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Januariavtalet
• Myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken

• Kontroll av arbetssökande och fristående aktörer

• Arbetsmarknadspolitisk bedömning

• Digital infrastruktur

• Statistik och analys

• Ansvar för personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt 

arbetsförmåga

• Fristående aktörer under LOV matchar och rustar arbetslösa

• Genomfört under 2021
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Genomförande
• AF har ett (omfattande) regeringsuppdrag att avrapportera i november

• Dessutom: AF ska utveckla och förbereda matchningstjänster under 

2019 för att pröva sådana tjänster och dra lärdomar under 2020 inför 

det reformerade system som ska träda i kraft 2021. Matchningstjänster 

kan utvecklas inom en befintlig tjänst, som Stöd och matchning

• AF och IFAU ska samråda om hur försöksverksamheten ska utformas 

för att bli utvärderingsbar (och därmed bidra med kunskap)

• IFAU ska återrapportera 15 november 2020 och 15 april 2021

• Ännu oklart exakt hur försöket kommer att utformas
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Ett antal viktiga uppgifter
• Oavsett exakt hur utförandet av tjänster organiseras krävs nog

• En mer ändamålsenlig styrning av myndigheten (färre och mindre föränderliga 

mål)

• En förbättrad ”arbetsmarknads(politisk) bedömning” av de arbetslösa

• Bättre datatillgång för myndigheten (inklusive information från privata 

utförare). Detta måste initieras igår – eventuellt krävs lagändringar för att 

uppfylla kraven i GDPR

• Sannolikt mer resurser – de nyinskrivnas genomsnittliga avstånd från 

arbetsmarknaden har ökat. Kortsiktigt dessutom sannolikt lågkonjunktur inom 

kort. Dessutom kraftiga budgetneddragningar innevarande år
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Några överväganden
• ”Man får vad man betalar för” – därför viktigt att betala för ”rätt” saker

• Men, svårt att utforma kontrakt så att man betalar för ”rätt” saker

• Andel resultatberoende ersättning, uppföljningshorisont för resultatberoende ersättning för 

”svårplacerade”, verifierbarhet i mått på ”progression”, regional variation i ersättningar (kan spela roll 

för möjligheterna att täcka ”hela landet”)? Något av detta borde kunna prövas i försöksverksamhet

• och lagom mycket 

• Kräver sannolikt både ”profiling” och ”targeting” på plats

• Hur utforma ratingsystem av utförarna i ett valfrihetssystem? Räcker det med att mäta ”output” 

(mycket svårt i valfrihetssystem; det är förädlingsvärde och inte enbart utfall som måste mätas), 

eller måste man också mäta ”input”? Hur säkerställs informationstillgång från privata utförare?

• Många arbetslösa kan inte erbjudas aktiva insatser. För dessa krävs en kombination av incitament 

och kontroll. Hur ger man privata aktörer incitament att utöva kontroll?  Kontroll/sanktioner 

viktiga för möjligheterna att ha en generös  A-kassa
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Och ytterligare några…

• Hur mycket myndighetsstyrning av typ av insats vill man ha (ska det exempelvis 

krävas myndighetsbeslut, ”anvisning”, för arbetsmarknadsutbildning)? Hur svart 

ska den ”svarta LOV-lådan” alltså vara?

• Hur ska personer med funktionsnedsättningar hanteras?

• Hur garantera närvaro i hela landet? Räcker ett enhetligt ersättningssystem? 

Regional differentiering? Andra krav på utförare? (Hur) etablera samarbete med 

kommunerna?

• Hur ska man hantera att många privata utförare går på knä efter M-KD-budgeten 

(få i program, t.ex. i arbetsmarknadsutbildning)? Påverkas den möjliga 

utformningen av ersättningssystem kortsiktigt?
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