135 dagar
för hälften av alla ärenden.
Handläggningstiden för de
automatiska underrättelserna ökade
också under första halvan av 2019,
men kortades sedan ned och var till
stor del på en relativt låg nivå under
andra halvan av 2019. Ökningen av
handläggningstiderna och de höga
nivåerna under 2019 var framför allt ett resultat av stoppet i volymhanteringen av
automatiska underrättelser oktober 2018 fram till maj 2019. Under den perioden
handlade enheten Ersättningsprövning alla underrättelser om utebliven
aktivitetsrapport manuellt.
I samband med att enheterna Granskning och kontroll påbörjat sitt arbete, strax innan
Arbetsförmedlingen beslutade att stoppa kontrollarbetet våren 2020, såg
handläggningstiderna för de manuella underrättelserna ut att sjunka. Diagram 1 visar
att handläggningstiderna blev något kortare december 2019–mars 2020.
Under perioden mars 2020 till juni 2020 blev handläggningstiderna längre igen och
de manuella och automatiska underrättelserna var på samma nivå. Det var dock
väldigt få ärenden som över huvud taget handlades under den perioden, med
anledning av det tillfälliga stoppet i kontrollarbetet.
Efter stoppet har handläggningstiderna för de manuella underrättelserna kortats ned
och under första halvåret 2021 närmade de sig handläggningstiderna för de
automatiska underrättelserna. I juni 2021 var handläggningstiden för de manuella och
de automatiska underrättelserna i princip lika långa, men i juli och augusti blev
handläggningstiderna för de manuella underrättelserna än en gång längre än de
automatiska. Enligt Arbetsförmedlingen är det ett naturligt mönster varje år att
handläggningstiden blir längre under sommaren. Detta beror på att enheten har lägre
kapacitet till följd av sommarsemester. 15 I augusti var handläggningstiden för de
manuella underrättelserna 42 dagar och för de automatiska 21 dagar.
När det gäller de automatiska underrättelserna har de, efter stoppet, haft en
handläggningstid på 20–23 dagar med undantag i december 2020, eftersom det
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månaden innan hade varit ännu ett stopp i kontrollfunktionen. Stoppet avsåg
underrättelser när arbetssökande inte har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid.
Anledningen var en driftstörning som innebar att arbetssökande inte kunde lämna sin
aktivitetsrapport digitalt. 16

2.1.1

Fler handläggare anställdes och ett nytt kontor startade
Enheten Ersättningsprövning har som en del i arbetet med att korta
handläggningstiderna utökat antalet medarbetare, och hösten 2020 startade de ett nytt
kontor i Norrköping. 17 I dagsläget
Diagram 2: Handläggningstiderna för manuella
finns beslut om finansiering för
underrättelser uppdelat på underrättelsegrunder,
januari 2020–augusti 2021.
kontoret i Norrköping fram till
18
årsskiftet 2021/2022. Enheten
Ersättningsprövning berättade i
intervjun med IAF att inrättandet av
det nya kontoret inneburit
förändringar i arbetet i form av en ny
fördelning av ärenden mellan de båda
kontoren. Handläggarna vid kontoret i
Norrköping började med att bara
handlägga frånvaroärenden, det vill
säga underrättelser när den
arbetssökande inte deltar i insatser,
aktiviteter eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ett program och
underrättelser när den arbetssökande inte besökt eller tagit kontakt med
Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör. Arbetsförmedlingen bedömde att
dessa underrättelsegrunder går relativt snabbt att lära sig. I mitten av januari 2021
hade en eftersläpning av cirka 20 000 frånvaroärenden arbetats bort. Detta framgår
även av diagram 2, som visar att handläggningstiden för dessa underrättelser som
högst var 75 dagar i november 2020, men sedan minskade och var 42 dagar i januari
2021.
Därefter fick handläggarna på det nya kontoret även börja handlägga underrättelser
när arbetssökande inte aktivt sökt lämpliga arbeten. Detta avspeglas också i diagram
2. Handläggningstiderna för dessa underrättelsegrunder började minska efter januari
2021.

Information från Arbetsförmedlingens intranät VIS, Inga meddelanden om utebliven
aktivitetsrapport i november.
17
Arbetsförmedlingens svar 23 april 2021.
18
Intervju med enheten Ersättningsprövning 10 juni 2021.
16
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I en av intervjuerna med handläggarna framgick att det tog mycket tid i anspråk att
introducera de nyanställda på kontoret i Norrköping, men att det nya kontoret har
bidragit till att fler ärenden kan handläggas och att handläggningstiderna har kortats.

2.1.2

Inga skillnader i handläggningstiden av underrättelser som avser
kvinnor och män
Eftersom de manuellt skapade underrättelserna handläggs manuellt av handläggarna
på enheten Ersättningsprövning, har IAF studerat om det finns några skillnader i
handläggningstiden mellan underrättelser som avser kvinnor och män.
Diagram 3: Handläggningstiden för manuella underrättelser, uppdelat på kvinnor och män,
januari 2019–augusti 2021.

Diagram 3 visar att det genomgående inte har funnits några skillnader i
handläggningstiden för manuella underrättelser för kvinnor och män.
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3 Centraliseringen av kontrollarbetets
påverkan på underrättelserna
I detta kapitel beskriver vi hur fördelningen av underrättelser till enheten
Ersättningsprövning har förändrats och hur detta har påverkat hur de arbetar på
enheten. Vi redovisar även utvecklingen av antalet underrättelser för två av de
vanligaste underrättelsegrunderna, relaterat till antalet ersättningstagare.
Redovisningen görs uppdelat på kvinnor och män samt över tid för perioden januari
2019–augusti 2021.

3.1

Ny fördelning mellan olika underrättelsegrunder
Enligt enheten Ersättningsprövning har inrättandet av enheterna Granskning och
kontroll fått till följd att det nu är en annan fördelning mellan olika
underrättelsegrunder. Inflödet av ärenden består i dag av i huvudsak tre stora
kategorier av underrättelser. En av dessa underrättelsegrunder, utebliven
aktivitetsrapport, handläggs dock till störst del automatiskt. De två andra stora
kategorierna är dels underrättelser när den arbetssökande inte deltar i insatser,
aktiviteter eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ett program, dels
ärenden där den arbetssökande inte aktivt sökt lämpliga arbeten. De resterande
underrättelsegrunderna är nu få i förhållande till de tre stora kategorierna
underrättelser.
Tabell 1: Andelen underrättelser fördelat på
Statistik från IAF:s statistikunderrättelsegrunderna, 6 kap. 2–4 §§ FEA, januari–
och tillsynsdatabas bekräftar
augusti 2021.
den bilden. De tre vanligaste
Underrättelsegrund
Andel
underrättelsegrunderna som
Inte lämnat aktivitetsrapport i tid
36 %
Arbetsförmedlingen nämner
Deltar inte i insats, aktivitet eller åtgärd
utgjorde tillsammans 90
inom programmet
33 %
procent av samtliga
Inte aktivt sökt lämpliga arbeten
21 %
underrättelser som enheten
Inte besökt eller kontaktat
Arbetsförmedlingen i tid
8%
Ersättningsprövning tog emot
2%
under perioden januari–augusti Övriga underrättelsegrunder
Totalt
100 %
2021. Det framgår av tabell 1.
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3.1.1

Den nya fördelningen av underrättelser har påverkat hur de
arbetar på enheten Ersättningsprövning
Den nya fördelningen av underrättelser har enligt enheten Ersättningsprövning
påverkat hur de arbetar på enheten. Introduktionen av nyanställda har anpassats och
de har nu en mer uppdelad kompetens hos medarbetarna. Alla nyanställda får
utbildning på övergripande nivå i alla underrättelsegrunder, men får fördjupad
utbildning i två till tre underrättelsegrunder. Handläggarna vid kontoret i Norrköping
handlägger i dagsläget frånvaroärenden och ärenden när den arbetssökande inte
aktivt sökt lämpliga arbeten. Vid intervjun med handläggarna på enheten
Ersättningsprövning framkom även att ärenden när arbetssökande förlänger tiden i
arbetslöshet och orsakar arbetslösheten handläggs av en särskild grupp handläggare.

3.2

De två vanligaste underrättelsegrunderna för
manuellt skapade underrättelser har ökat
IAF:s statistik visar att de två vanligaste underrättelsegrunderna för manuellt skapade
underrättelser har ökat i antal när enheterna Granskning och kontroll påbörjade sitt
arbete.

Diagram 4a: Deltar inte i insatser, aktiviteter eller
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ett
program, januari 2019–augusti 2021.

Diagram 4b: Söker inte aktivt lämpliga arbeten,
januari 2019–juni 2021.

Av diagram 4a framgår att antalet underrättelser när den arbetssökande inte deltar i
insatser, aktiviteter eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ett program
var drygt 1 per 100 ersättningstagare fram till och med oktober 2019. Strax därefter, i
samband med inrättandet av enheterna Granskning och kontroll, skedde en kraftig
ökning och i januari 2020 lämnades 9 sådana underrättelser per 100 ersättningstagare
när det gäller kvinnor och 14 per 100 när det gäller män. Efter stoppet i
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kontrollarbetet låg antalet underrättelser på en fortsatt högre nivå jämfört med 2019,
runt 5 per 100 ersättningstagare när det gäller kvinnor och 9 per 100 när det gäller
män. Därefter har antalet underrättelser relaterat till antalet ersättningstagare fortsatt
att kraftigt öka och i den senaste mätpunkten i diagrammet, som är augusti 2021, var
antalet uppe i drygt 8 underrättelser per 100 ersättningstagare när det gäller kvinnor
och 15 per 100 när det gäller män. Av diagram 4a framgår även att det är
underrättelserna som avser män som har ökat mest.
Diagram 4b visar däremot att antalet underrättelser när den arbetssökande inte aktivt
sökt lämpliga arbeten började öka först från januari 2020, för att fortsatt kraftigt öka
efter stoppet av kontrollarbetet våren 2020. Detta stämmer väl överens med när i tid
enheterna Granskning och kontroll övertog granskningen av aktivitetsrapporter. Fram
till januari 2020 lämnade Arbetsförmedlingen ungefär en sådan underrättelse per 100
ersättningstagare. Den senast redovisade månaden i diagrammet lämnade enheterna
Granskning och kontroll 6 underrättelser per 100 ersättningstagare. Det finns i
princip inga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller den typen av
underrättelser.
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4 Förändrat arbetssätt hos enheten
Ersättningsprövning
I det här kapitlet beskriver vi hur arbetet med handläggningen av sanktionsärenden
har förändrats i och med inrättandet av enheterna Granskning och kontroll. Vi utgår
mestadels från intervjuer med handläggare och personer som har goda kunskaper om
den övergripande verksamheten på enheten Ersättningsprövning. Vi redogör för hur
enheten Ersättningsprövning upplever att ansvarsfördelningen och kommunikation
mellan enheterna fungerar och om effektiviteten i arbetet har påverkats. Slutligen
beskriver vi också enheten Ersättningsprövnings arbete för ökad kvalitet och
enhetlighet i arbetet.

4.1

Enheten Ersättningsprövning fattar preliminära
beslut utifrån bifogat beslutsunderlag
Vid intervjun med enheten Ersättningsprövning framkom att handläggningsprocessen
har förändrats i grunden i och med inrättandet av enheterna Granskning och kontroll.
En del av handläggningsprocessen, som tidigare utfördes av enheten
Ersättningsprövning har flyttats över till enheterna Granskning och kontroll. Enligt
enheten Ersättningsprövning har de nu, i och med det nya arbetssättet, möjlighet att
fokusera på sitt grunduppdrag, det vill säga utredning och bedömning. De mer
administrativa uppgifterna har förts över på enheterna Granskning och kontroll.
Den nya ansvarsfördelningen innebär att handläggarna på enheterna Granskning och
kontroll först går igenom ärendet och skickar en underrättelse till enheten
Ersättningsprövning, tillsammans med bifogat beslutsunderlag. Enheten
Ersättningsprövning fattar sedan ett preliminärt beslut baserat på det underlag
enheterna Granskning och kontroll skickar. I det skedet ska handläggarna på enheten
Ersättningsprövning inte titta på ärendet i Arbetsförmedlingens
ärendehanteringssystem AIS. Om det kommer in synpunkter i och med
kommuniceringen måste synpunkterna bemötas, och handläggarna behöver då utreda
ärendet. Oavsett om det kommer in information i och med kommuniceringen, måste
handläggarna i sin utredning inför slutgiltigt beslut, ta del av informationen i
ärendet. 19
Vid intervjuerna med handläggarna på enheten Ersättningsprövning framkom att
flera handläggare till en början upplevde att det var svårt och ovant att förlita sig på

19
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det beslutsunderlag som enheterna Granskning och kontroll bifogat, utan att själva
titta på ärendet i AIS. Nu har de vant sig och tycker det fungerar bra.
Det framkom även vid intervjuerna med handläggarna att de tycker att handläggningen
av sanktionsärenden fungerar bra, efter införandet av enheterna Granskning och kontroll.
De upplever att det i de flesta fall är bra beslutsunderlag. Enheterna Granskning och
kontroll har för det mesta bifogat de underlag som behövs för att ta ett preliminärt
beslut. Ibland kan handläggarna på enheten Ersättningsprövning behöva hämta upp
underlag från AIS, som saknas. Det framkom dock att det ibland händer att
handläggarna på enheten Ersättningsprövning upptäcker viktig information först i
samband med att ett slutgiltigt beslut ska fattas.

Vid en intervju framförde handläggarna att de upplever att de nu, i lite större
utsträckning än tidigare, inför slutgiltigt beslut upptäcker att det finns information i
ärendet i AIS som gör att de hade kunnat avskriva ärendet direkt. Tidigare när
enheten Ersättningsprövning skötte hela handläggningen fångade de upp viktig
information med en gång, och nu kan det hända att de upptäcker det först inför det
slutgiltiga beslutet. I en annan intervju berättade handläggarna att det kan hända att
ny information tillkommer i ärendet i AIS efter att enheterna Granskning och
kontroll skickat underrättelsen till enheten Ersättningsprövning. Det kan till exempel
handla om att den arbetssökande blivit retroaktivt utskriven från programmet och
därmed inte omfattas av sanktionsreglerna. Det kan också ha kommit information om
godtagbart skäl efter det att ärendet kom till enheten Ersättningsprövning. Eftersom
de inte helt säkert kan veta om det tillkommit ny information i ärendet eller inte, när
det preliminära beslutet fattas, kan det leda till att den arbetssökande får ersättningen
tillfälligt stoppad, fast hen kanske inte borde fått det. Handläggarna går däremot
alltid in i ärendet i AIS och kollar inför slutligt beslut och upptäcker i så fall detta.

4.2

Gränsdragningen mellan enheterna är tydlig enligt
handläggarna
Vid intervjuerna med handläggarna framkom att det finns en tydlig
ansvarsfördelning mellan handläggarna på enheterna Granskning och kontroll och
handläggarna på enheten Ersättningsprövning. Enheterna Granskning och kontroll
förbereder underlaget och lämnar över ärendet till enheten Ersättningsprövning, som
sedan fattar beslutet. Vid en av intervjuerna framkom att rollfördelningen till en
början var lite oklar, men att de olika rollerna nu är tydliga.
Det sker ingen kommunikation mellan handläggarna på de olika enheterna.
Handläggarna på enheten Ersättningsprövning hämtar själva upp eventuella underlag
som saknas i AIS. Det finns inget behov av ytterligare kommunikation mellan
enheterna via till exempel mejl eller telefon, enligt de flesta handläggarna. En
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handläggare lyfte fram att det i vissa situationer, när det uppstår frågor, skulle vara
bra om handläggarna på enheten Ersättningsprövning kunde kontakta handläggarna
på enheterna Granskning och kontroll.

4.3

Ökat fokus på effektivitet
Inrättandet av enheterna Granskning och kontroll har, enligt de intervjuade
handläggarna på enheten Ersättningsprövning, inneburit att antalet ärenden ökat. Vid
en intervju sa handläggarna att de upplever att handläggningen inte är lika
tidskrävande. Rollerna har renodlats i och med inrättandet av enheterna Granskning
och kontroll, vilket inneburit en ökad arbetsro. Arbetet har därmed anpassats och
effektiviserats så att det ska gå snabbare.
Vid en annan intervju framkom att arbetsbelastningen för den enskilda handläggaren
inte har förändrats, men upplevelsen är att belastningen blivit större i och med
förväntningarna att det ska gå fort och att de ska producera mer. De menade att
handläggningen har blivit mer monoton och inte lika stimulerande samt att fokus nu
ligger mer på produktion och snabb handläggning. Innan inrättandet av enheterna
Granskning och kontroll utredde handläggarna på enheten Ersättningsprövning
ärendet från start till slut. Det kunde ta flera veckor att handlägga ett ärende innan de
kunde fatta ett preliminärt beslut. Ärendet utreddes grundligt och handläggarna
kunde känna sig helt säkra på att beslutet var korrekt. Det var lättare, enligt
handläggarna, att stå för ett beslut tidigare när man själv hade tagit fram allt underlag
inför beslutet. Det nya arbetssättet innebär färre moment och det går snabbt att
handlägga.

4.4

Hantering av olovlig frånvaro har förändrats
När deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är frånvarande från insatser inom
sitt program har de, förutom i vissa undantagsfall, inte rätt till ersättning för de
aktuella dagarna. 20 För att Försäkringskassan ska kunna utreda rätten till ersättning,
när den arbetssökande är frånvarande, ska Arbetsförmedlingen informera
Försäkringskassan om viss frånvaro. 21
Tidigare var det enheten Ersättningsprövning som informerade Försäkringskassan
om olovlig frånvaro. Nu är det i stället enheterna Granskning och kontroll som

4 kap. FEA.
AFHS 3/2020, Meddelanden till a-kassorna och till enheten Ersättningsprövning, version 3, s. 30–
31.
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informerar Försäkringskassan. 22 I samband med intervjuerna med handläggarna på
enheten Ersättningsprövning framkom att hanteringen av informationen till
Försäkringskassan har förändrats i och med inrättandet av enheterna Granskning och
kontroll.
Vid en av intervjuerna lyfte handläggarna fram att de arbetssökande ofta vänder sig
till enheten Ersättningsprövning och har frågor om dessa ärenden, men handläggarna
på enheten Ersättningsprövning kan inte svara på vad som har rapporterats till
Försäkringskassan. Det är enheterna Granskning och kontroll som rapporterar olovlig
frånvaro till Försäkringskassan, men de är inte tillgängliga för arbetssökande.
Handläggarna menade att de kunde svara de arbetssökande bättre när det var de som
hade lämnade informationen om frånvaro till Försäkringskassan.

4.5

Arbetsförmedlingens åtgärder för ökad kvalitet och
ett enhetligt arbete
Enheten Ersättningsprövning uppgav vid intervjun att de arbetar på olika sätt för att
säkerställa att handläggningen vid de båda kontoren är likvärdig och enhetlig. De
arbetar bland annat med ärendedragningar och metodgenomgångar över
kontorsgränserna, med blandade grupper av handläggare. I maj 2021 anställde de
även fyra kvalificerade handläggare som bland annat ska arbeta med systematiska
kvalitetsgranskningar av handläggningen. De kommer att påbörja
kvalitetsgranskningarna under hösten 2021. De har en struktur för metodfrågor, där
medarbetarna kan diskutera olika frågor med de kvalificerade handläggarna, kopplat
till ärendehandläggningen. De kvalificerade handläggarna ska identifiera olika
kompetensbehov och jobba vidare med olika kompetensutvecklingsinsatser. De ska
även identifiera olika områden i tillämpningen där enheten Ersättningsprövning
behöver stöttning från enheten Ersättningar eller rättsavdelningen.
I en intervju sa handläggarna att de anser att det sker ett utvecklingsarbete hela tiden.
De uppgav att det ständigt kommer ändrade rutiner och att det är viktigt att vara
uppdaterad på förändringar i rutiner etcetera och att vara påläst.
Handläggarna framförde i en av intervjuerna att metodstödet har utvecklats, vilket
enligt handläggarna har bidragit till ökad effektivitet, rättssäkert och likabehandling.
Utöver handläggarstödet, som används i samma utsträckning som tidigare, finns det
nu även checklistor och tydligare rutiner för hur handläggningen ska gå till. Vid en
annan intervju menade däremot handläggarna att handläggarstödet skulle behöva
utvecklas mer och vara mer omfattande. De arbetssökande kommer med många olika
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typer av synpunkter, och handläggarstödet täcker inte alla typer av situationer. Det
framkom även att det ibland finns utrymme för egna tolkningar och bedömningar.
Handledarna jobbar olika och de lär de nyanställda olika sätt att handlägga på.

4.5.1

Automatisk informationsöverföring
Under 2021 har det skett en automatisering av informationsöverföringen när
arbetssökande som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin har förbrukat sina 450
dagar med arbetslöshetsersättning. Tidigare var den kontrollen en del i
handläggningen hos enheten Ersättningsprövning, men efter automatiseringen av
information ingår det nu i enheterna Granskning och kontrolls arbetsflöde. Detta
innebär att enheterna Granskning och kontroll inte skapar någon underrättelse om
den arbetssökande har förbrukat sina dagar. Tidigare fick enheten
Ersättningsprövning uppgifterna senare i handläggningen. 23

4.5.2

Förändringar i kommuniceringsbrevens mallar
Enheten Ersättningsprövning uppgav också vid intervjun att de arbetar kontinuerligt
med att uppdatera, tydliggöra och förbättra brevmallarna för att få fler svar och mer
relevanta svar från arbetssökande. Genom bättre och tydligare information i
kommuniceringsbreven kan de korta ledtiderna. De har genomfört stora förändringar
i kommuniceringsmallarna som ser lite olika ut beroende på vilken grund för
sanktion det gäller. Nu ger de konkreta exempel på uppgifter som den arbetssökande
kan komma in med i sina ärenden. Om det gäller ett frånvaroärende står det till
exempel att de kan komma in med intyg från kompletterande aktörer om det är så att
uppgifterna om frånvaron inte stämmer. 24
Ytterligare utvecklingsarbete som pågår är att ge arbetssökande möjlighet att följa
sitt sanktionsärende via ”Mina sidor” på Arbetsförmedlingens webbplats och att
möjliggöra digital inlämning av information i ärendena. Syftet är, enligt enheten
Ersättningsprövning, att underlätta för de arbetssökande att följa och förstå sitt
ärende och vilka skyldigheter de har som inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det ska
även underlätta för de arbetssökande att komma in med information i sina ärenden
och att göra det i tid. 25
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4.6

Prognosarbetet har försvårats
Enheten Ersättningsprövning framförde vid intervjun att prognosarbetet har blivit
svårare i och med det nya arbetssättet som inrättandet av enheterna Granskning och
kontroll har inneburit. I och med att de nu ingår i en handläggningskedja, är det
svårare att beräkna och prognostisera hur ärendeflödena kommer att se ut och hur det
kommer att påverka deras verksamhet. Det som sker tidigare, hos enheterna
Granskning och kontroll påverkar deras verksamhet mycket. I och med att enheterna
Granskning och kontroll hanterar så stora volymer, blir effekterna av olika
svängningar stora. Inflödet har dock stabiliserat sig, vilket har underlättat för enheten
Ersättningsprövnings verksamhet. 26 Enheten Ersättningsprövning uppgav att de i
dialog med olika parter inom Arbetsförmedlingen har ett aktivt prognosarbete, för att
i ett så tidigt skede som möjligt identifiera eventuella ökningar av ärendemängden. 27

26
27
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5 Arbetsförmedlingens hantering av
ryggsäcksärendena
I detta kapitel beskriver vi hur Arbetsförmedlingen hanterade de så kallade
ryggsäcksärendena. Vi inleder med en beskrivning av vad ett ryggsäcksärende är, hur
många de är, vilka underrättelsegrunder de består av samt när och hur dessa ärenden
avslutades. Därefter beskriver vi hur Arbetsförmedlingen avskrev cirka 9 000
ärenden våren 2020 samt deras omvända rutin för sammanläggning av ärenden.
Slutligen presenterar vi en uppskattning av hur mycket ersättning som felaktigt
betalats ut i och med den här hanteringen.

5.1

Vad är ett ryggsäcksärende och vilka ärenden
består de av?
Enheten Ersättningsprövnings långa handläggningstider, tillsammans med det
tillfälliga stoppet i kontrollarbetet våren 2020, resulterade i en ärendebalans som
Arbetsförmedlingen kallar för ryggsäcksärenden.
Ryggsäcksärendena definieras i den här
rapporten som ärenden som har ett
händelsedatum under perioden 1 oktober 2019–
17 mars 2020 och som avslutats efter den 17
mars 2020, eller som ännu inte avslutats. Antalet
ärenden som räknas som ryggsäcksärenden var
77 946, varav 45 396 avsåg män och 32 550
avsåg kvinnor.

Händelsedatumet är den dag när
händelsen som föranledde
underrättelsen skedde.
Ett ärende, eller underrättelse, kan
avslutas antingen genom att man fattar
beslut om sanktion eller om bifall,
avskriver ärendet eller att man rättar
eller ändrar ett tidigare fattat beslut.

Tabell 2 visar hur fördelningen av olika underrättelser ser ut inom gruppen
ryggsäcksärenden.
Tabell 2: Grund för underrättelse och vem som hade fått underrättelserna. De fem vanligaste
grunderna redovisade var för sig och övriga grunder sammanslagna.
Grund för underrättelse

Kvinnor

Män

Totalt

Deltar inte i insats, aktivitet eller åtgärd inom programmet

50 %

56 %

54 %

Inte lämnat aktivitetsrapport i tid

27 %

23 %

25 %

Inte aktivt sökt lämpliga arbeten

14 %

10 %

12 %

Inte besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen i tid

5%

5%

5%

Inte besökt eller kontaktat kompletterande aktör i tid

3%

3%

3%

Övriga grunder

Totalt

1%

100 %

1%

100 %

1%

100 %
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Tabell 2 visar bland annat att drygt hälften av ryggsäcksärendena, 54 procent, bestod
av underrättelser när den arbetssökande inte deltagit i insatser, aktiviteter eller andra
arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ett program. 25 procent av ryggsäcksärendena
bestod av underrättelser när den arbetssökande inte hade lämnat aktivitetsrapport i
tid. 12 procent av ryggsäcksärendena bestod av underrättelser när den arbetssökande
inte aktivt sökt lämpliga arbeten.
Fördelningen av underrättelsegrunder var ungefär densamma mellan de
ryggsäcksärenden med underrättelser som avsåg kvinnor som de som avsåg män. Det
var dock en större andel underrättelser när den arbetssökande inte deltagit i insatser,
aktiviteter eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ett program när det
gällde män jämfört med kvinnor, 56 procent jämfört med 50 procent. Generellt sett
skickas fler sådana underrättelser till män än till kvinnor, vilket verkar avspegla sig
även i ryggsäcksärendena.

5.2

Majoriteten av ryggsäcksärendena avskrevs
Ett sanktionsärende kan avslutas på flera olika sätt, vilket även gäller
ryggsäcksärendena. Tabell 3 jämför de olika orsakerna till varför ärenden avslutas
mellan gruppen med ryggsäcksärenden och en jämförelsegrupp.
Tabell 3: Andel underrättelser fördelat på orsak till avslut. Ryggsäcksärenden jämfört med en
jämförelsegrupp.
Orsak till avslut
Ryggsäcksärenden
Jämförelsegrupp*
Avskrivning
Felregistrerat
Sanktion
Inte sanktion
Ej avslutat**
Totalt

92 %

48 %

4%

7%

2%

43 %

1%

1%

<1 %

100 %

1%

100 %

*Jämförelsegruppen består av underrättelser med händelsedatum under perioden 1 oktober 2020–
17 mars 2021, det vill säga motsvarande period som för ryggsäcksärendena men ett år senare.
** Uttaget är gjort den 8 september 2021, vilket innebär att vid rapportens publicering kan den här
andelen ha minskat något.

Av tabell 3 framgår att det var mycket vanligare att ett ryggsäcksärende avskrevs
jämfört med en underrättelse från jämförelseperioden. Det var 92 procent av
ryggsäcksärendena som avskrevs jämfört med 48 procent av underrättelserna i
jämförelsegruppen. Bland ryggsäcksärendena var det bara 2 procent som slutade med
en sanktion, medan det bland underrättelserna vi jämfört med var 43 procent som
slutade med en sanktion.
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5.3

Många ryggsäcksärenden avslutades tidigast efter
ett halvår
Oavsett hur ryggsäcksärendena avslutades visar statistiken att tiden det tog för
enheten Ersättningsprövning att avsluta ärendena varierade. I det här avsnittet räknas
tiden till avslut från händelsedatumet.
Diagram 5: Tiden det tog för enheten

Diagram 5 visar att för 58 procent av
Ersättningsprövning att avsluta
ryggsäcksärendena.
ryggsäcksärendena tog det upp till ett halvår
innan de avslutades. 25 procent av ärendena tog
mellan ett halvår och ett år att avsluta, medan 11
procent av ärendena tog mellan 1 år och 1,5 år
att avsluta. För 6 procent av ärendena var tiden
till avslut mer än 1,5 år eller så har de inte
avslutats alls. 28

5.4

Arbetsförmedlingen avskrev
9 000 sanktionsärenden
I och med pandemin fattade Arbetsförmedlingen i mars 2020 beslut om att tillfälligt
stoppa kontrollarbetet. Beslutet innebar bland annat att enheten Ersättningsprövning
upphörde med att fatta beslut om sanktioner för arbetssökande som deltog i
arbetsmarknadspolitiska program och att skicka underrättelser till
arbetslöshetskassorna med anledning av sanktionsbestämmelserna och de allmänna
villkoren om rätt till ersättning. 29
Arbetsförmedlingen bedömde att de behövde fokusera på att upprätthålla de
samhällsviktiga funktionerna inom myndigheten. Det gällde bland annat att
säkerställa att arbetssökande skulle få den ersättning de har rätt till. Stoppet i
kontrollarbetet innebar även att arbetssökande inte behövde komma in med någon
aktivitetsrapport, vilket förväntades minska smittspridningen, eftersom antalet
arbetssökande som besöker lokalkontoren för att lämna sin aktivitetsrapport skulle
minska. 30
Vid tillfället för Arbetsförmedlingens beslut att stoppa kontrollarbetet var cirka 9 000
sanktionsärenden under kommunicering med den arbetssökande. På grund av
misstolkning av beslutet internt på Arbetsförmedlingen, lämnade enheten
Ersättningsprövning information till arbetsförmedlare och till viss del arbetssökande
Uttaget gjordes 8 september 2021.
Arbetsförmedlingen, diarienummer Af-2020/0014 1554.
30
Svar från Arbetsförmedlingen 22 oktober 2020.
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som var i kontakt med enheten Ersättningsprövning, om att dessa ärenden skulle
avskrivas. Den informationen visade sig vara felaktig. Eftersom enheten
Ersättningsprövning inte kunde säkerställa vilka som nåtts av informationen
beslutade enheten Ersättningsprövning, tillsammans med rättsavdelningen och
enheten Ersättningar, att avskriva de cirka 9 000 ärenden som var under
kommunicering. När det gäller dessa ärenden bedömde de även att det fanns en risk
att de arbetssökande som hade nåtts av informationen att ärendet skulle avskrivas
skulle välja att inte komma in med information i sina ärenden på grund av just det
beskedet. Majoriteten av de cirka 9 000 ärendena gällde arbetssökande som inte hade
lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. 31
Enheten Ersättningsprövning framförde vid intervjun att de anser att det var ett väl
avvägt och klokt beslut. Utifrån pandemin och Arbetsförmedlingens beslut om att
stoppa kontrollarbetet behövde de se till helheten och vad myndigheten kunde göra
för att minska smittspridningen och för att inte påverka den enskilde ytterligare
negativt utifrån situationen som rådde. 32
I beslutet att avskriva ärendena skriver Arbetsförmedlingen: ”När en
programdeltagare har kontaktat myndigheten i ett specifikt sanktionsärende och fått
besked om att det ska avskrivas kan detta uppfattas som en expediering av ett slutligt
beslut i ärendet. Att gå vidare med dessa ärenden och fatta beslut om varning eller
avstängning innebär att myndigheten ändrar (uppfattade eller verkliga) positiva
beslut till betungande beslut.” 33 Arbetsförmedlingen bedömer att det skulle stå i strid
med vad som anges i 37 § i förvaltningslagen (2017:900) om när en myndighet får
ändra negativa beslut. 34
Arbetsförmedlingen har bedömt att det finns en risk för felaktiga utbetalningar som
en konsekvens av avskrivningarna. Samtidigt har risken för felaktig information till
den enskilde om en kommande avskrivning av ärendet bedömts vara högre och fört
med sig mest negativa konsekvenser. Enligt Arbetsförmedlingen skulle de, förutom
att bryta mot principen om gynnande besluts orubblighet 35, även riskera en
svårreparerad förtroendeskada och den arbetssökande skulle även ha drabbats av en
ekonomisk skada. 36

Intervju enheten Ersättningsprövning 10 juni 2021.
Intervju enheten Ersättningsprövning 10 juni 2021.
33
Arbetsförmedlingens interna beslut 24 juni 2020.
34
Arbetsförmedlingens tillägg till intervjun 10 juni 2021, inkom 24 juni 2021.
35
Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, vilket innebär att gynnande beslut
endast kan ändras till fördel för den enskilde.
36
Svar från Arbetsförmedlingen 24 juni 2021.
31
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5.5

Arbetsförmedlingen införde en ny rutin för
sammanläggning av underrättelser
Arbetsförmedlingen beslutade att från och med den 1 juni 2020 införa en ny omvänd
rutin för sammanläggning av underrättelser. Den omvända rutinen infördes för att
hantera ryggsäcksärendena, det vill säga ärenden från perioden november 2019–mars
2020, och innebar att enheten Ersättningsprövning frångick de ordinarie
handläggningsrutinerna 37. I stället för att handlägga det äldsta ärendet i en
ärendebunt först, började de handlägga det nyaste ärendet. 38

5.5.1

Utredningstekniska skäl till den omvända rutinen för
sammanläggning
Ett av Arbetsförmedlingens syften med den omvända rutinen för sammanläggning av
underrättelser var att prioritera nyinkomna ärenden för att nå lagstiftningens
intentioner om snabba sanktioner som är handlingskorrigerande. 39
Enheten Ersättningsprövning framförde vid intervjun att problemet var den stora
ärendebalans som enheten hade våren 2020, när beslutet togs att tillfälligt stoppa
kontrollarbetet. Det var många arbetssökande som hade många pågående ärenden.
Efter beslutet att stoppa kontrollarbetet behövde enheten Ersättningsprövning agera
och när de i juni 2020 skulle starta upp kontrollarbetet igen och börja fatta beslut, var
de tvungna att väga fördelar mot nackdelar.
I beslutet att införa den omvända rutinen för sammanläggning av underrättelser anger
Arbetsförmedlingen att skälet till beslutet var att många av de innevarande
sanktionsärendena avsåg gamla händelser, där de faktiska omständigheterna var
svåra att utreda och där den vanliga rutinen för sammanläggning hindrade en
kostnadseffektiv och ändamålsenlig hantering. 40
Enheten Ersättningsprövning berättade vid intervjun att det fanns utredningstekniska
skäl till varför den omvända rutinen infördes. När kontrollarbetet skulle starta igen i
juni 2020 hade de en gedigen ärendebalans. Många av de gamla ärendena var
frånvaroärenden, som många gånger behöver kompletteras med information från
kompletterande aktörer. Dessa ärenden var därför svårutredda på grund av att många
kompletterande aktörer stängt ner sin verksamhet och inte fanns kvar. Uppgifterna
hos kompletterande aktörer gallras också efter tre månader.

Se avsnitt 1.2.2.1.
Arbetsförmedlingens interna beslut 3 juli 2020.
39
Minnesanteckningar från möte med enheten Ersättningsprövning 9 oktober 2020.
40
Arbetsförmedlingens interna beslut 3 juli 2020.
37
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Arbetsförmedlingen uppgav i ett skriftligt svar till IAF att de har bedömt att det finns
en risk för felaktiga utbetalningar i och med den omvända rutinen för
sammanläggning av underrättelser. Med tanke på ärendenas ålder har däremot risken
för motstridig information och den enskildes svårighet att komma in med relevant
information, för att kunna hävda sin rätt, bedömts högre. Vidare uppgav
Arbetsförmedlingen att antalet sanktioner på en övergripande nivå inte har påverkats
nämnvärt av den hanteringen. I vissa fall, när den arbetssökande endast har haft ett
nytt ärende som resulterat i bifall, kan det ha blivit så att den arbetssökande tack vare
den omvända sammanläggningen inte fått något beslut om sanktion. För det stora
antalet arbetssökanden har den omvända rutinen inte haft någon betydelse för
sanktionsgraden, enligt Arbetsförmedlingen. 41

5.5.2

De sammanlagda ärendena avskrevs automatiskt
Verksamhetssamordnarna på enheten Ersättningsprövning gick igenom alla gamla
ärenden, och med hjälp av it-avdelningen identifierade de alla arbetssökande som
även hade nyare ärenden efter den 1 juni 2020. Om det fanns nyare ärenden,
sammanlades de gamla ärendena allteftersom enligt den omvända rutinen, vilket
innebar att de avskrevs automatiskt med hjälp av systemet. Vid den omvända
sammanläggningen av underrättelser togs inte hänsyn till vilken sanktionstrappa det
rörde sig om. Den automatiska funktionen för avskrivningar användes för att komma
runt den logik för sammanläggning som finns i systemet utifrån ”den vanliga”
rutinen för sammanläggning, vilken innebär att det alltid är det äldsta ärendet som
kommer upp för handläggning. Om en arbetssökande har många ärenden innebär det
att handläggarna i tur och ordning manuellt behöver avskriva många ärenden innan
de kommer fram till de nyare ärendena. I stället använde de den automatiska
funktionaliteten i systemet för avskrivning av de här sammanlagda ärendena, för att
få fram de nyare ärendena som skulle utredas. Vid två tillfällen har de även haft en
handläggargrupp som manuellt har gått igenom kvarvarande ärenden och lagt
samman dem manuellt. 42
Sammanläggningen av ryggsäcksärendena skedde alltså vid sidan om den ordinarie
handläggningen av sanktionsärenden. Först efter att den omvända
sammanläggningen skett, fördes kvarstående ärenden för de aktuella
arbetssökandena, som kommit in efter den 1 juni 2020, över till handläggarnas
gemensamma inkorg med ärenden. 43

Svar från Arbetsförmedlingen 24 juni 2021.
Intervju enheten Ersättningsprövning 10 juni 2021.
43
Intervju enheten Ersättningsprövning 10 juni 2021.
41
42
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Den omvända rutinen för sammanläggning av underrättelser användes bara för gamla
ärenden, som kom in innan det tillfälliga stoppet i kontrollarbetet. Ärenden som kom
in efter den 1 juni 2020 handlades som vanligt, enligt den vanliga rutinen för
sammanläggning. Detta innebar, enligt enheten Ersättningsprövning, att både den
vanliga och den omvända rutinen för sammanläggning av underrättelser kunde
användas samtidigt för en arbetssökandes ärenden. De gamla ärendena, som lades
samman enligt den omvända rutinen, avskrevs alltid, oavsett om besluten i de nyare
ärendena som kom in efter den 1 juni 2020 blev sanktion eller inte. Enheten
Ersättningsprövning menade däremot att det vanliga var att det blev sanktion i något
av de nyare ärendena, som kom in efter den 1 juni 2020, i och med att det många
gånger fanns flera ärenden för samma arbetssökande. Blev det inte sanktion i det
första ärendet gick handläggarna, enligt den vanliga rutinen för sammanläggning av
underrättelser, vidare och utredde nästa ärende. Enheten Ersättningsprövning
kommunicerade inte ut den omvända rutinen till arbetssökande. Handläggarna har
utrett de nyare ärendena som vanligt och också kommunicerat dem som vanligt. 44

5.5.3

Arbetsförmedlingen beslutade att avskriva resterande
ryggsäcksärenden
Arbetsförmedlingen använde den omvända rutinen för sammanläggning på de
ryggsäcksärenden där det hade kommit in nyare ärenden efter den 1 juni 2020. I de
fall det inte hade kommit in något nytt ärende avvaktade Arbetsförmedlingen med att
handlägga ärendet. Vid tidpunkten för intervjun hade Arbetsförmedlingen inte tagit
något beslut om hur de skulle hantera dessa ärenden. Den 23 juli 2021 beslutade
Arbetsförmedlingen att avskriva ärendena. Då fanns det cirka 3 400 huvudärenden,
det vill säga arbetssökande som hade minst ett ryggsäcksärende.
Innan avskrivningen gjordes en manuell genomgång av ärendena. I samband med
genomgången uppdagades att närmare 600 arbetssökande hade fått underrättelser
efter den 1 juni 2020. Ärendena för dessa arbetssökande utreddes av enheten
Ersättningsprövning utifrån samma rutin 45 som övriga ryggsäcksärenden. Resterande
2 864 huvudärenden avskrev Arbetsförmedlingen omgående den 23 juli. 46 Vid
tidpunkten för statistikuttaget 47 var det fortfarande 303 oavslutade ärenden, vilket
motsvarar mindre än en halv procent av samtliga ryggsäcksärenden.

Intervju enheten Ersättningsprövning 10 juni 2021.
Ärenden som kom in innan stoppet i kontrollarbetet hanterades enligt den omvända rutinen för
sammanläggning av underrättelser och ärenden som kom in efter stoppet i kontrollarbetet hanterades
enligt den ordinarie rutinen för sammanläggning.
46
Svar från Arbetsförmedlingen 6 september 2021.
47
Uttag gjordes 8 september 2021.
44
45
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5.6

15 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar på grund
av hanteringen av ryggsäcksärenden
Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena har inneburit att en mängd
ärenden har avskrivits, som annars eventuellt skulle ha resulterat i en sanktion i form
av varning eller avstängning från rätt till ersättning.

5.6.1

Avgränsningar
IAF har gjort en uppskattning av den felaktiga utbetalningen av ersättning 48 för de
ryggsäcksärenden som har avskrivits eller som efter cirka 1,5 år ännu inte hade blivit
omhändertagna av enheten Ersättningsprövning. Som utgångspunkt för
uppskattningen har vi gjort vissa avgränsningar och antaganden.
Vi tog fram ryggsäcksärenden med underrättelser där den
arbetssökande hade fått ersättning utbetald från Försäkringskassan
samma månad som händelsedatumet för respektive underrättelse.
För varje arbetssökande tog vi därefter fram deras första
ryggsäcksärende i respektive sanktionstrappa. 49
Underrättelser som lämnats då arbetssökande misskött sitt
arbetssökande och därmed tillhörde sanktionstrappa 1 skulle ha haft
minst ett tidigare sanktionsbeslut inom den sanktionstrappan. 50
Underrättelser som lämnades då arbetssökande orsakat sin arbetslöshet
ingår inte i beräkningen. 51
Vi har utifrån dessa avgränsningar tittat närmare på totalt 12 442 underrättelser.
Eftersom vi har valt att bara studera den första underrättelsen i respektive
sanktionstrappa för varje arbetssökande, innebär det att det finns ytterligare
underrättelser som inte ingår i beräkningarna av den felaktiga utbetalningen.
Anledningen till den avgränsningen är att det är svårt att uppskatta vilka av dessa
ytterligare ärenden som eventuellt skulle ha lagts samman 52 med det tidigare ärendet
och vilka som skulle ha handlagts var för sig.

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.
Se bilaga 1.
50
Vid misskötsel enligt 6 kap. 2 § FEA ska en programdeltagare varnas vid första tillfället. Vid
upprepad misskötsel (från och med andra tillfället) ska programdeltagaren stängas av från rätt till
ersättning. I våra beräkningar vill vi enbart ha sådana underrättelser som riskerar att få ett beslut om
avstängda dagar.
51
Underrättelsegrunden regleras i 6 kap. 4 § FEA. Arbetsförmedlingen uppger i sin faktagranskning
att de ännu inte har identifierat någon situation när den underrättelsegrunden skulle kunna vara
tillämplig. Redan i förarbetet Ds 2013:59, Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m., antog man att
underrättelsegrunden skulle bli tillämplig mycket sällan. Avgränsningen rör 17 ryggsäcksärenden.
52
Enligt Arbetsförmedlingens rutin för sammanläggning av underrättelser.
48
49
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5.6.2

Beräkning av felaktiga utbetalningar
För att beräkna den felaktiga utbetalningen utgick vi från det senaste beslutet om
sanktion som var och en av de aktuella arbetssökande hade fått innan perioden för
ryggsäcksärendena. Därefter tittade vi på var i sanktionstrappan de arbetssökande
befann sig efter det beslutet. Vi antog dessutom att den arbetssökande vid tidpunkten
för det aktuella ryggsäcksärendet fick sin ersättning från Försäkringskassan på
samma arbetsvillkor 53 som gällde vid det senaste beslutet om sanktion, innan
perioden för ryggsäcksärendena. 54 Utifrån dessa uppgifter uppskattade vi antalet
avstängningsdagar som Arbetsförmedlingen sannolikt skulle ha beslutat om, i fall
dessa arbetssökande hade fått ännu en sanktion. Vi har också tagit hänsyn till att
endast en del av ryggsäcksärendena skulle ha slutat i en sanktion. Det framgår av
tabell 3 i avsnitt 5.2 att 43 procent av underrättelserna i jämförelsegruppen slutade
med en sanktion. I vår uppskattning har vi antagit att detta skulle gälla även för de
aktuella ryggsäcksärendena.
Slutligen har vi beräknat en genomsnittlig dagersättning baserat på hur mycket varje
arbetssökande fick i ersättning från Försäkringskassan samma månad som
underrättelsens händelsedatum. Beräkningsunderlaget redovisas mer detaljerat i
tabell B.1 i bilaga 2.
IAF beräknar den felaktiga utbetalningen till 15 miljoner kronor.

Villkor enligt 12 § ALF om rätt till ersättning.
När en arbetssökande uppfyllt ett nytt arbetsvillkor börjar man om från början i sanktionstrappan,
det vill säga att nästa sanktionsbeslut blir en varning.

53
54
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6 Slutsatser
Detta kapitel innehåller granskningens slutsatser. IAF har gjort ett antal bedömningar
av enheten Ersättningsprövnings nya arbetssätt och deras arbete med att korta
handläggningstiderna samt deras hantering av de så kallade ryggsäcksärendena. De
långa handläggningstiderna och det tillfälliga stoppet i kontrollarbetet våren 2020
resulterade i en ärendebalans, som Arbetsförmedlingen kallar för ryggsäcksärenden.
Ryggsäcksärendena definieras i den här rapporten som ärenden som har ett
händelsedatum under perioden 1 oktober 2019–17 mars 2020 och som avslutats efter
den 17 mars 2020, eller som ännu inte avslutats. IAF har även identifierat en risk i
enheten Ersättningsprövnings handläggning av sanktionsärenden. Kapitlet inleds
med en kort sammanfattning av IAF:s slutsatser.
IAF:s slutsatser:
Det nya arbetssättet i och med inrättandet av enheterna Granskning
och kontroll, tillsammans med Arbetsförmedlingens övriga arbete
med att korta handläggningstiderna, har bidragit till att korta enheten
Ersättningsprövnings handläggningstider.
Arbetsförmedlingens omvända rutin för sammanläggning av
underrättelser innebar att likabehandlingsprincipen och
förutsägbarheten i rättstillämpningen åsidosattes.
Arbetsförmedlingens avskrivningar av cirka 9 000 sanktionsärenden
våren 2020 saknar rättsligt stöd.
Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena har fått
konsekvenser i form av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.
Det finns en risk att arbetssökande får sin ersättning tillfälligt stoppad
i onödan. Arbetsförmedlingen behöver därför se över arbetsprocessen
för att säkerställa att viktig information når handläggarna på enheten
Ersättningsprövning i ett tidigt skede.

6.1

Arbetsförmedlingens arbete med att korta
handläggningstiderna har gett positivt resultat
Centraliseringen av kontrollarbetet till enheterna Granskning och kontroll förändrade
enheten Ersättningsprövnings arbete med sanktionsärenden. En del av
handläggningsprocessen, som tidigare utfördes av enheten Ersättningsprövning,
flyttades över till enheterna Granskning och kontroll. Den förändringen innebar ett
nytt, mer renodlat arbetssätt på enheten, med fokus på bedömning och beslut.

38

Enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider, IAF

Granskningen visar att centraliseringen av kontrollarbetet ledde till en kraftig ökning
av framför allt två typer av underrättelser. Samtidigt som antalet underrättelser ökade
i och med inrättandet av enheterna Granskning och kontroll, började
handläggningstiderna för de manuella underrättelserna att kortas ned.
Handläggningstiderna fortsatte sedan, under senare delen av 2020 och under 2021,
att kortas ner väsentligt. Granskningen visar även att Arbetsförmedlingen har
genomfört ett antal åtgärder för att effektivisera handläggningen och korta
handläggningstiderna. Utökningen av personal och inrättandet av ett nytt kontor
bedömer IAF var en viktig del i detta utvecklingsarbete, tillsammans med det
förändrade arbetssättet i och med inrättandet av enheterna Granskning och kontroll.
Andra exempel på åtgärder som genomförts för att korta handläggningstiderna är
förändringar i kommuniceringsbreven och viss automatisering. IAF bedömer att de
genomförda åtgärderna och det nya arbetssättet i och med inrättandet av enheterna
Granskning och kontroll sammantaget har bidragit till att korta handläggningstiderna.
Det pågår ett arbete på enheten Ersättningsprövning för att öka kvaliteten och
likvärdigheten i handläggningen, vilket IAF tycker är positivt. Exempel på detta
arbete är ärendedragningar och metodgenomgångar över kontorsgränserna,
kvalitetsgranskningar och utveckling av metodstödet.

6.2

Den nya rutinen för sammanläggning innebar att
likabehandlingsprincipen i rättstillämpningen
åsidosattes
Arbetsförmedlingen införde i juni 2020 en ny rutin för att hantera de så kallade
ryggsäcksärendena. Den nya rutinen har, av Arbetsförmedlingen, beskrivits som en
omvänd rutin för sammanläggning av underrättelser. Den omvända rutinen innebar
att de, i stället för att handlägga det äldsta ärendet i en ärendebunt först, började
handlägga det nyaste ärendet.
Den omvända rutinen för sammanläggning av underrättelser användes på de
ryggsäcksärenden där det hade kommit in minst en ny underrättelse efter den 1 juni
2020. Ryggsäcksärendena avskrevs i dessa fall automatiskt med hjälp av systemet.
Arbetsförmedlingen tog inte hänsyn till om de nya underrättelserna slutade i sanktion
eller inte, vilket skiljer sig från den vanliga rutinen för sammanläggning av
underrättelser. Vid den omvända sammanläggningen tog de heller inte hänsyn till
vilken sanktionstrappa det rörde sig om. IAF kan därmed konstatera att den omvända
rutinen i praktiken innebar att Arbetsförmedlingen, utan ytterligare utredning,
avskrev samtliga ryggsäcksärenden om det hade kommit in nyare underrättelser efter
den 1 juni 2020. Det har sedan visat sig att Arbetsförmedlingen beslutade att även
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avskriva de resterande ryggsäcksärendena, om det inte hade kommit in några nyare
underrättelser.
IAF bedömer att Arbetsförmedlingen i och med den omvända rutinen för
sammanläggning av underrättelser har frångått vedertagen praxis som utvecklats på
området i form av den vanliga rutinen. Att Arbetsförmedlingen dessutom tillämpade
två olika rutiner samtidigt innebar att likartade förfaranden handlades på två olika
sätt. Resultatet av tillämpningen av de båda rutinerna kan skilja sig åt. Detta leder i
sin tur till att likabehandlingsprincipen och förutsägbarheten i rättstillämpningen
åsidosattes.

6.3

Avskrivningarna av cirka 9 000 sanktionsärenden
saknade rättsligt stöd
Arbetsförmedlingen avskrev våren 2020 cirka 9 000 sanktionsärenden, som vid
tidpunkten var under kommunicering med den arbetssökande. Skälet till
avskrivningarna var att Arbetsförmedlingen på grund av missförstånd internt hade
lämnat information om att ärendena skulle avskrivas. Den informationen visade sig
sedan vara felaktig. IAF har viss förståelse för den situation som rådde på
Arbetsförmedlingen med anledning av pågående pandemi och Arbetsförmedlingens
beslut att tillfälligt stoppa kontrollarbetet. IAF bedömer dock att
Arbetsförmedlingens avskrivningar av de cirka 9 000 ärendena saknade rättligt stöd.
Granskningen visar att Arbetsförmedlingen inte gjorde några enskilda bedömningar i
ärendena, utan avskrev samtliga ärenden, utan vidare utredning.

6.4

Arbetsförmedlingens hantering av
ryggsäcksärendena innebar felaktiga utbetalningar
Granskningen visar att det tog lång tid för Arbetsförmedlingen att avsluta
ryggsäcksärendena. Många ärenden avslutades tidigast efter ett halvår. Granskningen
visar även att majoriteten av ryggsäcksärendena avskrevs, och IAF kan konstatera att
skälen till avskrivningarna var flera. Avskrivningarna av de cirka 9 000 ärendena
resulterade i att ärenden som annars eventuellt skulle ha slutat i en sanktion, i stället
avskrevs. Den omvända rutinen för sammanläggning av underrättelser innebar i
praktiken att Arbetsförmedlingen avskrev ryggsäcksärendena, oavsett om eventuellt
nyare underrättelser slutade i sanktion eller inte. Slutligen avskrev
Arbetsförmedlingen även resterande ryggsäcksärenden, där det inte hade kommit in
någon mer underrättelse.
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Oavsett skälen till avskrivningarna bedömer IAF att Arbetsförmedlingens hantering
av ryggsäcksärendena har fått konsekvenser i form av felaktiga utbetalningar från
ersättningssystemen. IAF uppskattar de felaktiga utbetalningarna till cirka 15
miljoner kronor.

6.5

Risk att arbetssökande får sin ersättning tillfälligt
stoppad
IAF har i granskningen identifierat en risk i enheten Ersättningsprövnings
handläggning av sanktionsärenden.
Granskningen visar att det nya arbetssättet på enheten Ersättningsprövning medför
att handläggarna ibland upptäcker viktig information först i samband med att ett
slutgiltigt beslut ska fattas. Det kan till exempel handla om att den arbetssökande
blivit retroaktivt utskriven från programmet och därmed inte omfattas av
sanktionsreglerna. Det kan också ha kommit information om godtagbart skäl efter det
att ärendet kom in till enheten Ersättningsprövning. Det framkom vid en av
intervjuerna att det därmed kan hända att en arbetssökande får sin ersättning tillfälligt
stoppad, trots att det sedan visar sig att det inte finns skäl för sanktion.
IAF har inte genomfört någon ärendegranskning inom ramen för den här
granskningen och kan därmed inte ta ställning till om risken har medfört brister i
handläggningen. IAF kan heller inte, utifrån den här granskningen, bedöma
omfattningen av risken. IAF bedömer dock att Arbetsförmedlingen behöver se över
arbetsprocessen, för att säkerställa att viktig information når handläggarna i ett tidigt
skede. Syftet är att undvika att arbetssökande får sin ersättning tillfälligt stoppad i
onödan.

6.6

IAF ser allvarligt på bristerna
IAF ser allvarligt på de brister som granskningen visar avseende
Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena. IAF framhåller även vikten av
att Arbetsförmedlingen fortsätter att arbeta aktivt med att motverka långa
handläggningstider. I och med Arbetsförmedlingens rutin för sammanläggning, får
långa handläggningstider som konsekvens att Arbetsförmedlingen behöver avskriva
fler ärenden och att arbetssökande endast kan få en sanktion, oavsett antalet inkomna
underrättelser.
I dag är de allra flesta ryggsäcksärendena avskrivna och IAF uppfattar det som att
den bristande hanteringen har upphört. Mot bakgrund av det förväntar sig inte IAF
någon redovisning av vidtagna åtgärder från Arbetsförmedlingen.
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Den risk som IAF har identifierat i enheten Ersättningsprövnings handläggning av
sanktionsärenden kan komma att följas upp inom ramen för framtida granskningar.
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Källor
Författningar
Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Övrigt
Tillsynsärendet om risk för felaktiga sanktioner, diarienummer IAF 2019/90.
Tillsynsärende om handläggningstider på enheten Ersättningsprövning, diarienummer IAF
2019/517.
IAF 2020:8, Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollarbetet.
IAF:s minnesanteckningar från möte med enheten Ersättningsprövning 2020-10-09.
IAF:s tjänsteanteckning från möte med Arbetsförmedlingen 2020-01-15.
IAF:s statistik- och tillsynsdatabas.

Material från Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens handläggarstöd, AFHA 4/2015 Sanktioner till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, version 10.
Arbetsförmedlingens handläggarstöd, AFHS 3/2020 Meddelanden till a-kassorna och till
enheten Ersättningsprövning, version 3.
Tillfälligt stopp för sanktioner med anledning av utebliven aktivitetsrapport, diarienummer
Af-2020/0014 1554.
Tillfälligt stopp för sanktioner och underrättelser, diarienummer Af-2020/0014 1916.
Arbetsförmedlingens interna beslut 2020-06-24.
Arbetsförmedlingens interna beslut 2020-07-03.
Svar från Arbetsförmedlingen, 2020-10-22.
Arbetsförmedlingens svar 2021-04-23.
Arbetsförmedlingens svar 2021-06-24.
Arbetsförmedlingens svar 2021-09-06.
Arbetsförmedlingens faktagranskning av rapportutkastet, 2021-10-12.

Arbetsförmedlingens intranät VIS:
Inga meddelanden om utebliven aktivitetsrapport i november, 2021-02-17.
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Bilaga 1: Sanktionstrapporna för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser
Figur B.1: Sanktionstrappan när den arbetssökande missköter sitt arbetssökande enligt 6
kap. 2 § FEA.
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Bilaga 2: Beräkningsunderlag för den
felaktiga utbetalningen
Tabell B.1: Underlag för beräkning av felaktig utbetalning av aktivitetsstöd,
utvecklingsersättning och etableringsersättning till följd av Arbetsförmedlingens hantering av
de så kallade ryggsäcksärendena.
Antal dagar
en
avstängning
skulle
innebära

Antal
avstängda
dagar
efter att
43 % blir
sanktion

Total
kostnad,
felaktiga
utbetalningar

Avstängda
dagar vid
nästa
sanktion

Antal
ryggsäcksärenden

Ersättning
per dag,
kr

2 §, trappsteg 2

1

6 121

346

6 121

2 632

910 682

2 §, trappsteg 3

5

2 868

356

14 340

6 166

2 195 167

2 §, trappsteg 4

10

1 486

356

14 860

6 390

2 274 769

2 §, trappsteg 5

45

731

364

32 895

14 145

5 148 725

2 §, trappsteg 5, upprepad

45

855

252

38 475

16 544

4 169 151

3 §, trappsteg 1

5

374

397

1 870

804

319 228

3 §, trappsteg 2

10

7

499

Nästa sanktion enligt 6
kap. 2–4 §§ FEA

12 442

70

30

15 020

108 631

46 711

15 032 742
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