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Detta är berättelsen om hur Arbetsförmedlingen – en av Sve
riges största myndigheter – tog form och sedermera bildades
den 1 januari 2008.
Internt i organisationen finns det många som deltagit i eller
berörts av förändringen och som vill veta mer för att ännu
tydligare se sin egen del i ett större sammanhang. Externt
finns det ett intresse av att veta vad som gjorts och hur för
ändringen genomfördes. Det är för att tillmötesgå detta,
men också för att framtida kunskapssökare ska kunna
ta del av den i många stycken unika förändring som den
offentliga arbetsförmedlingen genomgått, som denna
dokumentation har gjorts.
Per Skoog, mångårig medarbetare inom Arbetsför
medlingen, har format berättelsen och ansvarar där
med för text samt urval av material.
Som underlag finns samtal med ett hundratal chefer
och medarbetare som på olika sätt deltagit i föränd
ringsarbetet. Till detta kommer en omfattande skriftlig
dokumentation i form av arbetsmaterial och besluts
underlag.
Innehållet är disponerat så att den som är mest
intresserad av själva händelseförloppet med fördel
kan koncentrera sig på kapitel som har en rubrik
med datum och symbolen      . Den som vill veta mer
om hur sakfrågor hanterades läser även kapitel
med ämnesrubriker märkta med symbolen     . Ut
över detta finns bilagor med fördjupning.
Förhoppningen är att berättelsen ska vara både
intressant och användbar för många med intresse
för organisations- och arbetsmarknadsfrågor.
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Förord
I samband med vår stora förändring har vi även resonerat om att arbetet borde
beskrivas på något sätt. Det finns ett stort värde i att ett dokument om förändringen finns tillgängligt nu och för framtida bruk. Boken fyller ett viktigt syfte
på många sätt. Internt i organisationen finns det många som deltagit i delar av
arbetet och som vill veta mer för att ännu tydligare se sin egen del i ett större
sammanhang. Externt finns det ett intresse från många att veta vad som gjorts
och hur vi genomförde förändringen.
Även långt innan jag tillförordnades som generaldirektör i april 2008 har
boken därför varit angelägen för mig.
Min förhoppning är att den ska vara till både glädje och nytta. Internt för att
få perspektiv på det vi gjort och lära oss av det i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Externt för många med intresse för dessa frågor.
Stockholm 2008-06-30
Lena Liljebäck
Tillförordnad generaldirektör för Arbetsförmedlingen

I regeringsförklaringen den 6 oktober 2006 framhöll den nye statsministern
Fredrik Reinfeldt bl a att ”Arbetsmarknadsverket skall reformeras från grunden”. Jag förstod då att verket stod inför en stor omorganisation. Frågan var
bara vad som skulle uppnås och vem som skulle få ansvaret. Tio dagar senare
kom svaren i budgetpropositionen. Verket skulle läggas ner och en ny myndighet skulle bildas fr o m den 1 januari 2008. AMS skulle få i uppdrag att förbereda inrättandet av en sådan myndighet.
Jag blev glad över detta besked. Samtidigt förstod jag att jag stod inför den
kanske svåraste ledaruppgiften hittills. Kraven på att verket skulle prestera
bättre resultat var stora. Arbetsmarknadspolitiken skulle kraftigt läggas om
och nya åtgärder introduceras. Samtidigt skulle stora kostnadsbesparingar
genomföras och en helt ny organisation diskuteras fram, organiseras upp,
bemannas och tas i drift drygt 14 månader senare. Ca 10 000 medarbetare på
AMS, i tjugo län och på 325 arbetsförmedlingskontor berördes.
Utmaningarna var flera. Den första var att vår service till kunderna skulle
bli bättre trots den stora anspänningen. En annan var att hålla uppe medarbetarnas energi, arbetsglädje och framtidstro. Sedan gällde det naturligtvis att,
från vitt papper, finna en slagkraftig och effektiv organisation, där fokus är på
kunderna och kärnuppdraget.
Min förhoppning är att berättelsen ska vara både intressant och användbar
för många med intresse för arbetsmarknadsfrågor och organisationsfrågor. Det
finns mycket att lära av den resa vi gjort och som fortfarande pågår.
Bo Bylund
Generaldirektör för AMS och Arbetsförmedlingen augusti 2005–april 2008
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Tack för alla berättelser
I arbetet med boken har jag haft tillgång till en stor mängd arbetsmaterial.
Totalt rör det sig om flera tusen sidor dokument. Samtidigt räcker det inte med
dokument. För att göra beskrivningen om denna stora förändring till en berättelse krävs att många berättar. Mitt ansvar har varit utformningen av berättelsen i sin helhet och även för urvalet av underlag.
En viktig del har varit att samla tankar och berättelser medan alla tydligt
minns hur arbetet genomfördes under åren 2006-2007. Det finns ett egenvärde
i att fånga berättelserna innan de allt för mycket har hunnit påverkats av det
dagliga arbetet i den nya organisationen.
Under arbetet har jag intervjuat 30 personer mer ingående. Lika många har
jag fört löpande samtal med om olika frågor under hela resan, från hösten 2006
fram till starten av den nya myndigheten. Med många fler har jag haft enstaka
samtal. Till det kommer ett antal personer externt främst i Örebro län som
deltagit i styrelser, i nämnder och i annan regional samverkan. Totalt har jag
därmed samtalat om dessa frågor med ca 150 personer under drygt ett år.
Två personer har bidragit med helt avgörande information. Bo Bylund som
mycket öppet berättat om viktiga händelser och avgöranden som inte funnits i
annan form än muntligen fram till nu. Thomas Ericson som haft en sammanhållande roll i hela förändringsarbetet och därmed har kunnat bidra med en
helhetsbild som är unik.
I samtalen har jag upplevt att alla delat med sig av tankar och erfarenheter
på ett mycket öppet och generöst sätt. Utan alla dessa berättelser och samtal
hade boken inte varit möjlig att skriva.
Tack!
Karlskoga 30 juni 2008
Per Skoog
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Fredag 6 oktober 2006
– Regeringsförklaringen

Det var ovanligt många medarbetare i Arbetsmarknadsverket1 som tittade på
TV eller följde dagens rapportering från Riksdagen i radio eller på nätet. Normalt finns det varken tid eller utrymme för att göra något sådant på arbetstid.
Många av dem som tittade arbetade på Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) eller
på länsarbetsnämndernas staber. Efter regeringsskiftet denna höst var intresset stort för vad den nye statsministern skulle säga i regeringsförklaringen. Att
arbetsmarknadspolitiken skulle vara en viktig del insåg alla. Den hade varit en
central del i valrörelsen tidigare under året. Att orden i regeringsförklaringen
därmed även konkret skulle påverka Arbetsmarknadsverket och den egna arbetsplatsen trodde många. Frågan var bara hur mycket och på vilket sätt.
Statsminister Fredrik Reinfeldt läste upp regeringsförklaringen i riksdagen.
”Fru/Herr talman,
Partierna i Allians för Sverige, Moderata samlingspartiet, Centerpartiet,
Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna, har enats om att bilda en
regering för att förnya Sverige.”
Som första punkt, bland de större uppgifter som angavs, var:
”Fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja
sig genom eget arbete, och få uppleva arbetsglädje och arbetsgemenskap under
trygga villkor. Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för
fler jobb i fler och växande företag och att därigenom bryta utanförskapet.”
Lite längre fram beskrevs mer:
”Arbetsmarknadsverket skall reformeras från grunden. Verksamheten skall sty
ras av klara och entydiga mål och utformas oberoende av dagspolitiska hänsyn.
Arbetsförmedlingarnas arbete skall inriktas på att göra det lättare för arbetslösa
att söka arbete. Arbetsförmedlingen måste möta upp med ökade resurser på
matchning. Varje arbetssökande bör på sikt få en personlig coach och individuel
la handlingsplaner skräddarsys. Möjligheterna för fler aktörer att tillhandahålla
utbildning eller förmedlingstjänster inom arbetsmarknadspolitiken bör vidgas.”

För de som just då funderade över det egna arbetet och arbetsplatsen var orden
”reformeras från grunden” centrala. Vad innebar det? Frågor fanns naturligtvis också om vad möjligheterna för fler aktörer skulle föra med sig.
Efterhand klarnade frågorna mer både utifrån regeringens avsikter och
utifrån den väg som ledningen för Arbetsmarknadsverket valde.
Arbetsmarknadsverket är benämningen på hela den verksamhet som bestod av den centrala myndigheten
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Länsarbetsnämnderna (LAN). I begreppet ingick även den del av
Länsstyrelsen på Gotland som genom en försöksverksamhet fullgjorde de uppgifter som en länsarbetsnämnd
normalt hade.
1
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Tre huvudfrågor blev tydliga:
L En ny sammanhållen myndighet skulle skapas. AMS och de 20 länsmyndigheterna skulle läggas ner. Försöksverksamheten på Gotland skulle upphöra.
I det regeringsuppdrag som senare kom angavs startdatum till 2008-01-01.
L Förvaltningsanslaget skulle minska. Jämfört med anslaget för 2006 handlade det om en minskning med mer än 500 miljoner kr (10 procent av
anslaget) för budgetåret 2008 vilket motsvarade ca 800 medarbetare. Med
hänsyn till lönerörelser och andra ökande kostnader var effekten av besparingskravet i realiteten större.
L En mer genomgripande organisationsförändring krävdes för att klara dessa
båda förändringar. De skulle också klaras tillsammans med ett utvecklingsarbete med en målbild för 2010 som syftar till att skapa Europas bästa
arbetsförmedling.
I det följande kommer alla dessa aspekter att beskrivas med tyngdpunkt på
myndighetsfrågan. Förändringen berörde ca 10 000 medarbetare i en av våra
större myndigheter2 som omfattar ca fem procent av alla anställda vid statliga
myndigheter.
Intressanta frågor är:
L Hur och när uppkom frågan om att skapa en gemensam myndighet?
L Varför genomfördes förändringen just nu?
L Varför genomfördes en stor organisationsförändring samtidigt istället för
att på enklast tänkbara administrativa sätt bara föra samman de gamla
myndigheterna till en ny gemensam myndighet?
L Hur genomfördes förändringen?
Syftet är att belysa några särskilt intressanta skeenden och aspekter av förändringen – inte att ge en heltäckande beskrivning. Det skulle kräva betydligt mer
än vad som ryms inom ramen för denna berättelse.

j


Tanken om en gemensam myndighet

Tanken om en gemensam myndighet har funnits i olika former sedan slutet av
1990-talet. Internt inom Arbetsmarknadsverket genomfördes en utredning
i frågan 1999. Grunden var ledningens bedömning att ordningen med flera
myndigheter skapade otydlighet och vissa svårigheter med styrning och ledning. Utöver det skapade systemet även behov av administrativ hantering som
upplevdes som onödig.

2

Polisen, Försvaret, Skatteverket och Försäkringskassan är större. Källa: Statskontoret.
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Det fanns vid den tiden tvekan från flera håll inför möjliga negativa konsekvenser av att länsmyndigheterna förlorade sin självständighet. Många landshövdingar var tveksamma. Flera lokala och regionala politiska företrädare
var negativa. Det fanns även viss tvekan hos centrala fackliga organisationer.
Kritiken framfördes i olika politiska och organisatoriska forum. Regeringen
formulerade inte något konkret förslag under dessa år. Det var inte heller möjligt att samla en politisk majoritet i riksdagen för förändringen.
År 2001 presenterade AMS ett förslag om ”enmyndighet” som regeringen
beslutade om.
Förändringen kan ses som en kompromiss. Myndighetsstrukturen blev
kvar men AMS styrelses ansvar för helheten blev tydligare. Det lite ologiska
systemet med två styrelsenivåer som båda hade fullt ansvar för verksamheten i
länen försvann.
Förändringen genomfördes 2002-01-01 och innebar främst att tidigare ordning med två styrelsenivåer med fullt ansvar upphörde. Nu blev det tydligt att
det var AMS styrelse som hade fullt ansvar och som svarade för verksamheten
i förhållande till regeringen som uppdragsgivare. Ansvarig för verksamheten i
länet blev länsarbetsdirektören som även formellt övertog det ansvar som vilat
på länsarbetsnämndens styrelse och att länsarbetsdirektören rapporterade till
generaldirektören (GD).
Den 18 december 2001 gav regeringen i uppdrag till Statskontoret att följa
upp den nya ledningsform som skapades 2002-01-01 med ny instruktion för
AMV och ny ledningsform för länsarbetsnämnderna. I juni 2004 lämnades en
slutredovisning3.
Statskontorets slutsats var att styrningen av AMV försvårades av att det
bestod av 21 skilda myndigheter. De föreslog därför att verket borde ombildas
till en enda rikstäckande myndighet. Statskontoret konstaterade samtidigt
att AMV redan fungerade som en sammanhållen myndighet. Problemet var
främst att det var oklart hur långt AMS som chefsmyndighet formellt kunde
styra länsarbetsnämnderna. En sammanslagning bedömdes inte vara något
självändamål och skulle inte leda till automatiska förbättringar. Sättet som en
sammanslagning skulle genomföras på bedömdes som avgörande för effekten.

x

 åndag 16 oktober 2006
M
– Budgetpropositionen

I den nya regeringens första budgetproposition som lämnades 16 oktober 2006
återkom skrivningar om arbetsförmedlingens organisation.
”AMV skall reformeras från grunden. I det ingår bl.a. att arbetsförmed
lingarnas resurser tydligt inriktas mot matchning mellan arbetssökande
3
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och lediga jobb. Arbetsförmedlingarna måste skapa bättre kontakter och
samverka med arbetsgivare. Arbetsförmedlarna måste fungera som coacher
till de arbetssökande. De personliga kontakterna mellan arbetsförmed
lingen och arbetssökande måste utökas och fördjupas. Ett större och mer
diversifierat utbud av förmedlingstjänster underlättar också matchningen.
Offentliga arbetsförmedlingen bör därför kompletteras med flera olika typer
av arbetsförmedlingar, branschvisa arbetsförmedlingar, bemanningsföretag
och andra specialförmedlingar. Därmed kan den sökande snabbare matchas
ihop med arbete. Regeringen avser att återkomma med förslag som påskyn
dar en utveckling mot kompletterande arbetsförmedlingar”.
I propositionen angavs också hur förändringen i huvudsak skulle se ut och
genomföras:
”Regeringens bedömning: Arbetsmarknadsverket bör ombildas till en enhet
lig myndighetsorganisation genom att Arbetsmarknadsstyrelsen och länsar
betsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan om AMV:s organi
sation. Avsikten är att i samband med detta ge AMS i uppdrag att förbereda
inrättandet av en sammanhållen myndighet.”
Budgeten var en bekräftelse på det som redan sagts i regeringsförklaringen.
Beskeden gjorde att ledningen för AMV beslutade att ta sig an flera frågor omgående eftersom tiden skulle bli knapp mellan formella beslut i riksdagen och
verkställandet. Det gällde flera förändringar i arbetsmarknadspolitiken som
inte behandlas i detta sammanhang, men även myndighetsfrågan.
Till länsarbetsnämnderna och därmed till länsarbetsdirektörerna var detta
ett klart besked om att de skulle avvecklas. Nu handlade det mer om hur det
nya skulle se ut och på vilket sätt förändringen skulle genomföras.
Internt kommenterades budgetpropositionen på intranätet Vis. Beskedet om
en förändring välkomnades:
– AMS har sedan länge drivit önskemålet om att bli en myndighet. Jag tycker
att det är positivt att regeringen nu ger oss den möjligheten, kommenterade
GD Bo Bylund.
Han beskriver i samtal våren 2008 efter att förändringen hade genomförts:
– Det fanns sedan länge ett stort behov av att skapa en myndighet. Jag blev
väldigt glad av regeringens besked i regeringsdeklarationen och i den föl
jande höstpropositionen. Det var ett stort misstag att låta de gamla myndig
heterna finnas kvar så länge.
– I den gamla organisationen fanns en skyddsmur runt arbetsförmedlings
kontoren som bestod av länsarbetsdirektörerna och länens staber. Det fanns
även ett långt avstånd mellan staberna och kontoren i stora län. Möjlighe
terna att finna former för enhetlighet och effektivitet var små.

Statskontorets publikation 2004:16. Det nya Arbetsmarknadsverket.
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– I det nya skapas en direkt styrning från ledningen till kontoren. Styrning
en är direkt från den centrala nivån till den lokala. Nu efter förändringen ser
vi vilka möjligheter som öppnar sig.
Information gavs också på Vis4 om att frågan skulle diskuteras vid ledningsmötet (19 oktober). Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och statssekreterare Eva Uddén Sonnegård deltog vid mötet.
En stor förändring väntade
Redan nu framgick tydligt att det som låg framför organisationen var en mycket
stor förändring. Troligen en av de större förändringar av arbetsförmedlingsverksamheten som genomförts inom ramen för i huvudsak samma uppdrag. Det var
befintlig verksamhet som stöptes om. Det handlade inte om att i första hand tillföra eller ta bort verksamhet. Vid andra stora förändringar tidigare har det ibland
handlat om ändrat huvudmannaskap, ändrad lagstiftning som påverkat eller att
verksamhet tillförts eller tagits bort. Några har handlat om myndighetsnivåer.
Besparingen var stor och skulle genomföras under kort tid men verksamheten har även tidigare flera gånger minskat eller ökat 10 procent eller mer under
relativt kort tid.
Det som gör att detta är en av de allra största förändringarna är att så många
saker genomfördes samtidigt.
För att i någon mån värdera denna förändring i förhållande till andra stora
förändringar kan det vara bra att känna till några av dem. I faktarutan beskrivs
några av de viktigare förändringarna sedan starten 1902.
Historisk tillbakablick på Arbetsförmedlingen5
Sedan starten för den första arbetsförmedlingen 1902 har verksamheten organiserats
på olika sätt och med olika huvudmän. De första åren fram till 1940 hade verksamheten
i huvudsak kommunalt huvudmannaskap. Det fanns också privata arbetsförmedlingar.
År 1935 kom en lag mot arbetsförmedlingar drivna i förvärvssyfte.
År 1940 blev verksamheten statlig. Statens arbetsmarknadskommission (AK) och länsarbetsnämnderna (LAN) inrättades. Statens arbetsmarknadskommission ombildades
1948 till Arbetsmarknadsstyrelsen AMS
Under perioden 1979–1987 fanns distriktsarbetsnämnder (DAN) som styrelser för
Arbetsförmedlingen i 69 distrikt. Arbetsmarknadsverket hade under den perioden tre
myndighetsnivåer: Arbetsmarknadsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen.

Vis är ett intranät för information och styrning som är tillgängligt för alla medarbetare i Arbetsförmedlingen. Det är även öppet för ledamöter i nämnder och styrelser i myndigheten. Departementet och andra
som har behov av insyn i verksamheten har normalt tillgång till informationsidorna.
5
För den som vill läsa mer om den organisatoriska utvecklingen rekommenderas Betänkande av delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning (EFA) Perspektiv på Arbetsförmedlingen SOU 1990:3.
4
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Under 1980 tillfördes den statliga arbetsförmedlingen verksamhet från flera håll när
Arbetsmarknadsinstituten (AMI) bildades. Delarna utgjordes av Arbetsvårdsinstituten
som tidigare hade landstingskommunalt eller kommunalt huvudmannaskap, de sk OToch ALU-kurserna vid AMU-center som var statligt samt de arbetspsykologiska instituten
som drevs både privat och statligt. Totalt innebar detta en ökning med nästan 2 000
årsarbetare vilket motsvarade drygt 20 procent av hela verket.
AMS fick en ny organisation 1985. Grunden var att skapa ökad målstyrning och en
tydligare ”linje- stabsorganisation”. Som en konsekvens av ändringen fick även länsarbetsnämndernas kanslier en ny organisation 1986.
År 1996 ombildades länsarbetsnämnderna till mer renodlade staber som ett stöd för
länsarbetsdirektörens ledning. Vissa stödfunktioner inom personal och ekonomi bildade
egna enheter som koncentrerades till några platser i landet. Förändringen innebar att
ungefär ¾ av kanslierna övergick till de nya enheterna. Samma år startade Arbetsförmedlingen Internet (ams.se).
År 2002 fick för Arbetsmarknadsverket (AMV) en ny instruktion och länsarbetsnämndernas ledningsform ändrades.
År 2004 startade Arbetsförmedlingens första nationella Kundtjänst med service per
telefon som var tillgänglig en stor del av dygnet alla dagar i veckan.

j


Målbild 2010

En ytterligare bakgrund till den kommande förändringen är ett arbete om en
Målbild 2010 som påbörjades under 2006 innan regeringsskiftet. Arbetet med
den beskrivs här mycket kortfattat, men det är viktigt att förstå att den kom att
utgöra en viktig del av myndighets- och organisationsförändringen. Den är styrande för många av de lösningar som valdes i förslaget till ny organisation och
hur utvecklingsarbetet formades både före och efter myndighetsförändringen.
Målbilden beskriver var myndigheten skall befinna sig år 2010. Den fanns med
som en bilaga till det beslut som styrelsen senare tog om organisationen (bilaga 2).
Som en del i arbetet med att utveckla verksamheten och att forma målbilden genomfördes under våren och sommaren 2006 ett analysarbete. Med det
som underlag skapades ett material med omvärldsanalys och beskrivning av
trender.
De trender som beskrevs var i sammanfattande rubriker följande.
Arbetsmarknadens struktur förändras allt snabbare
L Välfärd förutsätter fler i arbete
L Tjänstesektorn expanderar kraftigt
L Förändrad branschstruktur ökar osäkerheten på arbetsmarknaden
L Fler aktörer inom arbetsförmedlingsbranschen
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Kraven ökar såväl på arbetskraften som på arbetsgivarna
L Arbetsgivarna ställer krav på ny kompetens
L Ungdomar ställer nya krav på arbetsgivaren
L Teknikutvecklingen förändrar vårt sätt att leva och arbeta
L Omvärlden kräver snabba resultat
Krav på snabba resultat och insyn ökar i hela samhället
L Medierna tar över agendan och skapar opinion
L Förtroende mellan medarbetare och myndigheter allt viktigare
Under varje avsnitt fanns en text som beskrev trenden och som även angav
på vilket sätt de påverkade omvärlden och Arbetsförmedlingens verksamhet.
Det fanns även tankar om hur den borde påverka myndighetens agerande och
förhållningssätt.
Med stöd av trendanalysen – och annat normalt underlag som uppdraget för
hela verksamheten enligt politiska beslut och liknande – formulerades under
hösten 2006 det som blev Målbild 2010. Tanken var att utveckla det styrdokument för Arbetsmarknadsverket som funnits i några år. De långsiktiga mål som
angavs i dokumentet bedömdes som för abstrakta. En ambition var därför att
komplettera med en tydligare målbild.
Trenderna som beskrevs och hur organisationen bemöter dem bedömdes
vara av central betydelse för prioriteringar och val av hur verksamheten skulle
utvecklas framöver. Därmed även vilken organisatorisk form som skulle väljas.
Målbilden bearbetades tillsammans med i stort sett samtliga chefer i hela
organisationen och även med fackliga organisationer under hösten 2006.
Den behandlades i styrelsen 19 december 2006. Vid mötet inbjöds styrelsens
ledamöter också att skriftligen lämna sina synpunkter till Bo Bylund. Några
ändringsförslag kom inte och målbilden fastställdes vid ett möte i januari. I
styrelsen fanns den sedan åter med 20 april i samband med att förslaget till ny
organisation beslutades.

x

Torsdag 26 oktober 2006
– En styrgrupp tillsätts

GD Bo Bylund tillsatte denna dag en styrgrupp6 med uppdrag att leda arbetet
med att skapa en ny myndighet i en helt ny organisatorisk form. Det fanns ännu
inget formellt uppdrag från regeringen. I propositionen angavs att AMS skulle
få ett uppdrag men innehållet var av naturliga skäl inte klart. Samtidigt var
tiden knapp. Skulle en ny myndighet kunna starta redan 1 januari 2008 så var
Under första månaderna benämndes gruppen ofta som ”arbetsgrupp”. Efter ombildning sommaren 2007
användes ”styrgrupp”. I praktiken har den fungerat som en styrgrupp under hela arbetet varför det namnet
används konsekvent i denna berättelse.
6
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det riktigt ont om tid. Arbetet påbörjades därför omgående och bedrevs skyndsamt även i avsaknad av ett formellt uppdrag.
Styrgruppen fungerade som ett rådgivande organ till GD. I gruppen ingick
utöver Bo Bylund:
Kerstin Andersson
länsarbetsdirektör Sörmland
Heike Erkers
ordf SACO-S-AMV
Thomas Fager
ordf ST-AMS
Kenneth Herder	avdelningsdirektör AMS och tidigare länsarbets
direktör i Västra Götaland
Helle Konga-Nielsen personaldirektör
Jerker Persson
ordf SEKO Arbetsförmedlingen
Eva Plogeus	avdelningsdirektör AMS och tidigare länsarbets
direktör i flera län
Lars Sjöström
ställföreträdande GD
I samband med tillsättningen av styrgruppen inrättades ett förändringssekretariat. Från sekretariatet deltog Thomas Ericson, Viktoria Axberg-Pehrman
och Päivi Wiberg i styrgruppens arbete och möten.
Om sekretariatet

Till styrgruppen knöts ett sekretariat med Thomas Ericson, verksamhetsutvecklare AMS,
som ansvarig. Utöver honom ingick Victoria Axberg-Pehrman bitr länsarbetsdirektör i
Västmanland, Ann-Christin Johnreden, utredare AMS, (del av tiden) och Ola Zakariasson, utredare frän länsarbetsnämnden i Norrbotten (del av tiden) samt Päivi Wiberg,
informatör AMS.
Sekretariatet hade en central funktion i organisationsarbetet i en nära dialog med GD.
Det gällde att bearbeta de frågor som var mest aktuella på kort sikt men också att söka
frågor som skulle komma senare. Sekretariatet såg hela tiden frågor som behövde svar
för att nästa steg skulle kunna tas. En del av detta var naturligtvis att bedöma vad som
skulle behandlas på nästa möte i styrgruppen och vilket underlag som behövdes.
Sekretariatet hade även en helt avgörande roll för all information internt och externt.
Under våren 2007 när olika delprojekt bearbetade den nya organisationen var sekretariatet ett tydligt och aktivt nav för hela arbetet.
En fråga både vid starten och senare var hur stort det skulle vara. GD var angelägen om
att det skulle finnas tillräckliga resurser. Samtidigt såg sekretariatet risker med att bygga
för stort. Den delen i sig borde inte dominera för mycket, även andra skulle ta ansvar.
Från start fanns bara Thomas Ericson utifrån sin kompetens i organisationsfrågor. Tidigt
fanns behov av att komplettera med en person som hade praktisk erfarenhet av förmedlingsarbete på olika nivåer. Det gjorde att Victoria Axberg-Pehrman rekryterades.
Efter en kort tid kompletterades med kompetens inom information och utredning – Päivi
Wiberg och Ann-Christin Johnreden började. Efter en tid avlöste Ola Zakariasson AnnChristin som blev barnledig.
Sekretariatet fanns fram till 31 december 2007 när den gamla organisationen upphörde.

17

STA RT EN

Hur den nya myndighetens övergripande organisation skulle se ut blev en huvudfråga för styrgruppen och sekretariatet. Arbetet ledde fram till styrelsens
beslut 20 april 2007 om en ny organisation för Arbetsförmedlingen som sedan
låg till grund för en delrapport till regeringen 30 april 2007.
Vid första möte 26 oktober presenterade GD styrgruppens uppdrag och roll.
Uppdraget bestod i att se till att en ny myndighet i en helt ny kostym skulle finnas på plats från den 1 januari 2008. Gruppens roll var att aktivt hjälpa GD att
samordna, vara bollplank, ge råd och kvalitetssäkra arbetet. Gruppen skulle
träffas ungefär varannan vecka.
Avsaknaden av ett formellt uppdrag var en begränsning för vad som var
möjligt att göra. I propositionen angav samtidigt regeringen att AMS skulle få
ett uppdrag. Tidsaspekten gjorde att ett förberedande arbete behövde starta
omedelbart och bedrivas skyndsamt. I annat fall skulle ett kommande troligt
uppdrag vara nära nog omöjligt att utföra.
En viktig del av mötet handlade om klimatet i gruppen och om förhållningssätt till varandra. Bo Bylund talade ingående om detta för att få gruppen att
känna säkerhet och frihet i dialogen. Avsikten var att skapa en bra stämning.
Några punkter skulle ligga till grund för gruppens arbetsformer och mötesetik.
1. Ett öppet, spontant och respektfullt diskussionsklimat.
2. Gemensamt helhetsansvar utan att någon ägnar sig åt att bevaka särintressen.
3. Respekten för sekretess.
I arbetet gällde det sedan att i handling visa att detta fungerade. Alla som
deltog vittnar om att det verkligen var en bra, öppen och kreativ stämning. Det
var högt i tak och alla var väldigt engagerade. Redan från början menade Bo
Bylund att gruppen i princip skulle utgå från ett vitt papper utan att hindras av
nuvarande strukturer. Efterhand insåg alla att det verkligen var så. Nu fanns en
möjlighet att förändra i grunden.
För de som blev utvalda att delta i gruppen innebar det en positiv möjlighet
att redan från start kunna påverka den kommande nya myndighetens organisation. För de fackliga representanterna var frågan lite mer komplicerad. Det
gällde främst den tredje punkten ovan. Den innebar att de inte på vanligt sätt
skulle kunna förankra frågor i sina styrelser. Tanken var att de skulle delta i
arbetet på samma villkor som övriga och vara personligt utsedda. Några ersättare skulle därmed inte finnas. Det skulle också tidvis finnas frågor som gruppen diskuterade som inte på något sätt fick spridas.
De fackliga organisationerna är vana att hantera känsliga frågor och naturligtvis även sekretess. Samtidigt har det i praktiken ofta inneburit att fler än en
facklig företrädare har känt till frågan. Normalt har känsliga frågor hanterats
inom ramen för styrelser eller liknande. Skillnaden nu blev att de fackliga ordförande som satt i styrgruppen inte kunde prata med någon i sin egen organisation. De kunde bara resonera med de andra i styrgruppen.
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Trots att arbetssättet var ovanligt och skapade ett dilemma för de fackliga
ordförandena valde alla tre att acceptera erbjudandet om att delta. De hade
förankrat arbetssättet i sina organisationer.
Bo Bylund kommenterar senare gruppens roll och vilka delar som var känsliga och därmed under viss tid hemliga utanför gruppen:
– Känsligt och därmed hemligt åtminstone under en tid var vilken typ av
organisation som skulle skapas. Skulle information om det komma ut för tidigt
kunde oro väckas enbart av skälet att det var nytt och okänt. Även ett mer med
vetet motstånd skulle kunna väckas. Att skapa en ny organisatorisk struktur var
kärnan i uppdraget. Om det kom ut innan vi hade ett uppdrag från regeringen
så skulle det i sig ha kunnat äventyra att vi skulle få uppdraget.
– Samtidigt togs flera viktiga frågor upp i ledningsgruppen. Vid dessa
tillfällen samordnades även detta med att facken tog upp samma frågor i sina
styrelser.
– Det är viktigt att framhålla att det lades ut stora mängder information på
Vis. Periodvis var det på gränsen till vad medarbetarna klarade att ta emot.
Arbetet med den nya organisationen var därmed hemligt i en mening men sam
tidigt med öppen information om mycket som ingick i arbetet. Alla projekt och
utgångspunkter var öppna.
– Styrgruppen var mitt stöd i arbetet med att utveckla det nya. Vi hade kunnat
gå en annan väg genom att utesluta facken och enbart ha arbetsgivarrepresen
tanter i gruppen som sedan presenterade ett förslag att förhandla om.
På det första mötet fanns en första åtgärdslista främst med punkter som rent
tekniskt måste klaras av för att skapa en ny myndighet. Personaldirektören
hade i ett första steg samlat in konsekvensanalyser från ansvariga på AMS
kring hur det egna området/avdelningen kan komma att påverkas av en organisationsförändring. Analyserna var samlade i en åtgärdslista med gradering
utifrån angelägenhet, komplexitet och omfattning.
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Samtliga i gruppen ombads att till nästa möte fundera över om något saknades i listan eller om den innehöll onödiga delar. Under nästa möte skulle en
tidplan skapas med åtgärder och ansvariga. Som första fas i arbetet angavs att
ta fram ett förslag till en organisation för den nya myndigheten. Detta arbete
behövde vara klart i januari 2007 för att tidsplanen skulle vara möjlig. Redan
ett år senare skulle den ju faktiskt vara i skarp drift.
Sekretariatet bearbetade listan och fyllde på med många andra aspekter som
mer handlade om kvalitativa förändringar som borde genomföras i samband
med myndighetsförändringen.
För att en ny myndighetsstruktur skulle kunna fastställas behövde gruppen
reda ut och vara överens om några vitala utgångspunkter som den nya organisationen skulle vila på. Utgångspunkten var regeringens tankar så som de
formulerats i höstbudgeten.
Styrgruppen behövde också snabbt skapa en fördjupad omvärldsbild av
andra myndigheters erfarenheter av att omvandlas till en sammanhållen
myndighet. Kontakter fanns redan med några myndigheter för att få material
och exempel. Behov fanns även av att studera hur några riksomfattande privata
företag är organiserade. Jämförelser internationellt med andra förmedlingsorganisationer bedömdes också som värdefulla. Personer med kunskaper om
detta skulle kontaktas.
Det fanns en stor enighet om att ha ett brett perspektiv i arbetet. Bo Bylund
menade att gruppen måste vara proaktiv för att kunna hålla kvar frågan i myndigheten.
Informations- och kommunikationsstrategi var en viktig del. Informatören
hade därmed en nyckelroll. Riktlinjer måste tas fram hur informationen om
gruppens arbete ska spridas både internt och så småningom externt. GD beslöt
senare i november 2006 att information om förändringsarbetet skulle publiceras på ett samlat sätt på en gemensam sida på Vis. Information skulle läggs ut
senast dagen efter gruppens möte i syfte att undanröja ryktesspridning. I några
få frågor var det, som beskrivs ovan, svårt att informera.
För att i någon mån få en uppfattning om intensiteten i arbetet går det att titta
på något av innehållet i de möten som följde under hösten:
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Datum

Ämnen på dagordningen

061026

Första mötet med styrgruppen.
- Former för arbetet med utvecklingen av enmyndighet
- Inventering av åtgärder och aktiviteter – bruttolista
- Faser i arbetet fram till den 31 december 2007 och därefter
- Fas 1 – att ta fram förslag till och fastställa ny organisation
- Centrala utgångspunkter för utformning av ny organisation
- Erfarenheter från omvärlden
- Informations och kommunikationsstrategi

Datum

Ämnen på dagordningen

061108

- Enmyndighetsutredningen – struktur och delutredningar
- Kärnverksamhet och kärnkompetens
- Kundernas uppfattning och önskemål om det framtida AMV
- Centrala utgångspunkter för utformning av ny organisation
- Departementet (inkl utformningen av direktiv)
- Sekretariatets roll och arbetssätt
- Konsekvensanalyser

061122

- Förändringsarbetet – en helhetsbild
- Rapport från kontakter med departementet
- Centrala utgångspunkter för utformning av ny organisation
- Kärnverksamhet och kärnkompetens
- Samverkan med Försäkringskassan och Skatteverket
- Direktiv till delprojekt
- Kommunikations- och informationsplan

061130

- Målbild Arbetsförmedlingen 2010
- Kärnverksamhet och kärnkompetens
- Utgångspunkter för samverkan med bl a Försäkringskassan och Skatteverket
- Samverkan med externa intressenter – utkast till direktiv till delprojekt
- Information på Vis

061214

- Målbild Arbetsförmedlingen 2010
- Kärnkompetens
- Personal – utkast till direktiv
- Samverkan med Försäkringskassan och Skatteverket

Därefter följde mötet 19 december som beskrivs i ett särskilt kapitel där organisationsfrågorna var de centrala.
Arbetet i styrgruppen fortsatte på liknande sätt under hela 2007 med täta
möten och många stora och viktiga frågor att bearbeta och att ta ställning till.
Förutom de möten som genomfördes utfördes naturligtvis det mesta konkreta
arbetet mellan dessa.

j


Hur den nya myndigheten bör fungera

Under perioden fram till julhelgen 2006 pågick ett intensivt arbete med hur
den grundläggande strukturen för myndigheten skulle se ut. Redan i början av
november var flera frågor tydliga. Vid styrgruppens möten pågick en dialog om
många frågor som behövde redas ut både på kort och på lång sikt.
I början av arbetet fanns det snarast en risk i att för tidigt hamna i organisationslösningar. Thomas och sekretariatet höll emot. Snabbt insåg gruppen att
andra frågor måste komma först. Organisationslösningarna måste byggas på
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uppdraget och på några centrala utgångspunkter om vad som skulle åstadkommas.
Kärnan i verksamheten
En tidig principiell diskussion handlade om verksamhetens innersta kärna. Begreppen ”kärnverksamhet” och ”kärnkompetens” användes. Kärnverksamhet
beskrevs som det som uttalat är organisationens huvuduppgift – ”det som verksamheten är till för”. Kärnkompetens beskrevs som det mest kritiska och mest
utslagsgivande resurser organisationen förfogar över. Den är också svårast för
andra att kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de strategiska
mål som organisationen strävar mot.
Redan i det inledande arbetet fördes en dialog om hur myndigheten kan
välja att driva olika delar av verksamheten. Vissa delar är mindre känsliga och
kan lösas på många olika sätt. I andra delar måste ett tydligare val göras mellan
att handla upp eller bedriva i egen regi. Några delar utgör kärnkompetensen.
Där måste myndigheten vara ledande och dessa delar bör således bedrivas i
egen regi.
Gruppen var överens om vikten av att mer prata om kärnkompetens än om
kärnverksamhet. Det bör främst vara de områden som definieras som kärnkompetens som påverkar sättet att organisera verksamheten. Kärnverksamheten är mer given i uppdraget.
En strategisk fråga bedömdes vara relationen mellan kärnkompetensen och
det som kan/ska bedrivas som upphandlad verksamhet. Som bakgrund till
detta fanns även regeringsbeslutet om att myndigheten ska upphandla en större
del av förmedlingsverksamheten hos kompletterande aktörer.
Begreppet kärnverksamhet bedömdes som mer intressant att diskutera i
samband med utformning av stabsverksamheter. Inom det som var utanför
kärnverksamheten kunde det vara möjligt att överväga annan driftsform än i
egen regi.
Efterhand visade det sig att begreppen kärnkompetens och kärnverksamhet
hade sina begränsningar. De var användbara i några situationer men kunde
inte ensamt utgöra grunden för det fortsatta arbetet.
Bo Bylund:
– Dialogen om kärnkompetens var komplex. Den var bra men gav inte till
räckligt med underlag för att i det fortsatta arbetet lägga för stor vikt vid. Det
fanns i delar en risk för att det blev en slags återvändsgränd istället för att dri
va framåt. Det fanns många olika uppfattningar om vad som var kärnkom
petens. Fackligt och även i andra delar av organisationen fanns en oro för att
begreppet skulle ge en grund för outsourcing av vissa delar. Även oavsett den
aspekten så blev begreppet inte fullt så användbart som vi först trodde.
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Flera perspektiv
I dialogen angavs även flera perspektiv på organisationen:
L Kundperspektivet
L Omvärldsperspektivet
L Kärnverksamhet och kärnkompetensperspektivet
L Samverkansperspektivet
L Det ekonomiska perspektivet
L Styrnings- och ledningsperspektivet
L Medarbetarperspektivet
L Det regionala inflytandet
L Flexibilitet och anpassningsförmåga
För den sista punkten nämndes frågan om anpassning till Ansvarskommitténs
tankar om nya större regioner.
Andra viktiga frågor
Det fanns även flera andra viktiga frågor som påverkade diskussionen om vad
som borde göras:
L Utformningen av ett kommande uppdrag från regeringen skulle styra vilka
frågor som var möjliga att arbeta med. Dialogen med departementet var
naturligtvis avgörande. Det var viktigt att ta ställning till vad som skulle
utredas/införas före respektive efter 1 januari 2008.
L Det som inte togs tag i före 2008 skulle bli svårare att genomföra senare.
Det var ett strategiskt läge ”just nu”. Samtidigt fanns svårigheten med att på
så kort tid utreda och inleda ett genomförande.
L Genomförandeperioden för förändringar måste sträcka sig längre än till 1
januari 2008 – det fanns ett behov av struktur och instruktioner för detta
arbete.
L Hur arbetet med formulering och sjösättning av vision för den nya arbetsförmedlingen skulle bedrivas.
L I vad mån det fanns ett behov av en ny gemensam kultur som en effekt av
bildandet av en sammanhållen ny myndighet.
Behov av delutredningar
Redan tidigt – i början av november – efter att den första listan med åtgärder hade
kompletterats angavs även behov av ett antal delutredningar inom flera områden:
L Uppdrag och målbild
L Ledning och styrning
L Organisering av regional och lokal verksamhet
L Servicekoncept för den nya arbetsförmedlingen
L Personal och kompetens
L Samverkan
L Administration
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L Ekonomi
L Verksamhetsstödjande system
L IT
L Information och kommunikation
L Kommunikationsarbetet i samband med utvecklingsarbetet
L Införandeorganisation
En komplett lista med underrubriker finns i bilaga 5.
Centrala utgångspunkter
I slutet av november kunde styrgruppen ta nästa steg. Till dess hade huvudfrågor varit innehållet i och förutsättningarna för den nya myndigheten. Nu
handlade det om att i ökande grad fokusera på processen fram till sjösättandet
av den nya myndigheten den 1 januari 2008.
De centrala utgångspunkterna för utformningen av den nya myndigheten
formulerades ännu tydligare:
L Uppdraget från regeringen
L Målbild för Arbetsförmedlingen 2010
L Omvärldsförutsättningar
L Kärnverksamhet och kärnkompetens
L Kundernas uppfattning om oss
L Servicekoncept för den nya Arbetsförmedlingen
L Samverkan med andra myndigheter
L Samverkan med arbetsmarknadens parter
L Flexibilitet och anpassningsförmåga
L Kostnadseffektivitet
En viktig del var dialogen med Försäkringskassan och Skatteverket om samverkan avseende myndigheternas närvaro och leverans av service på det lokala
planet. Frågan hade främst stor betydelse i glesbygden men även på andra ställen. Tankarna var i grunden inte kopplade till myndighetsförändringen. Arbetet påbörjade redan innan den frågan var klar. Samtidigt förenklades frågan
till en del genom att Arbetsförmedlingen blev en sammanhållen myndighet.
Ett delprojekt startade som handlade om enhetlig tillämpning av regler
och likvärdig service i förhållande till kundernas behov oavsett var i landet de
möter Arbetsförmedlingen. I ett tidigt skede startade också ett delprojekt som
fokuserade på de juridiska konsekvenserna av övergången till en myndighet
under ledning av AMS chefsjurist.
Mot en ny organisation 2008 – tillvägagångssätt
I slutet av november 2006 hade styrgruppen en dialog om en PM från sekretariatet som i grova drag beskrev hur förändringsarbetet skulle bedrivas. I huvudsak blev det också den väg som valdes. Innehållet återges här något redigerat.
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Arbetet med övergången till en gemensam och sammanhållen myndighet skulle kunna
begränsas och endast betyda att nuvarande myndigheter (länen och AMS) avvecklas
och att den nya myndigheten etableras utan att några mer genomgripande organisatoriska förändringar genomförs.
Det är emellertid inte denna lägre ambitionsnivå som varit vägledande i det arbete som
inletts när det gäller utvecklingen av en gemensam sammanhållen myndighet. Utgångspunkten har varit att ta ett strategiskt grepp om hela verkets verksamhet i syfte att
utveckla organisationen i alla relevanta delar. Frågan till oss själva har varit: ”Hur skulle
den framtida verksamheten kunna organiseras och se ut om vi lägger våra invanda
och institutionaliserade tänkesätt åt sidan och istället utgår från ett blankt papper?” Det
är denna mycket öppna ingång som präglat utvecklingsarbetet. Det innebär också att
utvecklingsarbetet innefattar många olika dimensioner och delar.
Det finns flera skäl att detta omfattande och strategiska grepp nu tas. För det första har
regeringen uppdragit åt AMS att se över organisationen i grunden med de utgångspunkter som anges av regeringen. En sådan utgångspunkt är att en ny myndighet skall
vara i funktion från den 1 januari 2008 med en budget som är ca 500 miljoner kronor
lägre än det beräknade utfallet för 2006. Utöver dessa skäl är det naturligt att utifrån
ett verksamhetsperspektiv pröva och utnyttja de möjligheter som öppnar sig i och med
övergången till en gemensam sammanhållen myndighet.
Det är utmanande att på ett strategiskt plan och utifrån ett helhetsperspektiv föra diskussioner gällande utvecklingen av en så stor verksamhet som AMV. I ett sådant arbete är
det nödvändigt att ha en genomtänkt idé om arbetets struktur och dimensioner. Den ena
dimensionen handlar om själva innehållet i utvecklingsarbetet. Den andra dimensionen
handlar om processen, det vill säga hur själva införandet och realiserandet av den nya
organisationen går till.
Det är naturligtvis så att det i det dagliga utvecklingsarbetet inte går att separera dessa
två dimensioner från varandra. De är i praktiken starkt sammanflätade och beroende
av varandra. Klart är dock att ett framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete
måste kunna hantera båda dessa dimensioner på ett professionellt sätt.
Den innehållsmässiga dimensionen i utvecklingsarbetet
Innehållet i utvecklingsarbetet utgör utgångspunkten för ett proaktivt och fruktbart
utvecklingsarbete. Det finns en mängd innehållsmässiga aspekter på det utvecklingsarbete som AMV nu bedriver. Dessa olika aspekter har gåtts igenom och samlats upp
i ett antal områden – områden som kommit att utgöra grunden för identifiering av olika
delprojekt som bedrivs inom ramen för utvecklingsarbetet som helhet.
Det kanske mest strategiska och styrande ingångsvärdet för det arbete som kommer
att bedrivas inom de olika delprojekten hänger samman med vilken grundläggande
organisatorisk form som den nya organisationen skall anta. Med organisatorisk form
avses det skelett – den grundläggande struktur – som den nya myndigheten skall byggas kring. Flera av delprojekten är helt eller delvis beroende av ett ställningstagande
avseende den framtida organisationsformen. Arbetet med att utmejsla organisationsformen har därför prioriteras i utvecklingsarbetets inledning.
Delprojekten inleds efterhand som det är praktiskt möjligt. De olika delprojektens fokus
och avgränsningar är formulerat i direktiv för respektive delprojekt.
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Den processuella dimensionen i utvecklingsarbetet
Att förändra en organisation på det genomgripande sätt som vi nu är på väg att göra
är en fråga av strategisk dignitet. En sådan förändring ställer krav på utveckling av ett
delvis nytt tankesätt hos såväl organisationens medlemmar som ett antal externa intressenter. Det måste finnas en genomtänkt idé om – inte bara vad vi vill utveckla – utan
även hur vi bedriver utvecklingsarbetet.
Med processen framför ögonen synliggörs förändringsarbetets hela komplexitet. Ledningens roll måste bli mycket mer omfattande än att formulera innehållet i utvecklingsarbetet och kontrollera att detta implementeras. Ledningen måste också ha god förståelse
för och vara engagerad i de processer som pågår såväl ”inne i” organisationen som i
relation till intressenter i organisationens omvärld. Förmågan att hantera dessa processer kommer i hög grad påverka förändringsarbetets framgång.
Konsekvensen av detta är att kommunikationsfrågor får en framträdande plats i
utvecklingsarbetet. Tydlighet, pedagogik, dialog och meningsfullhet måste bli honnörsord. Personalfrågorna måste hanteras i linje med detta synsätt. Vår förmåga att ha en
fruktbar dialog med olika externa intressenter är också avgörande.
De processuella frågorna berör alla som är involverade i utvecklingsarbetet och kan
inte delegeras. Processfrågan måste – precis som när det gäller utvecklingsarbetets
innehåll – ägas av ledningen.
Resonemanget kan tyckas självklart men erfarenheterna – inte minst från forskningen i
området – från förändringsarbeten av liknande slag i andra organisationer pekar på att
det är just i processen som utvecklingsarbetet ofta brister.

I slutet av november blev det även klart att en extern person engagerades med
tidigare stor erfarenhet av strategiskt förändringsarbete. Personen fungerade
som ett stöd och bollplank för sekretariatet. Däremot engagerades ingen ytterligare extern mer renodlad konsult för att analysera och lämna förlag som
rörde den nya organisationen. Förändringsarbetet genomfördes med egna
resurser.
Några röster från styrgruppen:
– Sekretariatet fick en mycket viktig roll. De såg till helheten, arbetade med
information och fungerade som processtöd.
– Valet ställde stora krav på förändring och utveckling.
– Budgetpropositionen angav behov av förändring. Det fanns ett starkt
tryck på att skapa något nytt.
– Det var viktigt att facken var med. Det var en viktig princip som stärkte
hela arbetet genom att det skapar ansvar och delaktighet.
– Besparingen var i praktiken närmare en miljard. Inte 500 miljoner som
ofta angavs.
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Tisdag 19 december 2006
– Grunden formas

Styrgruppen samlades för en mer djupgående analys av olika möjliga organisationsformer. Mötet genomfördes på Aske kursgård som drivits av Arbetsmarknadsverket sedan 19717.

Arbetet bedrevs utifrån följande dagordning:
L Hur har andra organisationer gjort?
L Genomgång av organisationsformer
L Studier och analys av organisationstyper
L Gruppdiskussioner kring organisationstyper
L Diskussion i plenum
Förutom sakfrågan är det här viktigt att även skildra processen. Hur långt
styrgruppen kom och hur det gick till. Som grund fanns en beskrivning i text
av olika organisationsformer (bilaga 4). Syftet var att genom beskrivningarna
möjliggöra en kvalificerad diskussion kring Arbetsförmedlingens framtida organisation. Med organisationsformerna synliggjorda var det möjligt att under
mötet pröva de utgångspunkter som tidigare tagits fram och som skulle vara
vägledande i utformningen av den nya organisationen.
Fyra organisationsformer:
1. Nuvarande organisation omformad till en myndighet
En möjlig variant är att de nya förutsättningarna endast resulterar i en ”administrativ”
övergång till en gemensam myndighet och att nuvarande organisation lever vidare. I
denna organisationsform blir i praktiken AMS det nya huvudkontoret, Länsarbetsnämnderna blir till regioner och de lokala arbetsförmedlingarna fortsätter att fungera som i
nuvarande organisation.
2. Regionorganisationen
Organisationsformen utgörs av ett antal starka regioner med tillhörande lokala kontor.
Antalet regioner bör begränsas till 4 – 8 stycken. Verksamhetens centrum – huvudkontoret – är begränsat till ett fåtal stabsfunktioner. Lokala kontor sorterar under respektive
regionledning. Kontorsstrukturen är flexibel och differentierad.
3. Lokalkontorsorganisationen
Organisationsformen byggs upp av kontor som är organiserade utifrån funktionella arbetsmarknadsområden. Kontoren är insorterade i ett färre antal sk marknadsområden.
Huvudkontoret är förhållandevis litet.
Kursgården Aske ligger vid Sigtunafjärden några mil från Stockholm och uppfördes i början av 1800-talet
av Gustav Sehmann. 1960 köptes gården av Stockholms stad som 1987 sålde kursgården till Byggnadsstyrelsen. Den ägs sedan 1993 av Vasakronan. AMS har sedan 1971 hyrt och drivit Aske. För många anställda har
kursgården varit ett ställe där de som nyanställda introducerats i verksamheten. Många har sedan återvänt
flera gånger för kompetensutveckling och viktiga möten. I en del av byggnaden har flera län haft särskilda
rum. Många ledningsmöten och andra strategiska möten i Arbetsmarknadsverket har hållits på Aske.
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4. Process-divisionsorganisationen
Utformningen av process-divisionsorganisationen tar sin utgångspunkt i verksamhetens
två huvudprocesser – behovsbedömningsprocessen samt matchningsprocessen (identifierade utifrån definitionen av organisationens kärnkompetens). De båda huvudprocesserna är indelade i ett antal divisioner. De aktiviteter som bedrivs på lokala kontor
sorterar under divisionerna. Huvudkontoret är förhållandevis starkt då ledningen för
huvudprocesserna och divisionerna är placerade där.

Organisationsformerna var i princip neutrala i förhållande till utvecklingen av
den lokala servicesamverkan som samtidigt höll på att utvecklas med Försäkringskassan och Skatteverket. Även vissa andra frågor som utökad konkurrens
och om stödverksamheter bedömdes gå att koppla till respektive organisationsform i ett senare skede. Genomgående var att alla organisatoriska lösningar måste klara det stora besparingskrav som fanns. Även alternativ 1 som
kan synas relativt oförändrat jämfört med tidigare organisation skulle därmed
medföra en påtaglig förändring.
Dialogen under mötet
Thomas Ericson hade huvudansvaret för att leda och driva arbetet under de två
dagarna. GD själv var i det här skedet mer intresserad av vad andra framförde än
att själv i ett tidigt skede ta ställning.
Mötet fungerade som ett slags seminarium där föredragningar, egen reflexion
och inläsning varvades med dialog i mindre grupper samt i plenum med alla.
Mot slutet av mötet formades en gemensam idé om den nya organisationen
som främst hämtade tankar från alternativen tre och fyra med tyngdpunkt för
alternativ tre. Det alternativet beskrevs med starka och självständiga kontor
som organiserades utifrån funktionella arbetsmarknadsområden samt med
ett relativt litet huvudkontor. Alternativ fyra utgick från två huvudprocesser –
behovsbedömningsprocessen och matchningsprocessen. De lokala kontoren
sorterar under divisioner som bygger på dessa processer. En division kan vara
identifierad efter olika prioriterade målgrupper som invandrare, äldre, egen
företagare, funktionshindrade eller annat.
Det finns flera delar i dessa båda beskrivningar som återkommer i det organisationsförslag som formades efter mötet. Intressant är att mötet inte slutade
i att två eller flera alternativ skulle utredas vidare. En enig styrgrupp på Aske
beslutade om de tankar som användes i det fortsatta arbetet.
En viktig del var som nämnts att Bo Bylund själv höll en mycket låg profil
under mötet. Naturligtvis var han väl förberedd och hade en uppfattning i
frågorna men han ville inte i ett tidigt skede påverka dialogen. Han deltog inte i
gruppdiskussionerna och var främst intresserad av hur de som ingick i gruppen
skulle resonera. Bo:s uppfattning är att gruppen under mötet på Aske hade
väldigt öppna och bra diskussioner som mynnade ut i en stor enighet.
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Övriga som deltog ger samma bild:
– Avgörande var mötet på Aske. Skulle vi följa ansvarsutredningen, Försäkrings
kassan eller någon annan struktur? Ganska snart kom vi fram till att vi borde
göra en egen variant. En viktig del var att bryta mot nuvarande struktur. Utifrån
det föll regiontanken med lite större regionkontor. Med vår lösning skulle det bli
enklare att få mer enhetlighet. Här på mötet lades grunden i relativt god enhet.
– En del tror säkert att mer av förändringen på något sätt var given. Det är
helt fel. Min upplevelse är att väldigt lite var förutbestämt. I organisations
frågan höll Bosse en låg profil. Vi arbetade i organisationsgruppen i min
dre grupper med fem olika alternativ. När vi sedan efter ett par omgångars
grupparbete träffades och jämförde för- och nackdelar med de olika alterna
tiven växte en gemensam uppfattning fram relativt snabbt.
– Vi testade många olika tankegångar. Går det att direktstyra från högsta
ledningen till den operativa nivån? Vi tittade på storregioner. Vi såg matrisen
växa fram. Det handlade om att befria förmedlingscheferna från ansvar för
andra uppgifter än för den operativa verksamheten.
– Det är bra med få nivåer och med fokus på kärnverksamheten. Men det
förutsätter samtidigt att det andra fungerar.
– Träffen på Aske var viktig. Några olika modeller prövades. Valet blev
denna. De andra lades åt sidan. Denna dag är avgörande!
Thomas Ericson som höll samman dialogen ställde kontrollfrågor om de olika
delarna. Särskilt stämde han av frågan om regionorganisation. ”Betyder detta
att vi nu lämnar tanken om att bygga den nya organisationen utifrån en regiontanke?” Då bekräftade alla att de vill gå en annan väg.
Bo Bylund sammanfattade diskussionen i att det fanns två varianter som borde
kunna sammanföras till ett gemensamt förslag. Sekretariatet fick uppdraget att
genomföra detta och att presentera en sammanhållen struktur till mötet i januari.
Decembermötet på Aske var mycket viktigt. Bo Bylund kände en oerhörd
lättnad när han under mötets gång insåg att tanken om regional organisation
inte hade stöd i gruppen. Det var ingen som såg det som en framkomlig väg.
Han åkte kort därefter på semester under julhelgen och kände en stor tillfredsställelse med utgången av mötet.
När regionfrågan nu i praktiken var ”löst” bedömde han att det fanns goda
möjligheter att komma vidare. Det gällde nu främst att finna en struktur som
kunde knyta ihop den lokala och centrala nivån. Övriga frågor var mer en konsekvens av dessa grunder.

j


Förslag till ny organisation

Efter mötet på Aske i december vidtog ett intensivt arbete för sekretariatet att
formulera principer och tankar till ett sammanhållet förslag som beskrev hur
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en ny organisatorisk form skulle se ut och fungera. Thomas Ericson i sekretariatet var den som höll ihop arbetet och som formulerade de tankar som
styrgruppen enats om i ett sammanhållet organisationsförslag.
Texten är redigerad och förkortad i förhållande till det första utkast som
presenterades för styrgruppen:
Sammanfattning av förslaget till organisation
Två principer är avgörande för att nå de övergripande syftena bakom förändringen.
L Fokusera på och värna om kunderna och förmedlingsverksamheten för att skapa
mer effektiv matchning och ökad kundorientering.
L Förbättra och tydliggöra de strategiska lednings- och styrningsfunktionerna och dess
olika uppgifter.
Organisering av förmedlingsverksamheten
Att fokusera på och värna om kunderna och förmedlingsverksamheten ställer krav på
någon form av marknadsuppdelning. Arbetsmarknadsområden är en funktionell grund
för en sådan uppdelning. Nutek har identifierat 85 lokala arbetsmarknadsregioner,
vilka kommer att användas som indelningsgrund för organiseringen av Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet.
Genom att kombinera ett målgrupps- och branschperspektiv med tanken om lokala arbetsmarknadsregioner skapas förutsättningar för utformningen av en ökad kundanpassning.
I var och en av de 85 lokala arbetsmarknadsregionerna ska det finnas kontor. De skall
vara starka och självständiga och ledas av en kontorschef som har till huvuduppgift att
genomföra det som har identifierats som organisationens huvuduppgift. Kontorschefen är tillika chef för den lokala arbetsmarknadsregionen. Dessa sorterar under fyra
marknadsområden med var sin marknadschef. Detta är en rent administrativ indelning
som motiveras av att chefsspannet inte skall bli för stort. Inom en lokal arbetsmarknadsregion finns det vanligen ytterligare kundmötesplatser med varierande utformning.
Uppbyggnaden av samtliga kontor och kundmötesplatser tar sin utgångspunkt i
verksamhetens två huvudprocesser (behovsbedömningsprocessen samt matchningsprocessen). Huvudprocesserna har identifierats utifrån definitionen av organisationens
kärnkompetens.
Målgrupps- och branschperspektivet skall förstärka organisationens förmåga att ta
omhand vissa utvalda målgrupper och branschbehov. Tre enheter med ett sådant
målgruppfokus etableras:
1) Branschbehov och branschrelaterade målgrupper.
2) Funktionshindrade med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna enhet skall
samla de specialister och verksamheter som är direkt kopplade till denna målgrupp.
3) Andra prioriterade målgrupper vid sidan av funktionshindrade (kan vara: invandrare, nyföretagare, ungdomar).

En enhet inrättas för koordinering av samverkan med olika aktörer inom de lokala
arbetsmarknadsregionerna och med parter på central nivå.
Kundtjänst och ams.se sorterar under de fyra marknadsområdena gemensamt.
Organisering av stabs- och stödfunktioner
Principen att tydliggöra de strategiska lednings- och styrningsfunktionerna är av central
betydelse. Stödjande funktioner som är av strategiskt slag kommer att arbeta direkt åt
ledningsorganisationen och placeras i ett färre antal små strategiska staber.
I en gemensam enhet för verksamhetsstöd och service samlas alla de verksamheter som
fungerar av operativt slag stödjande för organisationen som helhet. Enheten inrymmer
enheter för IT, verksamhetsuppföljning, information, personal, ekonomi, förvaltning
samt närservice.
Nya Arbetsförmedlingens styrning och ledning
De lokala arbetsmarknadsregionerna och dess kontor sorterar under fyra marknadsområden med var sin marknadschef, som sitter på huvudkontoret vilket stärker kundorienteringen i ledningen. Resurserna allokeras i möjligaste mån till kontoren i de lokala
arbetsmarknadsregionerna.
Marknadsområdesnivån har en mindre stab med resurser som av effektivitets- och
kompetensskäl inte är rimligt att förlägga på kontoren. Marknadscheferna ansvarar
primärt för rekrytering och coachning av cheferna för de funktionella arbetsmarknadsområdena samt för verksamhetsuppföljning.
De tre målgrupps- och branschenheterna har var sin chef, som tillhör huvudkontoret.
På samma sätt som resurserna inom marknadsområdena i hög grad är allokerade till
kontoren är resurserna för dessa enheters centrala ledningsorganisation små. Enheten
för koordinering av samverkan med olika aktörer inom de lokala arbetsmarknadsregionerna och med parter på central nivå har en egen chef. Chefen för verksamhetsstöd
och service har en annan roll och kompetensprofil än flertalet andra chefer på huvudkontoret. Enhetens kunder är den interna organisationen. Cheferna för GD:s strategiska
staber tillhör huvudkontoret.
Sammantaget betyder detta att Arbetsförmedlingen leds och styrs av GD, cheferna för
de fyra marknadsområdena, cheferna för de tre målgrupps- och branschenheterna,
chefen för koordinering av samverkan, chefen för verksamhetsstöd och service, samt
cheferna för GD:s fyra staber. Arbetsförmedlingens ledningsgrupp består av samtliga
eller ett urval av nämnda chefer.

Flera delar av förslagen i denna första skriftliga beskrivning justerades och
ändrades senare när de bearbetades. De grundläggande tankarna är samtidigt
de som senare genomfördes i organiseringen av den nya myndighet som startade 1 januari 2008.

Enheterna ansvarar för att organisationen har förmåga, kompetens och kunnande
som är specifik för aktuella målgrupper och för att koordinera målgruppsaspekten i
hela organisationen. Det kan även vid behov etableras målgrupps- och branschkontor
av olika slag, vid sidan av de kontor och kundmötesplatser som etableras i de lokala
arbetsmarknadsregionerna.
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 nsdag 16–17 januari 2007
O
– Förslaget i styrgruppen

I januari höll styrgruppen ett tvådagars möte på Aske. Thomas Ericsson presenterade det första utkastet av organisationsförslaget som byggde på styrgruppens ställningstaganden i december. Med tanke på hur genomarbetat förslaget
var redan nu i förhållande till tiden från decembermötet är det lätt att inse
att sekretariatet och då främst Thomas inte hade haft en helt vanlig jul- och
nyårsperiod.
För Bo Bylund kändes det som att detta möte till stor del var en bekräftelse
på de principer som gruppen enats om i december. Nu fanns ett första sammanhållet förslag. En viktig delfråga som diskuterades var hur specialister inom
arbetslivsinriktad rehabilitering skulle hanteras. En annan var rollfördelningen
mellan ”flankerna” som var ett ord som ibland användes för att benämna de två
delarna Målgrupps- och branschperspektivet respektive Verksamhetsstöd och
service.
På kvällen efter första dagen satt medlemmarna i styrgruppen och pratade
om olika frågor. Det var väldigt lite prat om organisationen trots de stora
omvälvande förslag som nu var klara i dess grunddrag. Det var mer av ”fritidsprat” och socialt umgänge. Bos tolkning är att det var en ganska naturlig följd
av det intensiva arbete som nu till delar var i hamn. Det fanns behov av att lära
känna varandra även på annat sätt.
Bidragande var kanske även en känsla i hela gruppen att många riktigt svåra
frågor nu till en del var avklarade. Under hela hösten var tempot mycket högt i
styrgruppen. Hela tiden med höga krav på att ta ställning till nya stora, relevanta och viktiga frågor. Med starkt stöd av sekretariatet drev GD på. Frågorna
var många och komplexa. Periodvis kunde någon eller några i gruppen naturligtvis ha svårt att omedelbart se alla delar och alla konsekvenser.
I samtal med flera i styrgruppen nämns relativt lite om enbart just detta
möte. Det märks att mötet i december dagarna före jul och mötet i januari på
flera sätt upplevdes som samma möte. De hängde ihop så starkt att vittnesbörden från de båda mötena ofta verkar gå ihop.
Många vittnar om den enighet som skapades om grunden för förändringen
även om det naturligtvis fanns olika meningar om delar.
– Ingen har efter dessa möten gått ut och pratat emot förslaget. Vi var över
ens. Det var viktigt att bryta med den gamla strukturen. Det hade ett egen
värde.
– Detta var en bra lösning även om det fanns frågetecken. Hur blir det med
regionala nivån?
– Det fanns en stor enighet och stämningen var lugn.
– På Aske-mötena skapades en enighet om grunden för den nya orga
nisationen. Viktigt var att reda ut styrningen. Det var viktigt med en större
förändring – då borde inte länen vara kvar.

32

– Vi resonerade först om principer. Vi tyckte väldigt olika i många frågor.
Att vi till slut kom fram till förslaget är ett bevis för hur viktigt det är att lita till
processen. Detta var något helt nytt.
Efter januarimötet märktes tecken på att fler i gruppen började att ännu mer
fundera över vidden av förslagen som de enats om. I vissa frågor kom då fram
en del meningsskiljaktigheter. En sådan var att alla inte fullt ut hade insett att
många betydande resurser flyttades från kontoren till Verksamhetsstöd och
service. Det handlade om lokaler och utrustning, stödpersonal och kompetens-

frågor. Grundläggande var att budgeten för i stort sett allt utom för lön till den
egna personalen skulle läggas utanför kontoren. Några var fundersamma eller
öppet tveksamma till den delen av förslaget.
Bo Bylund:
– Det märktes på dialogen i januari/februari att det kom en del frågor och
även ifrågasättanden. Då fick jag och sekretariatet åter beskriva och även
driva hur de olika delarna påverkade varandra och vilken logik och konse
kvens som fanns i förslaget. Allt hängde ihop. Att göra vissa ändringar i delar
skulle få effekter som inte var önskvärda för helheten.
Det är naturligt att flera i styrgruppen ibland kände sig något pressade på olika
sätt. Nu krävdes många ställningstaganden i snabb takt. De principer som nu
var avgjorda sorterade naturligt ut en mängd frågor. Oavsett tankar om att förändra enskilda delar formulerades inte nu eller senare något alternativt förslag
som byggde på andra principer. Enigheten om de grundläggande principerna
bestod.
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Tisdag 23 januari 2007
– Hearing på departementet

Inom Arbetsmarknadsdepartementet hade en promemoria tagits fram med titeln ”Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor – Arbetsförmedlingen”.
Avsikten var att promemorian skulle ligga till grund för den proposition som
skulle handla om AMS och länsarbetsnämndernas omvandling till en myndighet.
Vid en hearing den 23 januari fick ett antal organisationer möjlighet att
lämna synpunkter på förslagen i promemorian. Myndigheter under regeringen
är skyldiga att lämna svar vid eller i samband med en hearing. En myndighet
avgör samtidigt själv om den har några synpunkter som de vill framföra i svaren.
Ett 20-tal organisationer deltog i hearingen. Varje organisation fick möjlighet att yttra sig över förslagen i fyra minuter. Det förekom ingen dialog eller
debatt kring de synpunkter som kom fram. I samband med hearingen fanns
även möjlighet för inbjudna organisationer att överlämna ett skriftligt remissvar på promemorian.
Samtliga medverkande samtyckte eller hade inget att invända mot att AMS
och länsarbetsnämnderna ska bilda en enhetlig myndighet. Många pekade
på vikten av att den nya organisationen samverkar med de olika parterna
och intressenterna på arbetsmarknaden och att den nya myndigheten bättre
anpassar sig till framför allt de lokala förhållandena på arbetsmarknaden.
Några av inläggen handlade om att regeringen borde ange tydligare riktlinjer
för utvecklingsarbetet. Andra frågor som ventilerades var förändrade rutiner
för överklagande och möjligheten till insyn i den nya organisationen i form av
lekmannaorgan eller partsråd.
Statsekreteraren Eva Uddén Sonnegård avslutade mötet med att framhålla
att det måste finnas ett samarbete mellan olika aktörer i samhället och den
nya myndigheten på lokal och regional nivå och att det borde överlåtas till
ledningen för Arbetsförmedlingen hur man ordnar detta på bästa sätt. Arbetsförmedlingen skulle få en mer oberoende ställning och inte detaljstyras från
regeringen, möjligheten till flexibilitet skulle öka via mer övergripande mål.
Departementet avsåg att gå vidare med frågan om de nya rutinerna för överklagande och det skulle bli ett partsamråd (samråd med arbetsmarknadens
parter) under vintern/våren kring utformningen av den nya myndigheten.

j


Fortsatt dialog med departementet

Dialogen med departementet handlade både om den omläggning av arbetsmarknadspolitiken som regeringen genomförde och om myndighetsfrågan.
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När de gäller den senare pågick dialog och utbyte av information löpande.
En viktig del var av naturliga skäl det kommande uppdraget som aviserats. I
januari/februari intensifierades dialogen om just den delen.
Bo Bylund:
– Vi pratade hela tiden med dem om möjligheten att tidigarelägga regerings
beslutet. Vi ville även ha ett så öppet uppdrag som möjligt och påverkade så
mycket det gick i den riktningen. Det var en tät dialog mellan oss och depar
tementet hela denna tid. Underhand fick vi även se och kunde kommentera
uppdraget något innan det sedan beslutades. Vi var väldigt glada när det
kom. Innehållet var dessutom relativt öppet och bra.
I själva organisationsfrågan fanns flera frågor som regeringen var särskilt
intresserad av. Det fanns ett tydligt intresse av att organisationen skulle vara
kopplad till arbetsmarknadsområden i någon form. En huvudfråga som ofta
återkom var ekonomin utifrån hur besparingsuppdraget klarades. Ledningsoch styrningsfrågorna var centrala. Hur samverkan med andra löstes i den nya
strukturen var av stort intresse.
Politiskt fanns många andra mycket viktiga frågor men i huvudsak var de
inte beroende av en viss organisatorisk struktur. Analysfrågan var viktig
utifrån uppdraget om indikatorer och ny sammanhängande rapport. Kontrollfunktionen, de olika garantierna och samverkan med Försäkringskassa om
långtidssjukskrivna var givna frågor. Till största delen handlade det om att
regeringen ville få försäkringar om att uppdragen hanterades väl. Inte minst
fanns det behov av att bättre än tidigare lösa kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen.
En fråga som till del påverkade organisationen var upphandling kompletterande aktörer8. Den var inte fullt ut beroende av strukturen men påverkade
genom att den skulle finansieras via förvaltningsanslaget. Därigenom påverkade den organisationens förmåga att klara besparingsuppdraget. Den påverkade
även regeringens krav på bättre upphandling av externa tjänster.

I regleringsbrevet för 2007 fanns följande skrivning:
”AMS skall mer aktivt använda kompletterande aktörer i syfte att förbättra matchningen och motverka
utanförskap för arbetssökande…” ”… AMS skall redovisa vilka aktörer som kompletterar den offentliga
arbetsförmedlingen, hur många sökande som får del av dessa tjänster samt vilka resultat som uppnåtts. Redovisningen skall lämnas senast den 8 augusti 2007 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).”

8
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 orsdag 1 mars 2007
T
– Regeringsuppdraget

Denna dag kom – tidigare än väntat – uppdraget från regeringen till AMS att
förbereda och genomföra avvecklingen av nuvarande organisation och att
inrätta den nya myndigheten (bilaga 1). Regeringen hade under hösten aviserat
en proposition om arbetsmarknadspolitiken i mitten av mars. Då skulle uppdraget komma. Exakt vad som avgjorde att det kom tidigare är svårt att säga
men det verkar som om dialogen mellan AMS och departementet under hösten
och vintern efterhand mynnade ut i att det fanns starka skäl att tidigarelägga
uppdraget. En avgörande fråga var rimligen just tidsaspekten.
Detaljerna i den bilaga som följde uppdraget var avstämd under resan för att
de skulle driva i samma riktning som de förslag styrgruppen arbetade med. I
den del som kallas ”Utgångspunkter för Arbetsförmedlingens organisation”
märks några tydliga punkter som var särskilt angelägna och även några som i
efterhand kan ses som en koppling till det förslag som styrgruppen format.
L Rationaliseringar och besparingar återkommer på flera sätt.
L Kontrollfunktionen och upphandling av externa tjänster tillsammans med
”en funktion för analys, uppföljning och utvärdering av Arbetsförmedlingens verksamhet” var viktiga delar.

I några skrivningar kan märkas hur dialogen mellan AMS och departementet
troligen har påverkat:
– ”Regeringens bedömning är att myndigheten själv…/…bör bestämma…/
…hur…/…den nya sammanhållna myndigheten skall organiseras.”
När det nu blev möjligt att välja annan indelningsgrund än länen angavs att det
måste kombineras med förmåga att samverka med andra.
I uppdraget klargörs även att övergången till ny myndighet ska genomföras
med beaktandet av reglerna om övergång av verksamhet enligt lagen om anställningsskydd. Den delen hade mycket stor påverkan på hur den nya myndigheten skapades ur det gamla.
En möjlighet måste rimligen hela tiden ha varit att inte ge AMS hela uppdraget med så stor frihet och ansvar som nu gjordes. Åtminstone teoretiskt måste
det ha funnits alternativ. Delar kunde styras hårdare från departementet.
Delar av uppdraget kunde ha lämnats till en extern konsult.
Det har inte inom ramen för denna bok varit möjligt att fullt ut undersöka
den frågan. Samtidigt har det inte framkommit några indikationer på att en
sådan alternativ väg övervägdes på allvar. Det kan finnas flera skäl till att det
inte heller var så. Två tunga faktorer var säkert tid och pengar. Att koppla in en
extern konsult hade troligen blivit kostsamt och med all säkerhet försvårat att
få den nya myndigheten med en helt ny organisatorisk struktur på plats redan 1
januari 2008. Känt är att regeringen var mycket angelägen om att förändringen
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skulle genomföras snabbt och att myndigheten skulle spara minst en halv
miljard.
För GD och styrgruppen blev det nu angeläget att snabbt samla ihop ledningsgruppen och andra nyckelpersoner. Det gällde att få ut information och
snabbt få igång arbete med att förverkliga tankarna om det nya.

x

 orsdag 8 mars 2007
T
– Norra Latin

Den 8 mars reste tjugo länsarbetsdirektörer och deras ersättare/biträdande till
Stockholm för ett viktigt informationsmöte på Norra Latin. Länsordföranden
för de fackliga organisationerna var också inbjudna och kom. Med på mötet var
även centrala chefer på chefsmyndigheten AMS – totalt ca 160 personer. För
informationen stod GD Bo Bylund.
Alla visste att de nu skulle få information om hur förslaget om den nya myndighetens organisation såg ut. De grova dragen i organisationen skulle presenteras. Förväntan var stor. Förutom det mer allmänna intresset fanns naturligtvis hos var och en även frågor om vad det skulle innebära för egen del.
En intressant fråga på just detta möte är hur många som redan före mötet
kände till huvuddelarna i förslaget. Flera samtal och intervjuer ger en entydig
bild. Det var bara styrgruppen ledd av GD samt några få medarbetare som varit
direkt delaktiga i att ta fram förslaget som kände till innehållet. Ingen utanför
denna krets har berättat att de hade fått någon form av tips eller annan förhandsinformation. Många understryker även att den frågan är intressant i sig.
Självklart måste en myndighet klara att hålla många frågor i en mindre
krets. I arbetet ingår att hålla sådan information avgränsad. Likväl finns det i
alla större organisationer till och från läckor eller risk för sådana. Inte minst i
frågor som rör interna organisations- och personfrågor.
Organisationsfrågan var inte känslig för eller kunde skada någon enskild
person eller organisation utanför myndigheten. Den rörde inte arbetssökande
och arbetsgivare där sekretess är rutin och en självklarhet. Här handlade det
om information som främst hade stort intresse internt och som kanske inte på
något självklart sätt var hemlig.
Att ingen utanför den avsedda gruppen kände till innehållet är ett gott betyg
till dem som deltog i arbetet. Redan när styrgruppen startades var frågan om
arbetsformer och information viktig. Självklart skulle en spridning av tankar
som skapades i gruppen kunna ställa till med stor skada. Det skulle hämma
kreativiteten i gruppen. Det skulle kunna bidra till ett betydande energiläckage
i hela organisationen om ofullständig eller felaktig information kom i omlopp.
För fackliga företrädare var frågan inte lätt att hantera även om de har stor
vana från sekretess främst i frågor som rör enskilda medlemmar. Många medlemmar ställde frågor om vad som var på gång. I många andra viktiga frågor är
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det normalt att fackliga företrädare går tillbaka till sina styrelser och medlemmar. Denna gång var det inte möjligt att arbeta så.
Stämningen på Norra Latin var därför präglad av förväntan och stort intresse. Det fanns många spekulationer om vad förslaget skulle innehålla. Den
vanligaste tron var att det främst handlade om att slå samman länsorganisationerna i större regioner. Det skulle ligga väl i linje med Ansvarskommitténs
tankar9 som var väl kända för alla närvarande. Regionerna skulle tillsammans
med AMS relativt enkelt kunna bilda den nya myndigheten. Alla visste att
länsarbetsnämnderna skulle läggas ner och därmed även uppdraget som länsarbetsdirektör. En rimlig konsekvens av tanken med större regioner var att det
skulle behövas regionchefer. Ett uppdrag som till stor del troligen skulle likna
länsarbetsdirektörens. Enda skillnaden för små län var att ansvaret ökade med
en större geografisk del av den samlade nya myndigheten.
Förutom förslagen om förbättrad förmedlingsverksamhet, styrning, enhetlighet och liknande innebar förslaget som presenterades något helt annat. En
radikalt annorlunda ingång och princip för organisationen. Länsindelningen
skulle inte längre ha samma stora betydelse.
Grunden skulle istället vara arbetsmarknadsområden för att skapa en bättre
anpassning av förmedlingsverksamheten till behov på lokala och regionala
arbetsmarknader. Exakt hur områdena skulle se ut fanns det inget förslag
på den 8 mars men utgångspunkten för att skapa dem skulle vara SCB:s och
Nuteks områden som bygger på arbetspendlingen. Den bearbetning som skulle
göras handlade främst om att göra något färre områden. Nutek indelar landet
i 85 områden. Senare under året skulle beslut tas om att förmedlingsverksamheten i den nya myndigheten skulle indelas i 68 arbetsmarknadsområden
(AMO).
Övriga förslag var att all verksamhet som ger stöd- och service till förmedlingsverksamheten skulle samlas i ett gemensamt verksamhetsområde.
Till detta skulle också en särskild verksamhetsdel skapas för det som kallas
för bransch- och målgruppsfrågor.
Förvåning, nyfikenhet och undran spred sig i lokalen. Detta var verkligen
något mycket annorlunda och dessutom oväntat. Självklart började många
att fundera över vad det skulle innebära för verksamheten och naturligt nog
även för den egna uppgiften. Snabbt insåg många att den första förändringen
som skulle genomföras var att deras egen roll som regionalt ansvariga skulle
försvinna. Det skulle inte heller ersättas av något färre ”regiondirektörer” eller
liknande.
Den parlamentariska Ansvarskommittén påbörjade sin utredning våren 2003 och uppdraget slutredovisades till regeringen den 27 februari 2007. Kommitténs uppdrag handlade om att undersöka den nuvarande
samhällsorganisationens, dvs. statens, landstingens och kommunernas, förutsättningar att klara de offentliga
välfärdsåtagandena. Kommittén skulle, om den ansåg det nödvändigt, föreslå förändringar av strukturen och
uppgiftsfördelningen i denna samhällsorganisation. I förslaget fanns alternativ med sex eller nio regioner
som skulle kunna ersätta nuvarande länsindelning.

9
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I samtal med många om organisationsförändringen har nästan alla som
deltog på Norra Latin påtagliga och tydliga minnen från mötet. Några röster
bland många:
– Det blev knäpptyst. Jag satt så att jag såg många från sidan och såg förvåning och undran. Många tänkte nog på vad som skulle hända med dem själva
i det nya.
– De slutade anteckna! Många som fram till nu intresserat noterat i egna
anteckningar satt nu och bara tittade rakt fram – helt tysta.
– Det blev dödstyst när Bosse föredrog det. Ingen visste. De flesta var inne
på regioner. Detta var något helt nytt.
– Alla såg ut som fågelholkar…
– De flesta blev förvånade. Även över att en så pass färdig tanke om en helt
annan organisation redan fanns. Vi fick information om en ny organisation
och om att vårt nuvarande uppdrag försvann på samma gång.
– Jaha!! Det var intressant. Jag blev nyfiken. Mest tilltalande var den direkta
styrningen från ledning till kontor.
För GD och styrgruppen var dagen mycket viktig för det fortsatta arbetet.
Som alltid i liknande situationer var läget inför mötet annorlunda för dem som
skulle presentera förslaget jämfört med dem som skulle ta emot.
Styrgruppen hade arbetat intensivt med frågan om den nya organisation i
drygt fyra månader och dessutom i stor enighet kommit fram till de tankar som
nu skulle presenteras.
Det var ett positivt budskap som skulle framföras. Förslaget var genomarbetat och skulle ge goda förutsättningar för att lösa de flesta av de stora frågor
som regeringen angivit i sitt uppdrag. Den intensiva och nära dialogen med
departementet hade givit resultat. En viktig del av detta var att regeringen fullt
ut gett uppdraget till AMS att av egen kraft genomföra förändringen. Det enda
riktigt stora bekymret var att förändringen skulle genomföras med kraftigt
minskade ekonomiska resurser.
Det handlade också om tidig information. Förslaget presenterades endast en
vecka efter att regeringsuppdraget hade lämnats över till AMS. Information
till de närvarande kom därmed så tidigt som det överhuvudtaget var möjligt.
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Nu fanns förutsättningar för att genom ett kraftfullt och skyndsamt arbete få
alla grundläggande delar i den nya myndigheten på plats i tid. Tiden var en
viktig aspekt. Det återstod nu mindre än tio månader till startdatum.
Alla som deltog i mötet var nyckelpersoner i det fortsatta arbetet. Länsarbetsdirektörerna hade just fått beskedet om att deras uppdrag inte bara skulle
förändras från att vara myndighetschef till något annat. Även hela funktionen
och innehållet i arbetet skulle försvinna utan att ersättas av något liknande.
Samtidigt skulle de vara drivande i det fortsatta utvecklingsarbetet, där myndighetsförändringen var en del. Det gällde också att leda ett kraftfullt utvecklingsarbete för att uppnå Målbild 2010.
Även för övriga som deltog skulle det bli stora förändringar. Självklart förändrades och försvann rollen även för dem som var ersättare/biträdande till direktören. Rollen som facklig länsordförande skulle rimligen också förändras.
Det skulle märkas och få stor betydelse framöver om deltagarna åkte hem
med en positiv känsla inför det fortsatta arbete eller om de var negativa. En
positiv inställning skulle underlätta – en negativ skulle försvåra.
GD Bo Bylund tog hela ansvaret för informationen om det nya på ett mycket
påtagligt och personligt sätt. Han började naturligt nog med syftet. Vad var
tanken med det nya? Vilka frågor behövde lösas? Han gick sedan noga igenom
de olika delarna med början i den operativa förmedlingsverksamheten. Det var
där fokus skulle ligga i arbetet och därmed i styrningen. Den skulle befrias från
ansvar för sådant som inte hade med förmedlingsarbetet att göra. Ansvaret för
den interna infrastrukturen i form av lokaler, tekniskt och administrativt stöd
och liknande skulle lyftas bort.
Förmedlingsstrukturen skulle bygga på arbetsmarknaden – hur människor
arbetar och bor. Den centrala ledningen skulle ha korta, snabba vägar direkt till
förmedlingsverksamheten. Arbetsmarknadsområden skulle administrativt samlas i tre till fyra marknadsområden. Den mellanliggande nivån i länen behövdes
inte längre. I grunden handlade det om decentralisering av verksamheten.
Bo Bylund:
– Mötet den 8 mars var mycket snabbt sammankallat när uppdraget kom den
1 mars. Det var ett jätteviktigt möte. Jag gick själv igenom hela förslaget med
några bilder som stöd. För min del var det självklart att göra så. Det var ju jag
som var förändringsledare.
– Det var väldigt viktigt att snabbt få acceptans för våra tankar. Hade vi
misslyckats där hade det snabbt kunnat mobiliseras ett motstånd. Då hade vi
inte klarat genomförandet i tid.
– Styrkan i förslaget var att förmedlingsverksamheten var i centrum. Det
kunde ingen säga emot. Övriga frågor är en konsekvens av detta. Den ingången och grunden för förslaget gjorde att motstånd inte skapades.
– Alla trodde vi skulle understödja regionförslagen. Den nu valda modellen
innebär att vi kan samarbeta med alla andra oavsett vilken organisation de valt.
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När förslaget var presenterat delades deltagarna in i grupper för att resonera
om förslaget och för att samla ihop frågor om det nya som om möjligt kunde
klaras ut redan under dagen. Frågor om de olika delarna och om tänkbara
konsekvenser ställdes. GD svarade själv direkt på alla frågor och förtydligade
innebörden av förslaget.
Resten av mötet ägnades åt vad som skulle göras när alla kom hem. För främst
länsarbetsdirektörerna blev uppgiften att snabbt ta till sig det mycket överraskande förslaget och att vara drivande i genomförandet. Samtidigt med detta
skulle de informera underställda chefer och sedan efterhand även externa samverkansparter om att det egna uppdraget upphörde. De behövde rimligen lite
tid för att ta till sig de mycket stora och framförallt oväntade konsekvenser som
förslaget medförde. För dem var ju frågan helt ny denna dag på Norra Latin.
För många i en liknande situation skulle uppgiften troligen vara nära nog
övermäktig – åtminstone att klara det från den ena dagen till den andra. Det
som gjorde att det trots detta fungerade var naturligtvis att länsarbetsdirektörerna var personer med stor förmåga att hantera även svåra situationer. Alla
hade fått sina uppdrag i kraft av visad kompetens med stor förmåga att hantera
komplexa frågor även under press. Med stor säkerhet skulle alla på något sätt
även framöver få viktiga uppdrag i den nya strukturen. Just denna dag måste vi
samtidigt ha respekt för att det enda de var absolut säkra på var att nuvarande
uppdrag skulle upphöra10.
I direkt anslutning efter det stora mötet samlades dåvarande ledningsgruppen som bestod av länsarbetsdirektörer och direktörer på AMS till ett eget
möte. Initiativet kom från några länsarbetsdirektörer som hade föreslagit mötet för att kunna fortsätta att resonera om förändringen och dess konsekvenser.
Uppgiften när deltagarna kom hem var att informera om och att förankra
förslaget. Ett underlag för information och förankring skulle sändas ut redan
dagen efter den 9 mars. Frågeställningar skulle diskuteras i den egna verksamheten. Resultatet av dessa diskussioner på arbetsplatsträffar och i andra forum
skulle sammanställas på länsnivå. För fackliga synpunkter skulle sammanställningen göras på central facklig nivå. Sammanställningarna skulle sedan sändas
till sekretariatet för organisation 2008 senast den 30 mars.

j


Förslaget ut i organisationen

Efter mötet på Norra Latin 8 mars sändes en remiss ut i organisationen om
förslaget. Många medarbetare deltog i arbetet med att besvara den.

10
En genomgång i början av 2008 visar att nästan alla tidigare länsarbetsdirektörer då fanns kvar i organisationen. Alla hade strategiska uppdrag som chefer i eller i nära anslutning till ledningen för den nya myndigheten. Två hade slutat. En i samband med pensionsavgång och en som blev chef för en annan myndighet
(Banverket).
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I början av april redovisades på verkets intranät (Vis) en sammanfattning
av medarbetarnas synpunkter på organisationsförslaget. Sammanfattningen
gjordes av sekretariatet för Arbetsförmedlingen – organisation 2008.

fram och att det utformas en konkret tidplan. Många pekar på en risk att oron
och rörligheten i organisationen kan öka och att betydelsen av en snabb tillsättning av tjänster inte ska underskattas.

Fråga: Organisationen ska skapa förutsättningar att bedriva en i alla avseenden bra verksamhet och nå Målbild 2010. Vilka framgångsfaktorer ser ni i
organisationsförslaget?
Svar: – Många upplever det mycket positivt att hela organisationen äntligen
får ett gemensamt namn, Arbetsförmedlingen.
– Det positiva med att det blir en myndighet syns genomgående i materialet.
Man upplever att ledningen kommer närmare den operativa verksamheten. Styrningen upplevs bli tydligare utan läns- och kommungränser. Utgångspunkten för
styrningen är nu behoven hos kunderna. Många anser att vi genom förslaget med
arbetsmarknadsområden får en mindre sårbar och mer flexibel organisation.
– När det gäller Verksamhetsstöd och service samt Målgrupps- och branschperspektivet lyfter många fram att det nu blir möjligt med enhetlig kompetensutveckling och att en bra specialistkompetens kan utvecklas i stödorganisationen. Många upplever att det är bra att vi säkerställer att de prioriterade
grupperna inte kommer i skymundan. Man anser även att den nya organisationen kommer att öka effektiviteten när det gäller såväl verksamhetsstöd och
service som målgrupps- och branschperspektivet.
– Fler ser nya, personliga möjligheter i organisationsförslaget: Ökade möjligheter till rörlighet både geografiskt och yrkesmässigt liksom möjligheter till
nya karriärvägar. Möjlighet att få kompetensutveckling och specialisera sig
samt att det blir ett ökat utbyte mellan kollegor.

Fråga: Vad gör vi nu tillsammans för att resan mot Målbild 2010 ska bli framgångsrik?
Svar: – Många framför synpunkten att det fortsatta arbetet måste bedrivas på
ett genomtänkt sätt, så att det som uppfattas bra i förslaget till ny organisation
också blir bra när förslaget implementeras.
– Man pekar här på betydelsen av det som brukar kallas mjuka faktorer i
förändringsarbetet. Till exempel: god kommunikation i förändringsarbetet,
kulturfrågans betydelse för ett lyckat förändringsarbete, behovet av delaktighet, betydelsen av att se det meningsfulla i förändringarna etc.
– Den här typen av synpunkter och reflektioner pekar på att många medarbetare anser att processen som för utvecklingsarbetet framåt är lika viktig som
själva innehållet i organisationsförslaget.
– Många konkreta förslag har också inkommit när det gäller hur vi ska nå
Målbild 2010, inte minst att vi måste fortsätta att arbeta med bemötandefrågor
och fokusera på våra kunder under hela förändringsarbetet.

Fråga: Ser ni några risker med den föreslagna organisationen? Hur ska vi
göra för att minimera riskerna?
Svar: – De risker och farhågor som lyfts fram handlar ofta om att många upplever att det är svårt att ta ställning till förslaget eftersom man saknar ytterligare information kring förslagets delar. Klargörande information kring förslagets
olika delar efterfrågas innan man kan bedöma riskerna.
– De flesta frågetecken gäller om hur organisationens olika delar ska kunna
samspela och integreras i det dagliga arbetet. Här undrar man hur ledning och
styrning ska fungera när den kommer från två håll. Andra pekar på den geografiska aspekten såväl när det gäller den fysiska distansen mellan organisationens
olika verksamheter som när det gäller avståndet mellan ledning och medarbetare.
– Flera trycker på att det måste bli tydligare hur den externa samverkan ska
gå till i den nya myndigheten. Vidare betonas att det måste finnas möjligheter
att anpassa verksamheten på lokal och regional nivå kopplat till både resurser
och beslutsmandat.
– Tidsaspekten lyfts fram som en risk, förändringen får inte gå för fort fram.
Vidare anser en del att en tydligare beskrivning av organisationen måste tas
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I samband med att svaren publicerades 4 april kommenterade Bo Bylund dem:
– Jag vill börja med att tacka för synpunkterna på organisationsförslaget som
har kommit in från alla arbetsplatsträffar runt om i verket och de fackliga organisationerna. Mängden material visar på ett stort intresse och engagemang för
att vår nya myndighet Arbetsförmedlingen ska bli så framgångsrik som möjligt.
– Det är mycket bra och kloka synpunkter som vi kommer att ta till oss
i den fortsatta resan mot den nya organisationen. Det är viktigt att bevara
engagemang och arbetsglädje samtidigt som vi bygger en ny tillit till den nya
organisationen.
På Vis kunde medarbetarna läsa om att ledningen skulle arbeta med de synpunkter som inkommit på organisationsförslaget. Delprojekten skulle ta hand
om de synpunkter som är mer specifika och som handlade om att fördjupa och
konkretisera organisationsförslaget. Dessa synpunkter skulle behandlas på en
mer detaljerad nivå och bli föremål för fortsatt analys.
Det skulle även genomföras en risk- och konsekvensanalys på organisationsförslaget enligt Arbetsmiljölagen. Analysen skulle ta hänsyn till de synpunkter
som kommit in. Risk- och konsekvensanalysen genomfördes av en partsammansatta arbetsmiljögrupp som leddes av Linnea Arvius (AMS).
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x

 redag 30 mars 2007
F
– SEKO lämnar styrgruppen

Tidigare har beskrivits att de fackliga representanterna såg vissa svårigheter
med att ingå i styrgruppen. Fram till nu hade samtidigt fördelarna övervägt och
ordförandena för de två stora organisationerna ST-AMS och SACO-S-AMV
fortsatte att delta under hela tiden. Under mars månad bedömde dock ordföranden för SEKO Arbetsförmedlingen – den minsta av organisationerna11 att
han inte längre ville delta på de villkor som fanns.
I ett brev till GD 2 april 2007 beskrev han sitt och organisationens ställningstagande.
Jerker Persson kommenterar frågan senare under 2008:
– När vi valde att lämna var det den principiella frågan om samverkansavtalet som avgjorde. Samtidigt togs beslutet med viss vånda. Det var en svår
avvägning. I efterhand ser jag det som att vi både vann och förlorade.
– Vi vann en stor positiv respons från medlemmarna
– Vi förlorade möjligheten att påverka det fortsatta arbetet. Kanske hade vi
kunnat delta i att bygga ett bra samverkansarbete. Det fanns naturligtvis även
nackdelar med att de andra facken valde att fortsätta.

j


Projekt för att skapa delarna

Styrgruppen och sekretariatet sjösatte ett stort antal projekt som arbetade med
olika frågor. Det var nödvändigt att skapa en parallell process där det inte gick
att vänta in resultat från något projekt för att kunna driva nästa. En aspekt var
att projektens arbete då inte i samma utsträckning kunde leverera olika förslag
som sedan kunde vägas mot varandra. Kreativiteten kunde hämmas. Den allra
viktigaste aspekten var dock tiden. Det var nödvändigt att projekten hade
mandat att föreslå lösningar utifrån hur organisationens grund skulle se ut
utan att känna till vad de andra föreslog.
För de projektledare som då var klara genomfördes redan 23 januari ett
möte med information om arbetet med Organisation 2008 i stort. Målbilden,
tidsplaner och kommunikationsplan för arbetet presenterades. Förutsättningarna för arbetet samt förväntningarna på delprojekten och sekretariatet
tydliggjordes och diskuteras. Det gavs naturligtvis även utrymme för reflektion
och frågor.
Hela tanken med projekten var att de skulle fördjupa styrgruppens organisationsförslag i de olika delarna. Alla delprojektet skulle som det stod i direktiven: ”…beakta att AMV den 1 januari 2008 ska vara en enhetlig myndighetsorganisation med en budget som är ca 500 miljoner lägre än utfallet för 2006.
11
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SEKO organiserar ca 2 procent av de fackligt anslutna inom Arbetsförmedlingen.

Utgångspunkter är Målbild Arbetsförmedlingen 2010 samt intentionerna i PM
daterat 2007-03-08 Arbetsförmedlingen – en ny myndighet”.
I alla direktiv angavs att det skulle göras nulägesbeskrivningar samt inom
vilka områden projektet förväntades lämna förslag. Som vanligt i liknande
arbete blev de utsedda projektledarnas första uppgift att skriva förslag på direktiv utifrån förutsättningarna ovan. Direktiven lämnades sedan till generaldirektören som beslutade.
En viktig uppgift omedelbart för de som blev utsedda till projektledare var
att forma projektet främst när det gällde vilka personer som skulle ingå. Alla
visste att tiden var knapp och att det gällde att komma igång snabbt. Många
kontakter togs under en period för att skapa väl fungerande arbetsgrupper.
Arbetssättet innebar att många personer nu lärde känna nya kollegor runt om
i landet som de tidigare inte arbetat ihop. Nya konstellationer och nätverk skapades som även fick en viss betydelse senare när den nya myndigheten startade
1 januari 2008.
Eftersom bildandet av projekten till stor del genomfördes i nära anslutning
till mötet på Norra Latin 8 mars då den nya organisationen presenterades
fanns det nu ett behov att engagera länsarbetsdirektörer och andra som ingick
i ledningsstrukturen för de myndigheter som skulle upphöra. De flesta av dem
hade ju varit helt ovetande om organisationsförslaget fram till den dagen. Före
den dagen var bara en mycket begränsad grupp personer involverade i arbetet.
De enda som visste vad som pågick fram till dess var styrgruppen och sekretariatet.
Det fanns starka skäl till att nu snabbt få bredd i arbetet. Helt dominerande
var behovet att mobilisera kompetens och andra resurser eftersom arbetet var
mycket omfattande och skulle genomföras under kort tid. Mycket av den kompetens som nu behövdes fanns hos länsarbetsdirektörer, avdelningsdirektörer
och andra nära dem. Främst gällde det kontorschefer, enhets- och funktionschefer på staberna centralt och i länen samt medarbetare på dessa staber.
En annan aspekt som var av stor betydelse var att alla i den gamla ledningsstrukturen nu fick goda möjligheter att påverka utformningen av den nya myndigheten. Därigenom kunde de även påverka något om sin egen kommande roll
i det nya. Att på detta sätt få med den gamla ledningsstrukturen som en positiv
drivkraft i utvecklingsarbetet var med all säkerhet starkt bidragande till att
övergången till den nya organisationen gick så förhållandevis smidigt.
Det är lätt att föreställa sig effekten av ett motsatt arbetssätt. Skulle större
delen av den gamla ledningsstrukturen ställts vid sidan hade förändringsarbetet med all säkerhet blivit mycket svårt att genomföra. Det skulle bli mycket
svårt – på gränsen till omöjligt – att rent praktiskt genomföra alla förberedelser
och även själva övergången så att den nya myndigheten kunde starta 1 januari
2008. Det återstod nu drygt nio månader. Utöver de mer praktiska konsekvenserna skulle kanske dessutom en stor del av ledarna i den gamla strukturen
kunna omformas till en betydande negativ motkraft i förändringen. Effekten
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av en sådan möjlig utveckling är svår att bedöma men skulle med all säkerhet
ha varit betydande om den inträffat.
Sekretariatet blev nu under en period ett slags projektledningskontor. Från
att ha arbetet främst med styrgruppen växte nu komplexiteten i utvecklingsarbetet snabbt. Från att vara en fråga som hanterades av en mindre grupp blev
minst ett hundratal chefer och medarbetare nu indragna i ett intensivt arbete
som dessutom i delar behövde koordineras.
Tidsplanen var mycket snäv. De flesta projekt startade i mitten eller slutet av
mars. Nästan alla skulle lämna delrapporter med förslag 28 maj. I praktiken
hade projekten därmed lite drygt två månader till att skapa projektgrupper,
samla underlag, analysera samt lämna förslag.
Förutom de projekt som nu startades fanns även några som inte direkt var
knutna till myndighetsförändringen. En del av dessa var igång sedan tidigare
och hade en annan tidsplanering än de övriga. Gemensamt för dessa var att de
behövdes oavsett om den gemensamma myndigheten skulle genomföras eller
inte. De var till stora delar inte heller särskilt beroende av hur myndighetens
organisationsstruktur formades.
För att klara en komplex verksamhet med flera parallella projekt användes
en förenklad projektstyrningsmodell. Normalt har Arbetsmarknadsverket och
då främst den centrala myndigheten AMS under senare år använt en vanligt

förekommande modell som kallas PPS (Praktisk Projekt Styrning)12. Det kan
tyckas naturligt att den skulle användas även här. Sekretariatet och styrgruppen gjorde emellertid bedömningen att det inte skulle vara möjligt. När så
många under så kort tid skulle arbeta i projekten skulle modellen troligen
PPS är förenklat en styrmodell för att hantera projektet, inte själva produktionen i projektet. Till modellen
kan höra exempelvis hierarkin i projektet, mallar och exempel som går att nyttja. Sedan 2004 har Arbetsförmedlingen ett ramavtal för PPS-modellen från en större leverantör.

12
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försvåra mer än underlätta. En viktig orsak var att de flesta som deltog inte
hade grundläggande kunskaper i modellen. En annan viktigare orsak var att
styrgruppen var tveksam till om den även med rätt kompetens skulle vara
användbar främst med hänsyn till tidsaspekten.
En egen mycket enkel modell för att följa och styra projekten skapades
därför av sekretariatet. Den innebar att projekten varje vecka från vecka 12
(19-25 mars) 2007 lämnade statusrapporter i en mall. Den gav sekretariatet
och därmed styrgruppen information som användes för att kunna följa arbetet
och även för att kunna ingripa med stöd och styrning vid behov.
För att koordinera och främst för att undvika att något projekt stannade upp
i avvaktan på besked eller liknande samlades alla projektledarna varje måndag
under den mest intensiva perioden. Vid dessa möten deltog GD för att kunna
följa arbetet nära och för att kunna ge besked i frågor som ibland behövdes
för att projekten lättare skulle komma vidare. Det fanns hela tiden en risk att
något projekt stannade upp av olika skäl.
Normalt bedrevs allt projektarbete inom ramen för vanlig budget och
bemanning. En viktig grund för detta var att GD i ledningsgruppen förankrade ett synsätt att Arbetsmarknadsverkets olika myndigheter redan då skulle
börja fungera som en gemensam myndighet med gemensamma resurser. De
resurser som fördes till projekten i form av personer och kostnader för möten,
resor och annat kom från den ordinarie verksamheten. Konkret innebar det
att varje person som deltog var fortsatt att finansierad av sin vanliga enhet. Det
fanns utöver detta även en gemensam mindre projektbudget på två miljoner
som kunde avropas om särskilt stora kostnader skulle uppstå i något projekt.
De fungerade främst som en garant för att arbetet inte skulle stanna av om en
fråga om ekonomi riskerade att fördröja arbetet.
Projektbudgeten utnyttjades bara till en mindre del. Totalt användes något
mindre än 400 000 kr. En del av detta var kostnader för köp av kompletterande
statistik från SCB. Det behövdes mer underlag för att analysera fler faktorer
i de funktionella arbetsmarknadsområden som skulle ligga till grund för organisationen. Utöver det fick Juridiska enheten ett tillskott för att klara starkt
ökande kostnader i samband med att avslutandet av arkiv som var knutna till
de myndigheter som skulle upphöra.
Alla projekt skrev veckorapporter som samlades i en gemensam fil som var
tillgängliga för alla projektledare. Dessa tillsammans med projektledarträffarna gjorde att de hade viss information om varandra. I övrigt var projekten
separerade från varandra. Självklart togs en del kontakter mellan dem. Det
fanns även några personer som deltog i flera projekt. I rapporterna redovisar
också några vilka kontakter de haft med andra projekt. I huvudsak var det
ändå så att varje projekt tog sin del. Det var först senare – efter 28 maj som det
stora arbetet med att väga samman delarna började.
I veckorapporterna fanns en mall där projekten fick instruktioner att beskriva följande:
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Tid/Status
Rapportera hur pågående aktiviteter följer överenskommen tidsplan, med
avseende på beslutspunkter, milstolpar, gränssnitt och övrigt
Kostnad
Kostnaderna i projektet ska rymmas inom ordinarie budget. Om det uppstår
kostnader som inte kan hanteras inom ordinarie budget ska rutan röd markeras. Beskriv vilka kostnader som uppstått/kommer att uppstå.
Resultat
Har ni levererat eller kommer ni att leverera de överenskomna resultaten. Beskriv hur arbetet framskrider.
Risker
Finns nya eller förändrade risker identifierade? Bedöms dessa ha stor påverkan
på projektet? Beskriv risken. (Risk är ofta kopplad till de andra rapporteringspunkterna och kan därför markeras som avvikande även där)
Det fanns även en färgmarkering inom varje område som skulle ange läget.
Röd: Projektet har avvikelse mot plan. Det finns heller ingen åtgärdsplan för
att komma till rätta med problemet. Innebär att projektet är i behov av beslut/
hjälp ”utifrån” för att komma vidare.
Gul: Projektet har problem, men en åtgärdsplan finns för att komma till rätta
med det. Kan också vara att det finns en brist på tilltro till planeringen. Än så
länge ”klarar projektet sig själv”
Grön: Projektet går enligt plan
”EA”=Ej aktuell: Den senare användes om frågan var irrelevant eller på annat sätt saknade betydelse.
Tiden var olika för projekten men i stort sett alla hade samma slutdatum då
de skulle lämna rapporter – måndagen 28 maj. Beroende på när de startade,
resurser i projekten samt naturligtvis hur omfattande området var som skulle
behandlas var upplevelsen av tidsramen olika. Gemensam vittnar i stort sett
alla som deltog att tiden var en av de stora faktorerna som hela tiden måste
beaktas och stämmas av eftersom den upplevdes som mycket kort.
I flera rapporter finns vittnesbörd om att tiden var knapp. Här ges några
exempel:
”Överläggningar fördröjda pga tidsbrist och avbokningar”.
”Det finns en risk att berörda avdelningar/enheter har svårigheter att tilldela tillräckliga resurser/kompetens till delprojektet, vilket kan påverka kvaliteten i det beslutsunderlag som ska tas fram. Dock ingen akut risk i dagsläget.”
” Följer i stort sett planen. På gränsen till gult när det gäller att klara uppdraget kring budgetunderlaget i tid.”
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” Tidplanen för tillsättningar av chefsbefattningarna är fortsatt knapp men
med gemensamma krafter möjlig att klara.”
Trots detta är det dominerande intrycket av rapporterna att arbetet fungerade
väl och att tidsramarna hölls. Det finns inget projekt som i något läge markerade med röd färg att de hade behov av extern hjälp för att komma vidare. I sista
rapporten som lämnades v 20 dvs två veckor före 28 maj fanns det endast en gul
markering för tidsaspekten i ett av projekten. Allt annat var grönmarkerat och
gick därmed ”enligt plan”.
I samtal med många som deltog finns även beskrivningar av vilket starkt
engagemang som mobiliserades. De som inbjöds att delta bokade av mycket
av sina normala åtaganden. För att både klara vissa av sina normala uppgifter
och samtidigt kunna bidra i projektet var det många som arbetade betydligt
mer än normalt. För flera nyckelpersoner innebar det att begreppet heltid fick
en ny innebörd. Under den mest intensiva perioden mot slutet av maj arbetade
många av dessa nästan hela sin vakna tid under dygnet – inklusive helger.

x

Fredag 20 april 2007
– Styrelsemöte

Vid styrelsemötet 20 april 2007 togs beslut om den övergripande organisationen för den nya myndigheten. Thomas Franzén hade två månader tidigare –
22 februari 2007 – blivit utnämnd till ordförande i AMS styrelse av regeringen
och deltog första gången vid styrelsemötet 23 mars. Redan vid hans andra möte
20 april skulle styrelsen fatta beslut om förslaget. Det var en mycket kort tid för
att både få en bild av den befintliga organisationen och av hur förslaget skulle
inverka på den.
Inför mötet hade Thomas Franzén flera synpunkter på utformningen av den
PM som beskrev organisationen och som senare bifogades i första delrapporten till regeringen (bilaga 2). Bo Bylund gjorde då i samråd med honom en del
bearbetning.
Främst ändrades på ordförandes initiativ hela ingången i dokumentet. Den
mer traditionella starten med uppdrag, bakgrund och liknande flyttades. Först
beskrevs istället kund- och medarbetarperspektivet för att betona vad som
var huvudfrågor. Anslaget blev mer att börja med vad som skulle uppnås. Att
redan här i förslaget slå fast ett ändrat tänkande bedömdes som viktigt för att
underlätta omställningen i verkligheten.
I samtal ett år senare beskriver Thomas Franzén sin roll:
– Min syn på förslaget var att det siktade mot en kulturförändring, vilket är
något av det svåraste som finns att åstadkomma i en organisation.
– I huvudsak reagerade jag positivt. Det såg till funktion istället för att
utgå från administrativa gränser som länen. En helt ny struktur bedömde jag
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skulle underlätta kulturförändringen. I en sådan är det lättare att bli av med
gammalt tänkande och vanor. Fokus blir istället på uppgiften.
– En risk jag såg var att förslaget i huvudsak var utarbetat internt. Extern
medverkan är alltid bra i samband med stora förändringar. Att jag och styrelsen
i detta läge skulle föreslå andra lösningar skulle samtidigt kräva starka skäl.
Förslaget verkade förankrat i de delar av organisationen som utarbetat det.
– Jag vill på samma gång understryka att styrelsen hade agerat om vi hade
varit tveksamma eller negativa. Vi var positiva till förslaget. Viktigast var att
det hade fokus på förmedlingsverksamheten.
Styrelsen hade under förberedelserna hösten 2006 en relativt liten del i det
konkreta arbetet. Av protokollen framgår att fortlöpande information gavs
men att detaljer i förslaget blev tydliga först under våren 2007. Flera frågor
hade varit föremål för dialog i styrelsen. En viktig sådan var samverkan externt. Flera ledamöter underströk vikten av att den nya organisationen utformades så att den underlättade samverkan med andra.
Under förändringsarbetet hade ordföranden dialog med generaldirektören
om många frågor. En sådan var den internationella dimensionen – främst med
EU – som inte tydligt fanns med i förändringsarbetet. En annan central fråga
var hur den nya ledningen utsågs. Vilket underlag hade använts? Fanns det
kompetensprofiler eller liknande som stöd för att få en bra sammansättning av
gruppen?
I dessa och i flera andra frågor som diskuterades fanns hos ordföranden och i
styrelsen ett förtroende för Bo Bylunds bedömningar och sätt att hantera dem.

x

Måndag 30 april 2007
– Första rapporten till regeringen

Tyngdpunkten i denna första delrapport till regeringen var att i sin helhet
bifoga hela beskrivningen av den övergripande organisationen som styrelsen
beslutat om den 20 april 2007.
I enlighet med uppdraget redovisades också vilka åtgärder AMS vidtagit
med anledning av uppdrag från tidigare regeringar om lokalisering av arbetstillfällen med anledning av omställningar inom försvarsmakten. Den delen
lämnades i en annan bifogad promemoria.
I missivbrevet skrivs bland annat:
”Arbetet med att avveckla AMS och länsarbetsnämnderna samt bygga upp
den nya myndigheten Arbetsförmedlingen inrymmer många dimensioner
och är mycket komplext. Samtidigt ska omfattande nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder introduceras i verksamheten och verksamheten klara att
leverera goda resultat under året. Det är en stor utmaning att hantera dessa
processer parallellt.
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Det är styrelsens uppfattning att den nya övergripande organisationen för
Arbetsförmedlingen och det sätt på vilket det organisatoriska utvecklingsarbetet bedrivs ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.”
Bo Bylund:
– Regeringsbeslutet var en särskild fråga. Styrelsen och jag ville hantera
frågan så att ytterligare regeringsbeslut undveks som påverkade arbetet. Ett
mer öppet mandat som hittills bedömde vi som viktigt. Utformningen av missivbrevet i första regeringsrapporten syftade till att få klartecken till fortsatt
arbete utan att ytterligare beslut behövde fattas (bilaga 3).
Regeringen fattade inte något ytterligare beslut i frågan om hur den nya myndigheten skulle formas.
En viktig del av rapporten var även redovisningen av tidigare regeringars
beslut om lokalisering som nämns ovan. Främst den avslutande slutsatsen är av
intresse för hur den nya myndigheten skulle formas och återges därför:
Bedömda konsekvenser av tidigare beslut om omlokalisering.
Fr o m 1 januari 2008 kommer Arbetsförmedlingen att ha en i grunden ny organisations
form jämfört med hur dagens AMV är organiserat. Den nya organisationen ger helt nya
förutsättningar att bedriva verksamheten på. Kostnaden för verksamheten ska minska
med 500 miljoner kronor. Därmed har AMS slutfört uppdraget med anledningen av
försvarsnedläggningarna. Det är emellertid viktigt att hålla isär frågan om organisatio
nens form från frågan om var verksamhetens bedrivs i geografiskt hänseende. Den nya
organisationen leder alltså inte med automatik till en förändrad geografisk organisering
av verksamhet. Däremot är det sannolikt att den nya organisationen på sikt leder till
vissa förändringar i organisationen som är av geografisk karaktär.
Mot bakgrund av detta är bedömningen att den verksamhet som omlokaliserats till
Söderhamn, Östersund, Arvidsjaur och Kristinehamn kommer att bedrivas vidare. På
längre sikt är emellertid denna verksamhet, precis som all annan verksamhet inom den
nya myndigheten, föremål för kontinuerlig översyn och utvärdering.

Redan nu beskrevs komplexiteten i att genomföra en så stor organisatorisk
förändring samtidigt som även delar av arbetsmarknadspolitiken förändrades.
Förutom att den nya regeringen ville förändra AMV ville den även förändra
stora delar av den tidigare förda arbetsmarknadspolitiken. Nya omfattande
program introducerades. I samtal med olika personer har flera använt liknelsen: ”Som att byta motor i ett flygplan i luften”. Flera källor menar att uttrycket
tillkom under ett samtal med arbetsmarknadsministern. Oavsett hur det kom
till är det onekligen en målande beskrivning av det som nu höll på att göras.
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Intensivt pussel för att skapa
den nya ledningen

Tillsättningsprocessen var en fråga som GD hanterade genom samtal med dem
som ingick i ledningsgruppen för den gamla myndigheten. Där ingick ett antal
direktörer på AMS samt alla länsarbetsdirektörer. Tanken var att genomföra
en bemanning inom ramen för nuvarande ledning. Ett grundkrav för dem som
ville åta sig ett uppdrag i den nya ledningen var att den skulle ha sin placering
på huvudkontoret i Stockholm.
I samtalen som fördes med alla i den gamla ledningsgruppen resonerade
GD med var och en om deras tankar och önskemål när det gällde uppgifter i
den nya organisationen. I praktiken innebar det att de som ville fortsätta med
någon form av ledande uppdrag skulle få möjlighet att göra så. I den fortsatta
processen skulle det visa sig att några ville få en roll som chef för ett arbetsmarknadsområde. Det i sin tur innebar att ett antal personer som tidigare varit
chefer för främst några större kontor fick se sig om efter nya uppgifter. Mer om
detta finns i kapitlet om bemanningsprocessen.
För alla som visste att de kunde bli aktuella att ingå i den nya ledningsgruppen fanns det ytterligare en fråga som var intressant förutom den egna
eventuella rollen. Den handlade om vilka de andra skulle bli. Ingen av dem
som utsågs visste något om sin exakta roll i ledningen eller om sina blivande
kollegor före publiceringen i intranätet Vis. Först vid publiceringen 1 juni fick
de veta sin exakta uppgift och även vilka de andra var.
Bo Bylund beskriver själv detta som en av de mer intensiva perioderna i
skapandet av den nya organisationen:
– Processen under maj med att skapa den nya ledningen och inte minst att
hantera hela den gamla ledningen tog otroligt mycket tid och energi för mig
personligen. Det var en av mina svårare arbetsuppgifter någonsin. Förutom
själva omformningen av ledningsstrukturen måste vi komma ihåg att 20 av
dem som ingick i pusslet var utsedda av regeringen.
GD genomförde två samtal med 28 chefer under kort tid. En fråga som var
betydelsefull var hur bundna de var geografiskt. Utfallet bedömer han blev bra
utifrån förutsättningarna. Förutom att skapa den nya ledningsgruppen handlade det även om att i samråd med berörda se vilken roll de alla kunde ha i den
nya organisationen. Utöver samtalen genomfördes också samverkan med de
fackliga organisationerna i slutet.
De som blev utsedda att ingå i ledningsgruppen reagerade naturligtvis olika
på beskedet. Gemensamt är att alla uttrycker att de såg det som en stor utmaning och ett stort ansvar. Alla som erbjöds tackade ja och började omedelbart
förbereda sig för uppgiften.
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Måndag 28 maj 2007
– Delprojektens rapporter lämnades

För nästan alla delprojekt gällde att leverera en rapport till GD och styrgruppen den 28 maj. Några få lämnade tidigare och några hade en senare datum.
Totalt lämnades 348 sidor text som underlag inför det fortsatt arbetet. Många
med insyn i arbetet har vittnat om att flera delar av verksamheten hade genomlysts på ett sätt som saknar motstycke i myndighetens historia.
I alla rapporter fanns det gott om förslag till beslut som senare kom att användas
helt eller delvis. Att på ett rättvisande räkna antal förslag är inte möjligt. Några
var korta entydiga förslag om någon del. Andra var mer omfattande och innehöll i
praktiken en hel mängd olika delförslag som hängde samman i ett förslag.
Många ute i organisationen var väl medvetna om att rapporter med analyser
och förslag nu hade lämnats. Information om detta hade funnits en tid på Vis.
Det fanns ett starkt naturligt intresse av innehållet. Stor blev därför förvåningen hos många när rapporterna inte publicerades på intranätet – Vis. Några blev
inte bara förvånade utan även frustrerade och besvikna.
Hur rapporterna skulle användas hade inte varit helt klart i förväg. Frågan diskuterades vid styrgruppens möte 31 maj. Rapporter från 12 av de 18 delprojekten
var inlämnade och projektledarna hade förberett kortare muntliga dragningar.
Mötet delades in i fyra grupper och de delprojekt som ingick i samma grupp
föredrogs vid samma tillfälle. Indelningen hade gjorts utifrån att projekten i
respektive grupp hade betydande samband och beröringspunkter. Efter varje
grupps föredragningar och frågestunden som följde hade styrgruppen en sluten
diskussion. De listade då prioriterade frågor som behövde diskuteras vidare.
När samtliga grupper var klara återgick styrgruppen till frågelistan för att prioritera frågorna och ta ställning till hur varje fråga skulle hanteras vidare.
En central tanke med mötet var att åstadkomma en öppen och kreativ dialog, i syfte att ta steg framåt i processen. Ledamöterna i styrgruppen uppmanades att både granska hur väl delprojekten lyckats förvalta de tankar som fanns
från början och att värdera andra lösningar som likafullt kunde vara ideala för
den nya organisationen.
Styrgruppen beslöt även att inte lägga ut fullständiga slutrapporter i samband med beslut utan i stället sammanfatta i Vis. På Vis fanns följande information 2007-06-04 om styrgruppens möte 31 maj:
”Syftet med mötet var inte att ta ställning i olika frågor utan snarare att föra
ett resonemang kring det material och de förslag som kommit från delprojekten. Några formella beslut i olika frågor fattades därför inte under mötet.
Däremot förhöll sig styrgruppen till de olika delprojektens analyser och förslag. Flera av delprojekten har fått i uppdrag att analysera vissa frågor vidare.
Styrgruppen träffas återigen den 8 juni för att fortsätta diskussionerna kring de
förslag som delprojekten presenterat.”
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I efterhand är det lätt att se goda skäl till att inte publicera rapporterna i sin
helhet. Rapporterna var arbetsmaterial för styrgruppen. Att publicera dem
direkt hade kunnat skapa många felaktiga förväntningar eller farhågor. Det
skulle vid en sådan publicering inte ha varit möjligt att ange vilka av underlagen och även förslagen som skulle komma att användas. Beslut om det fanns
av naturliga skäl inte vid den tidpunkten. Rapporterna var underlag för senare
ställningstaganden.

j


Delprojektens förslag

I kapitlet beskrivs några delprojekt kortfattat. En mer detaljerad beskrivning
av deras arbete, tankar och förslag finns i bilaga 6.

Delprojekt Ledning och styrning
Projektet fick hantera många frågor som rörde hur makten inom myndigheten
skulle fördelas. Vem/vilka skulle besluta och hur skulle därmed styrningen
fungera. Utgångspunkten i projektet var att sambandet mellan ansvar, befogenheter och resurser skulle bilda underlag för mandat.
I samtal med några av dem som ingick i projektet framkommer att sammansättningen av projektgruppen hade stor betydelse just för att det till stor
del handlade om maktfrågor. Det var viktigt att gruppen bestod av personer
som inte tvekade att framföra sina åsikter och som senare även kunde vara
aktiva vid genomförandet av förslagen. De flesta av förslagen blev också senare
genomförda.
Delprojekt Strategisk stab
Tanken att GD behöver en strategisk stab som stöd i sitt ledningsarbete var
på många sätt självklar. För projektet gällde det mer att föreslå former för hur
staben skulle kunna fullgöra sin uppgift.
Delprojektet lämnade förslag på strategiska och verksamhetskritiska frågor
som staben skulle ta ansvar för. En del av detta var vilka uppgifter i dåvarande
GD-staben som borde föras vidare i den nya strategiska staben. I huvudsak
genomfördes projektets förslag även om detaljer ändrades.
Delprojektet Marknadsområdesnivån
Gruppens föreslog fyra marknadsområden i första hand skapade utifrån en
väderstrecksbaserad indelning och att chefsspannet för marknadscheferna
inte skulle överstiga 20 underställda chefer. I ett första förslag innebar det att
länsgränser bröts i några fall. Just den delen justerades senare av projektet i ett
tilläggsuppdrag så att gränserna mellan marknadsområdena följde länsgränserna. Detta senare förslag blev även det som genomfördes.
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Ansvaret för arbetsförmedlingens kundtjänst samt för Arbetsförmedlingen
Internet skulle knytas till marknadsområdena.
Delprojekt Kontorsorganisation
Projektet definierade kontorsorganisationen, huvudorten inom respektive
arbetsmarknadsområde samt namn på dessa. De diskuterade även chefs- och
stödstruktur på arbetsförmedlingen.
En delredovisning hade lämnats några dagar tidigare då beslut togs om huvudorter och namn på arbetsmarknadsområden.
Delprojekt Extern samverkan
Arbetsförmedlingen är i hög grad beroende av att samverka med andra aktörer
på arbetsmarknadspolitikens områden och inom angränsande politikområden.
Projektet hanterade därmed grundläggande frågor som påverkar hur förmedlingsverksamheten och arbetsmarknadspolitiken skulle få avsedd effekt.
Den externa samverkan föreslogs i huvudsak bygga på två typer av samverkansorgan olika uppdrag och syfte: Branschråd och lokala arbetsmarknadsråd.
Övriga samverkansformer som berördes var exempelvis:
L Partnerskap för regional tillväxt
L Regionala kompetensråd (RKR)
L Strukturfondspartnerskap för EU:s strukturfonder
L Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering DAR i länen
L Galaxen
L Försäkringskassan
L Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet FINSAM
L Samhall
Utgångspunkten för alla förslag var att behovet av att utveckla och stärka samverkan med andra. Som särskilt angeläget framhölls utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna.
Delprojekt Lokal- och tjänstesamverkan
Projektet är ett tydligt exempel på ett utvecklingsarbete som inte var startat
utifrån eller var helt beroende av den nya myndigheten och dess organisation.
Frågan hade varit aktuell i flera år och olika former av tjänstesamverkan hade
prövats i mindre skala på några orter. Samverkan rörde Skatteverket och
Försäkringskassan. I slutet av september 2007 tecknades en överenskommelse
mellan de tre myndigheterna. Arbetet med genomförandet startade under
våren 2008.
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Delprojekt Målgrupps- och branschperspektivet
I organisationsförslaget beskrevs behov av en målgrupps- och branschorientering13. Delprojektet berörde ca 800–900 medarbetare.
Inom projektet behandlades många av de frågor som är centrala inom arbetsförmedlingen över tid och med en stark tyngdpunkt på centrala frågor inom arbetsmarknadspolitiken. En stor principiell fråga handlade om branschförmedlingar. En fråga som direkt påverkade organisationens struktur var hur drygt
600 specialister14 inom Arbetslivsinriktad rehabilitering skulle organiseras.
Delprojekt Verksamhetsstöd och service
Den föreslagna enheten15 för verksamhetsstöd och service (VSS) beskrevs i
organisationsförslaget som mycket omfattande. Den skulle samla nästan all
verksamhet som är stödjande för det som ofta kallades för kärn- eller förmedlingsverksamheten. I praktiken betydde det att merparten av verksamheten
vid AMS och länsarbetsnämnderna samt en del av den administrativa delen av
större arbetsförmedlingskontor skulle samlas i enheten. Totalt berörde projektet ca 2 000 medarbetare.
En central fråga var hur hela det blivande verksamhetsområdet skulle kunna
effektiviseras och därmed bidra till att öka förmedlingsverksamhetens andel
av de samlade resurserna.

UPPDRAGET

utifrån individers faktiska behov, samt att följa upp effekterna av tilldelade
resurser.
Delprojektet Ekonomi och administration
Allmänt beskrevs att ekonomi och förvaltning verkar för att den nya myndigheten ska hålla en hög nivå på den interna förvaltningen. En viktig del var att
budgetansvaret för verkets lokalkostnader överfördes till lokalfunktionen.
Delprojektet Personal
Detta var ett av de mer omfattande delprojekten. En sak som underlättade var
att personalavdelningen redan sedan tidigare hade arbetat med att skapa en
gemensam funktion för Arbetsmarknadsverket.
Delprojektet Kommunikation och varumärke
Projektet arbetade med tre dimensioner; strategiskt stöd till verksledningen,
stöd till kärnverksamheten samt sammanhållen produktion och publicering.
Förslagen innebar en centraliserad produktion och publicering, lokalt pressoch informationsstöd samt effektiva arbetsprocesser.

Delprojekt Arbetsmarknadsanalys
Analys av arbetsmarknaden har av naturliga skäl alltid varit en angelägenhet
för arbetsmarknadsverket. För projektet handlade det om att lämna förslag
utifrån en höjd ambitionsnivå. Det fanns flera skäl till detta. Regeringen ställde
ökande krav och hade beställt en ny form av rapport om arbetsmarknadens
funktionssätt16. Införandet av ett styrkort ställde nya krav på redovisningar
och bedömningar. Ambitionen att inkludera kompletterande aktörer i arbetsförmedlingsverksamheten skulle kräva möjligheter att kunna tilldela resurser
Under våren 2007 kallades verksamhetsområdet för Målgrupp och bransch. Under sommaren 2007
ändrades det till Bransch och målgrupp vilket även blev det namn som användes när den nya organisationen
startade.

13

14
Vanliga specialister i länen var arbetsterapeuter, psykologer, socialkonsulenter och sjukgymnaster. Utöver
det fanns ett mindre antal specialister inom interregionala resurser som arbetade i flera län eller i hela landet. Främst gällde det specialister inom syn, döv, och hörsel.

Ordet enhet används här och på flera andra ställen i dess grundbetydelse för att ange olika form av organisatoriska enheter. Senare när myndigheten startade blev begreppen mer entydiga. Då användes i hierarkisk
ordning följande benämningar: Verksamhetsområde, avdelning, enhet och sektion.
16
Enligt regleringsbrevet i december 2006 om budgetåret 2007 fick AMS följande uppdrag gällande verksamhetsgrenen Matchning på arbetsmarknaden:
”a. AMS skall i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) ta fram relevanta
indikatorer som beskriver arbetsmarknadens funktionssätt…”
”b. AMS skall ta fram indikatorer för hur verksamheten bidrar till att uppnå målet och föreskrifterna för
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt hur verksamheten bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt…/…AMS skall i samband med publiceringen av rapporten inbjuda relevanta myndigheter
och aktörer till en presentation rörande rapportens innehåll.”

15

58

59

N YA L E D N I N G E N

61

N YA L E D N I N G E N

N YA L E D N I N G E N

x

 redag 1 juni 2007
F
– Den nya ledningen presenterades

Under maj månad 2007 utsåg GD de sju chefer i den nya Arbetsförmedlingen
som skulle rapportera till honom. Den första juni meddelades det till organisationen på Vis.
Det gällde fyra marknadschefer, en chef för Målgrupp och bransch, en chef
för Verksamhetsstöd och service samt en chef för GD:s stab. Samtidigt meddelades att ställföreträdande GD Lars Sjöström fortsätter att arbeta med viktiga
frågor i GD:s stab och dessutom blir ett stöd för nya chefer. Någon särskild
ställföreträdare skulle inte finnas i den nya myndigheten. Chefen för internrevisionen Terttu Laakso skulle fortsätta i sin funktion även i den nya organisationen.
Två av dem som blev utsedda hade deltagit i styrgruppen sedan oktober 2006:
Kenneth Herder – avdelningsdirektör AMS blev chef för Marknadsområde Syd.
Helle Konga-Nielsen – personaldirektör utsågs till chef för det nya verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service med ca 2 000 anställda.
Övriga hade inte deltagit i styrgruppen:
Jan-Olof Dahlgren – länsarbetsdirektör i Gävleborg blev chef för Bransch och
målgrupp med ca 900 anställda.
Karin Ericsson – länsarbetsdirektör i Stockholm nu som chef för Marknadsområde Öst.
Eva-Lisa Höglund – chef Arbetsförmedlingen Kundtjänst som blev chef för
Marknadsområde Norr.
Lena Liljebäck – länsarbetsdirektör i Norrbotten blev chef för generaldirektörens stab.
Göran Persson – länsarbetsdirektör i Dalarna blev chef för Marknadsområde
Väst.
Utöver att de fick information om det nya uppdraget skulle alla dessutom leda den
nuvarande organisationen resten av året i den funktion de hade sedan tidigare.

x

 åndag 18 juni 2007
M
– Andra rapporten till regeringen

Enligt regeringens uppdrag redovisades verksamhetsmässiga och personella
konsekvenser samt kostnaderna för och besparingarna av förslaget till organisation av den nya myndigheten. Till det kom – även det enligt uppdraget – förslag om anslag och resursfördelning samt budgetunderlag för den nya myndigheten för verksamhetsåret 2008.
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I rapporten preciseras en begäran om tillfälliga medel på totalt 200 miljoner
under 2007. Motivet var främst att kunna värna kärnverksamheten samt extra
kostnader som uppstår i samband med inrättandet av en sammanhållen myndighet.
Bakgrunden var att besparingarna hittills hade fått klaras genom naturlig
personalomsättning och genom att spara på övriga utgifter av alla slag. Först
under 2008 med en ny myndighet på plats skulle det bli möjligt att genomföra
riktade besparingar och effektiviseringar.
Konsekvensen på kort sikt var att kärnverksamheten inte hade kunnat
värnas på det sätt som var önskvärt. Under 2008 bedömdes att verksamheten
skulle kunna anpassas på ett bättre sätt och om möjligt utan uppsägningar. En
viktig del för att klara det var hur myndigheten skulle lyckas med att få över
delar av personalen från stödverksamheten in i kärnverksamheten.
Under 2007 betydde verksamhetsövergången arbetsrättsligt att alla anställda i
de nuvarande 20 myndigheterna automatiskt skulle övergå till den nybildade myndigheten. Det innebär att det rådde uppsägningsförbud på grund av övergången.
De åtgärder som skulle krävas för att minska antalet årsarbetskrafter i stöd och
ledningsverksamheterna kunde därmed inte starta förrän efter årsskiftet.
I rapporten beskrevs att 1 250 nya arbetsförmedlare hade nyanställts och
utbildats. Av dessa utgjorde 700 ersättningsrekryteringar och 550 som finansierades av tillfälliga medel som verket tilldelades i syfte att säkerställa kontrollfunktionen samt att utveckla kontakterna med arbetsgivarna och att öka stödet
till de arbetssökande. Det fanns starka skäl till att dessa nya medarbetare
skulle kunna fortsätta att vara anställda.
En viktig faktor förutom att stärka kärnverksamheten var även att den höga
medelåldern i Arbetsmarknadsverket. I rapporten anges att 18 procent av
verkets anställda befann sig i åldersintervallet 60 – 65 år. Antalet pensionsavgångar skulle accelererar de närmaste åren med kulmen 2009 och 2010.
Medarbetare som uppnår 65 år:
År

Kvinnor

Män

Totalt

2008

205

161

366

2009

236

155

391

2010

247

168

415

Utöver personalen fanns det andra kostnader som skulle uppstå i samband med
förändringen som beräknades uppgå till ca 40 miljoner kronor. Det handlade om
kostnader som det skulle ta tid att avveckla som lokaler och befintliga avtal för,
utbildningskostnader, resekostnader, IT-abonnemangskostnader och liknande.
Regeringen tillmötesgick aldrig begäran om tillfälliga medel. Hela förändringen genomfördes inom ramen för ordinarie anslag. Även här finns det
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anledning att påminna om att besparingen i praktiken handlade om mer än det
nominella beloppet.
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 nsdag 20 juni 2007
O
– Seminarium om utvecklingsarbetet

I slutet av juni gick utvecklingsarbetet mot en ny fas. Det blev angeläget att ta
ställning till om arbetet skulle drivas, ledas och organiseras på ett delvis annat
sätt än tidigare. Därför kallade Bo Bylund de sju nya cheferna, styrgruppen för
Organisation 2008, delprojektägare, delprojektledare samt fackliga företrädare till ett heldagsseminarium på AMS den 20 juni.
Syftet med mötet var att gemensamt stämma av läget och att skapa ett avstamp inför det fortsatta arbetet. Under dagen resonerade mötesdeltagarna om
två centrala områden, dels prioriterade beslutsfrågor, dels styrning, ledning och
organisation av det fortsatta arbetet. Bland annat diskuterades förändringar i
styrgruppens sammansättning och förändrad inriktning i vissa av delprojekten.
Ambitionen var att snarast skapa en beskrivande tidplan över höstens arbete.

I en pm från sekretariatet beskrevs ledning, styrning och organisering av det
fortsatta utvecklingsarbetet som nu gick in i en ny fas.
Nu var den övergripande organisationen fastställd, delprojekten hade lämnat
fördjupade rapporter. Framåt behövdes mer fokus på beslut och implementering. Projekten lades direkt under den nya styrgruppen som skulle bestå av de
sju chefer som direktrapporterade till GD. Utöver dem skulle ställföreträdande
GD Lars Sjöström ingå. De tre fackliga organisationerna inbjöds att fortsätta
delta i styrgruppens arbete. Konsekvensen blev naturligt att den gamla styrgruppen skulle upplösas.
En viktig del av styrgruppens uppdrag var ett ansvar för att förfina och fördjupa organisationens innehållsliga delar. Inte minst handlade detta om att få
organisationens olika delar att samspela.

Ansvaret behövde fördelas. Den nya styrgruppen skulle hantera de dimensioner som handlade om utvecklingen och implementeringen av den nya myndigheten. Ansvaret för de dimensioner som kopplade till avvecklingen av myndigheterna skulle ligga på dåvarande GD-beredningen.
Sekretariatet för organisation 2008 skulle vara kvar under hela 2007 och utgöra stöd till GD och den nya styrgruppen. Arbetsuppgifterna för sekretariatet
skulle vara desamma som tidigare.
Att ombilda styrgruppen var ingen självklarhet. Frågan hade varit aktuell
sedan arbetet med att skapa den nya ledningen i maj.
Bo Bylund:
– Det var inte självklart att ändra styrgruppen. Avstämningsmötet i juni
använde jag till en del för att få underlag för beslut om detta. Då hade jag
ännu inte bestämt mig. Under mötet fanns det många som tyckte att de sju
nya cheferna skulle bilda den nya styrgruppen. Det var naturligt av flera skäl.
Samtidigt fanns risken att alla frågor hamnade där även de som inte handlade om ny organisation utan mer om ledning i dagsaktuella frågor. Sådana
frågor borde istället lösas inom ramen för den befintliga ledningsstrukturen.
– Om den gamla styrgruppen hade fortsatt kanske den mer fått arbeta
vidare enbart med organisationsfrågorna och kunnat hålla kvar många fler
frågor i den gamla strukturen.

Projekten som var en viktig del i arbetet hade tre delvis olika dimensioner som
helt eller delvis inrymdes i dem:
L Utredande som inte har en direkt koppling till organisationens utformning.
L Fördjupning av beslutad organisation – hur organisationen ska se ut när det
gäller avdelningar och enheter samt utformningen av dessa.
L Frågor som måste tas hand om i och med avvecklingen av de befintliga
myndigheterna.

En ytterligare aspekt var också att förändringen av styrgruppen så långt som
möjligt även borde spegla den exakta utformningen av den nya ledningen. Till
stor del var den frågan klar efter maj månad men några frågor var inte helt utklarade. Det handlade om huruvida någon ytterligare funktion skulle tillhöra
ledningen. Det fanns flera möjliga alternativ. För bildandet av styrgruppen tillfördes inga ytterligare funktioner. I en sammanvägning övervägde fördelarna
med att ombilda styrgruppen.
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Det fortsatta utvecklingsarbetet
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Fredag 17 augusti 2007
– Nya styrgruppen träffas

Närvarande var: Bo Bylund, Jan-Olof Dahlgren, Karin Ericsson, Heike Erkers
(SACO), Kenneth Herder, Eva-Lisa Höglund, Helle Konga-Nielsen, Lena Liljebäck, Göran Persson, Lars Sjöström, Meeri Wassberg (ST) samt Victoria AxbergPehrman, Thomas Ericson och Päivi Wiberg (alla tre från sekretariatet).
Bo Bylund hälsade den nya styrgruppen välkommen och beskrev den tidigare
gruppens arbetsformer och mötesetik som han önskade kunna fungera även i det
fortsatta arbetet i den nya gruppen. Samtliga som deltog instämde i mötesetiken.
Det underlag som beskrivits i förra kapitlet fanns som underlag för mötet.
Nya direktiv bearbetades och Thomas Ericson tillsammans med Nils Nilsson
på personalavdelningen fick i uppdrag att skriva ett inriktningsdokument om
mandat på chefsnivå två, tre och fyra.
En brådskande uppgift var att några av delprojekten snarast måste förslå
en chefsstruktur inom respektive verksamhetsområde och hur de ska vara
fördelade över landet. Det behövde bli klart inom några veckor, eftersom informationen skulle in i en bemanningsportal i slutet av september. Även vissa nya
specialistbefattningar behövde identifieras. Främst gällde det strateger på GDstab, samt vissa befattningar som skulle tillhörande sekretariatsfunktioner på
verksamhetsområdesnivå.
Skärningspunkterna mellan projektet för Målgrupps- och branschperspektivet och Verksamhetsstöd och service behövde ytterligare klargöras inom vissa
områden.
Styrnings och ledningsprojektet fick i uppdrag att fortsätta utveckla sina
förslag från delrapporten de presenterade i maj.
En annan återkommande strategisk fråga var överenskommelsen om lokal-,
tjänste- och servicesamverkan mellan Försäkringskassan, Skatteverket och
Arbetsförmedlingen. Bo Bylund skulle inom kort träffa de andra generaldirektörerna i frågan.
Vid mötet diskuterades även den kartläggning av medarbetare som inte
tillhörde kärnverksamheten som skulle genomföras i slutet av september.
Avsikten var att inte tappa värdefull kompetens som var nödvändig i den nya
myndigheten.
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Den nya styrgruppens roll

Två frågor påverkade gruppen tydligt.
L Förhållandet till den ledningsgrupp som fortfarande fanns kvar för den
gamla organisationen.
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L Förhållandet mellan de som varit med hela resan och de som nu kom in i
styrgruppen.
Förhållande till ledningsgruppen
En tydlig effekt av att styrgruppen ombildades utifrån hur ledningen för den
nya myndigheten hade formats ledde till att mötena i den gamla ledningsgruppen efterhand blev utan något större strategiskt innehåll. Det märktes mer och
mer under hösten. Sista mötet i december kortades av.
Thomas Ericson i sekretariatet beskriver det:
– Styrgruppen kom att upplevas som den arena där alla intressanta frågor
behandlades. GD-beredningen blev lite vid sidan av. Många frågor ville in
i detta nya forum. Det var här de strategiska frågorna fördes. Vi måste hålla
emot och få den gamla organisationen att fungera ännu en tid.
Flera beskriver hur det var under hösten:
– Vi levde parallellt med fortsatt ansvar för vårt nuvarande uppdrag och den
gamla strukturen. Först i mitten av december släppte jag det gamla - då gick
det inte längre och det märktes tyvärr negativt på en del resultat.
– Det var inte så lätt att sitta i det gamla jobbet och samtidigt i det nya. Inte i
första hand för att det var mycket att göra. Mer att det var så lång tid! Jag blev
otålig! Märkte hur jag började titta på många frågor med andra ögon.
– Samtidigt hade vi fullt ansvar för det gamla. Hela hösten var det svårt
kombinera. Det hade varit bättre om de sju lyftes bort. Då hade vi kunnat
komma längre i förberedelsen för det nya.
En fråga är naturligtvis om det hade varit möjligt att redan tidigt låta den nya
styrgruppen och blivande ledningsgruppen för den nya myndigheten lämna
sina gamla uppdrag. De skulle då kunna ägna sig helt åt att förbereda det nya.
Det fanns flera skäl till att så inte gjordes. Flera var länsarbetsdirektörer och
därmed myndighetschefer. Skulle de lämna sina uppdrag krävdes regeringsbeslut om att tillsätta ersättare. Även om så gjordes skulle det ha skapats följdeffekter när ersättare skulle gå in i deras uppdrag. Att redan nu när myndigheten
ännu inte formellt var startad genomföra detta skulle troligen ha skapat fler
problem än det skulle lösa.
Den gamla ledningsgruppen behövde fungera och fortsatt ta ansvar. Många
frågor gällde sådant som behövde lösas relativt omgående och som inte hade
med organisationsförändringen att göra. Den gamla organisationen behövde
fungera fullt ut ända till slutet.
Styrgruppen behövde ägna all tid och energi enbart åt myndighetsövergången och den nya organisationen. De frågorna fyllde mer än väl tiden för
gruppen.
Åter finns det anledning att peka på den kanske största utmaningen i hela
förändringen – att genomföra en stor organisationsförändring i ”full fart”.

67

N YA L E D N I N G E N

Bo Bylund:
– Den absolut största utmaningen var att göra ett skifte på en enda dag i
löpande verksamhet där en stor grupp chefer bytte stol samtidigt. Vi hade
ansvar för verksamheten till sista dagen och vi startade från första dagen med
full verksamhet. Självklart gick det inte att göra detta helt utan konsekvenser.
Decemberresultaten blev svaga.
Förhållande mellan de nya och gamla medlemmarna i styrgruppen
Flera av de nya beskrev senare hur de hade många samtal med dem som varit
med tidigare och inte minst med sekretariatet. Under hela hösten behövdes
tillbakablickar och genomgångar av hur grundtankarna var och vilka frågor
som hade diskuterats när olika lösningar hade valts.
Alla nya hade under våren deltagit i delprojektens arbete på olika sätt. Det
innebar att de kände till de frågor som just det projektet behandlat. De visste
relativt lite om vad övriga projekt hade gjort.
Några röster:
– För mig var detta nytt. Jag fick allt material från delprojekten och mycket
annat mitt i semestern. Två kubikmeter papper! Insåg att det inte gick att läsa
in allt till första mötet. De som varit med hade naturligtvis ett väldigt försprång. Kenneth var en viktig källa.
– Det var ett gigantiskt arbete som hade gjorts. Bra att det var i semestertider när materialet kom. Ojdå! Hur få ihop utan att ha hört bakgrunder. Nu
märktes att många människor varit engagerade och skapat ett väl genomarbetat material. Utan Thomas hade det varit ännu svårare – nästan omöjligt.
Jag kunde prata med honom om tankarna bakom allt arbete som gjorts.
– Det var i början svårt att veta vad som var mer givet och vad som var öppet.
I början var det hårt arbete att komma med i styrgruppen och att försöka hämta
in frågorna. Det märktes att gruppen var ojämn. Några hade varit med i den tidigare styrgruppen och hade därmed mera information om hur man resonerat.
– Jag läste mycket av materialet för att få en bild av hur det var tänkt. Det
kändes bra att ha en bakgrund. Initialt lyssnade jag mycket på dem som varit
med tidigare. Det var god stämning i gruppen och ingen fara med att ställa
frågor. Det var ett öppet och förstående klimat.
Thomas Ericson i sekretariatet hade sänt allt material den 30 juni. Ett kort
brev med massor av bilagor:
– Det var en lite speciell känsla att sända iväg detta. Det var min sista dag
innan semestern. Jag visste att flera av dem som fick mejlet skulle bli ordentligt förvånade över hur mycket material det var.
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Andra projekt

Utöver de projekt som redovisade sina delrapporter 28 maj fanns det även
några som hade andra tider för arbetet. För flera av projekten var arbetet inte
så starkt knutet till den nya organisationen. Några hade startat innan myndighetsfrågan blev aktuell. För några krävdes rapporter löpande från hösten 2006.
Här nämns kortfattat några av dessa.
Servicekonceptet
Ett delprojekt om servicekonceptet för den nya Arbetsförmedlingen startade
redan i november 2006. Det slogs under hösten samman med frågor som rörde
kontorsorganisation samt lokal- och tjänstesamverkan med andra myndigheter
som behövde ses över i ett sammanhang.
Servicekonceptet skulle ta hänsyn till möjligheterna att erbjuda service via
Internet, Kundtjänst och den lokala arbetsförmedlingen. Kontorsorganisationen tillsammans med Kundtjänst och Arbetsförmedlingen Internet skulle
skapa goda förutsättningar för att erbjuda kunderna en god och likvärdig service över hela landet. Servicen skulle dessutom utformas så att möjligheterna
till lokal- och tjänstesamverkan med andra myndigheter tillvaratogs. Projektet
skulle lämna ett förslag mot slutet av 2008.
Juridik
Projektet arbetade löpande från hösten 2006 fram till starten av den nya
myndigheten med frågor som rörde alla juridiska aspekter. De gamla namnen
skulle utmönstras ur författningstexter. Föreskrifter om handläggningen av
ärenden för två myndighetsnivåer måste anpassas. I mitten av december kunde
styrelsen besluta om ändringar i de föreskrifter som riktar sig till enskilda,
kommuner och landsting. GD beslutade ändringar som behövdes i Arbetsmarknadsstyrelsens allmänna råd och administrativa föreskrifter.
IT-projektet
IT-avdelningen hade under många år fungerat som en uppdragsverksamhet
inom arbetsmarknadsverket. Grunden var ett interndebiteringssystem som
innebar att övriga delar av verksamheten betalade IT-avdelningen för produkter och tjänster. I den nya myndigheten fanns en uttalad tanke om att inte ha
interndebiteringar.
En förstudie resulterade i att ett projekt som hette VISST (IT i VSS) startades.
Syftet var att göra IT-verksamheten mer effektiv på kort och medellång sikt.
Projektet startades den 28 november 2007 och skulle pågå till den 31 mars 2008.
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Beslut om delar i organisationen

För att göra det möjligt att starta den nya myndigheten med en helt ny organisation krävdes en mängd delbeslut. Många av dessa var nödvändiga att ta även
om andra delar inte var klara. Utan dessa stegvisa beslut hade inte tidsplanen
hållit. Samtidigt fanns det några betydligt färre beslut som beskrev hur de olika
delarna av organisationen skulle formas. Några av de viktigaste var följande:
Under slutet av maj och i mitten av juni 2007 togs beslut om marknadsområden och arbetsmarknadsområden. Att besluten kom tidigt var avgörande för att
klara den bemanning som sedan skulle genomföras. De grundläggande dragen i
organisationen med chefsnivåer behövde vara klar tidigt.
I september beslutades organisationen för den Strategiska staben samt för de
båda verksamhetsområdena Bransch och målgrupp samt Verksamhetsstöd och
service. Även inom dessa delar kunde därmed bemanningsarbetet fullföljas i tid.
Därmed var samtliga beslut som rörde strukturen i stort klara. Övriga beslut
fanns inom ramen för dessa.
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Samma tema om den gemensamma överenskommelsen fanns även i en debattartikel i Göteborgs Posten i slutet av maj.
Ett pressmeddelande om nya Arbetsförmedlingen sändes ut till media i
slutet av oktober från länsarbetsnämnderna. Budskapet var att en större del av
resurserna ska gå till matchning och kärnverksamhet. Genomslaget var stort.
Närmare fyrtio lokala tv- och radiostationer och tidningar berättade och skrev
om Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsområden och intervjuade de nya
cheferna.
I början av januari 2008 genomfördes en extern informationssatsning med
annonser i dagspress om den nya myndigheten. Omfattningen var halvsidor i
fyrfärg i ett hundratal tidningar över landet.
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Extern information och dialog

Utöver de rapporter som lämnade till regeringen genomförde Bo Bylund en
särskild föredragning för både finansministern och arbetsmarknadsministern
när förslaget till den nya organisationen hade behandlats och beslutats av AMS
styrelse.
Under våren genomfördes information om den nya organisationen utöver
den löpande dialogen med arbetsmarknadsdepartementet. Länsarbetsdirektörerna informerade i länsarbetsnämndernas styrelser och i andra regionala
samverkansorgan. Kontorschefer informerade i de lokala arbetsmarknadsnämnderna i kommunerna. Från hösten intensifierades detta arbete.
Bo Bylund själv informerade i flera olika sammanhang. Några exempel:
Arbetsmarknadsutskottet, SvensktNäringsliv, LO, Sveriges Kommuner
och Landsting, Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning (seminarium),
Kommunalråd (olika grupper), Landshövdingemötet, Riksrevisionen, Socialdemokratiska riksdagsgruppen.
I samband med rapporteringen till regeringen gick pressmeddelande ut med
kortare beskrivningar samtidigt som rapporterna i sin helhet bifogades.
I slutet av september skrev de tre generaldirektörer för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket en debattartikel i Dagens Nyheter.
Budskapet var att de tre myndigheterna ska kunna erbjuda medborgarna sina
tjänster på ett och samma ställe. Med start 2008 skulle myndigheterna öppna
gemensamma servicekontor på 82 platser i Sverige.
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Bemanningsprocessen
och verksamhetsövergång

I regeringens uppdrag om myndighetsförändringen hänvisades till reglerna om
verksamhetsövergång i lagen om anställningsskydd. Det innebar att samtliga
anställda hade rätt att automatiskt övergå till den nybildade myndigheten i sin
befattning, med samma geografiska placering och med samma villkor som före
årsskiftet, om de inte aktivt valt att söka sig till nya befattningar.
Bo Bylund:
– En besvärlig sak var att inga neddragningar skulle kunna genomföras
under 2007. Principen var verksamhetsövergång vilket innebar att alla utan
undantag skulle få gå över. Dock infördes ett anställningsstopp redan sent på
hösten 2006.
Chefsbemanningen var strategisk
Den nya ledningen var utsedd under maj månad och startade som ny styrgrupp
i augusti. Den 1 januari 2008 skulle de formellt tillträda i den nya organisationen. Det som nu behövde genomföras var att de i sin tur bemannade sina delar.
Detta var en fråga av stor strategisk betydelse. Med en ny chefsstruktur på plats
från start skulle den nya organisationen i vissa viktiga avseenden börja fungera
redan från första dagen.
Samtidigt var frågan komplicerad. Det fanns flera som därför ville skjuta på
den tills den nya myndigheten var på plats. De fackliga organisationerna var
negativa men även flera arbetsgivarföreträdare inom personalavdelningen var
tveksamma. Nuvarande myndighet kunde rimligen inte tillsätta tjänster i en
myndighet som ännu inte fanns. Å andra sidan kunde den nya myndigheten
inte fatta några beslut av samma skäl – den fanns ännu inte. I grunden fanns
dessutom principen om verksamhetsövergång.
Frågan diskuterade i flera omgångar. En extern arbetsrättsjurist anlitades.
Efterhand växte en lösning fram som hade några grunder. Det var bemanning
– inte tillsättning av tjänster. Alla beslut var preliminära tills den nya myndigheten kunde besluta. Bemanningen av chefer skulle genomföras inom befintlig
chefsgrupp.
Den väg GD och styrgruppen valde var att samtliga chefstjänster och några
kvalificerade handläggartjänster intresseannonserades för ”bemanning”. De tillsattes preliminärt tills de formellt skulle tillträda i den nya myndigheten. Övervägande delen av befattningarna var bemannade i början av december. Återstående vakanta tjänster ledigförklarades på vanligt sätt i den nya myndigheten
efter årsskiftet. Att bemanningen genomfördes till största delen innebar att alla
medarbetare i december fick veta vilken chef de skulle ha i den nya myndigheten.
Där ny chef saknades eller där det fanns andra skäl utsågs en tillfällig chef.
Arbetsrättsligt var det inte möjligt att tillsätta tjänster på vanligt sätt. Det
fanns även andra praktiska och personliga konsekvenser av stor betydelse.
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Redan när den nya ledningsgruppen utsågs blev de även klart var övriga i den
gamla ledningsgruppen skulle få sin placering. Några av dem blev chefer för
större arbetsmarknadsområden som benämndes Arbetsförmedlingschefer
med områdesansvar.
Ett särskilt partssammansatt bemanningsråd skapades för att hantera frågor
som inte gick att lösa i det löpande arbetet. I rådet ingick förutom personaldirektören, förhandlingschefen, chefen för chefsförsörjningen samt fackliga
representanter. Exempel på frågor som kom till rådet var vilka som fick söka
chefstjänsterna. Det fanns personer som bedömde att de borde få, men som
inte helt uppfyllde kriterierna att vara chef just då. De kunde till helt nyligen
ha varit chefer, de kunde ha tidsbegränsade förordnanden som chefer eller liknande. Totalt avgjordes ett knappt 50-tal ärenden i rådet. Förutom chefsfrågor
användes rådet även senare under starten av den nya myndigheten. Då gällde
det främst frågor om tillhörigheten för medarbetare i avdelningarna. Det
kunde finnas olika tolkningar om var en person borde höra hemma.
I alla frågor som rörde den nya myndigheten är ett samlat intryck i samtal med både fackliga företrädare och arbetsgivarföreträdare att samverkan
fungerade väldigt väl. Inte minst blev det tydligt i de många och komplicerade
frågor som uppstod i samband med bemanningen. De fackliga organisationerna tog ett stort ansvar och var ett stöd i arbetet för ledningen.
Chefer nivå två
Under sommaren 2007 pågick hela arbetet med att bemanna nivån under
den högsta ledningen – nivå två – det som motsvarade avdelning. Denna nivå
utgjordes av 68 arbetsförmedlingschefer med områdesansvar och avdelningschefer i inom Bransch och målgrupp samt inom Verksamhetsstöd och service.
Totalt handlade det om drygt 80 befattningar varav några redan var bemannade. Bemanningen var klar i mitten av september.
Uppdraget som Afo var en naturlig roll för många före detta länsarbetsdirektörer som inte ingick i den nya mindre ledningsgruppen. Flera av dessa
områden motsvarade en stor del av vissa län och tre av dem var de största kommunerna; Stockholm, Göteborg och Malmö.
En fråga som komplicerade processen var att det i några av dessa områden
redan fanns en chef för den största arbetsförmedlingen. I det korta perspektivet upplevde därför flera av dessa chefer att de blev av med sitt uppdrag som nu
till delar skulle övertas av en tidigare länsarbetsdirektör.
Chefer nivå tre och fyra
För att skapa möjligheter för dessa som nu ”blev över” och alla andra som ville
fortsätta med chefsarbete genomfördes bemanningen av nivå tre och fyra. Alla
tidigare chefer fick därmed söka om till chefsuppdragen. Gemensam benämning, oavsett var i organisationen de fanns, var chefer för enheter och sektioner. De namn som användes varierar något men enhetschefer i förmedlings-
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organisationen benämns arbetsförmedlingschefer. Skillnaden i förhållande
till arbetsförmedlingschef med områdesansvar var just att de inte hade något
områdesansvar.
I början av oktober kunde chefer i den gamla myndigheten anmäla intresse
för att bemanna chefsbefattningar på nivå tre och fyra. I början av december
var arbetet klart.

och målgrupp, chefen för Verksamhetsstöd och service samt ett par befattningar vid den strategiska staben. Utöver det inrättades även ca 75 tjänster som
verksamhetssamordnare i alla arbetsmarknadsområden och på avdelningsnivå. Tjänsterna – totalt ca 100 – var öppna för all tillsvidareanställd personal
inom Arbetsmarknadsverket att söka. De tillsattes under december förutom
några som blev vakanta en tid in i den nya myndigheten.

Tabell som beskriver chefsnivåerna i den nya myndigheten:

Brist på chefer – och överskott
När bemanningsarbetet summerades i slutet av året hade merparten av chefsbefattningarna och de övriga som varit aktuella blivit klara. De vakanta befattningar som fortfarande återstod i januari utannonserades och en sedvanlig rekryteringsprocess genomfördes. Till dessa tjänster kunde alla medarbetare söka.
Det fanns en oro inför bemanningsarbetet att ett visst chefsöverskott skulle
skapa bekymmer. Dels allmänt att några personer skulle känna sig överblivna
som chefer och dels att de så påtagligt skulle bli ersatta med någon annan i en
ovanlig process. Det fanns naturligtvis risk för arbetsrättsliga tvister. I mer
besvärliga situationer kunde det skapa försämrade relationer både med den
enskilde som var berörd och med de fackliga organisationerna.
Det blev inte så. Det finns inga tvister dokumenterade. Det överskuggande
problemet blev att det inte gick att lösa bemanningen av alla chefsbefattningar.
Vad hände då med chefer som trots allt ”blev över”? I vissa områden fanns
det efter bemanningen ett mindre överskott. Personalavdelningen bistod med
stöd för hur de nya cheferna skulle arbeta med frågan. Under våren 2008 följdes alla berörda upp. Endast för ett fåtal personer fanns då en inte helt godtagbar lösning.
Några blev verksamhetssamordnare. Några valde själva att sluta som chef.
Organisationsförändringen underlättade för dem som redan tidigare önskat
andra uppgifter. För några få fanns även en tidigare påbörjad process mot avveckling av andra skäl. Några få gick i pension. Nästan ingen lämnade myndigheten.
Övriga arbetade med förmedlaruppgifter eller med förmedlingsinriktning
i någon av stödfunktionerna inom Bransch och målgrupp eller i Verksamhetsstöd och service. Flera hade olika former av samordningsansvar där deras erfarenhet som chef togs tillvara. Mycket talar för att flertalet efterhand kommer
att återkomma till chefsarbete i någon form om de är intresserade och har goda
omdömen från sina tidigare chefsuppdrag.
Bo Bylund:
– Vi höll på att köra fast med bemanningen av chefsstrukturen. Facken var
negativa. Även egna experter inom personal och andra internt var tveksamma. Konsekvenserna var svåra att överblicka. Det krävde ett envist och
bestämt agerande från mig för att driva igenom bemanningen.
– Det var ju även så att chefsmötena i oktober redan spikades under sommaren. Då borde alla vara på plats.

Nivå/antal

Benämning

Namn på befattningar

Nivå ett/
7 st

Verksamhetsområde

Stabschef
Marknadschef
Chef för verksamhetsområde Bransch och
målgrupp respektive Verksamhetsstöd och
service

Nivå två/
ca 80

Avdelning

Arbetsförmedlingschef, arbetsmarknads
område (ort)
Chef, Avdelningen (namn)
Chef Arbetsförmedlingen Kultur

Nivå tre/
ca 190

Enhet

Arbetsförmedlingschef, (ort)
Enhetschef (namn på enheten)

Nivå fyra/
ca 220

Sektion

Sektionschef, (ort)
Sektionschef (namn på sektionen)

Totalt omfattade den nya chefsstrukturen ca 500 personer. För att genomföra
bemanningen inom ramen för verksamhetsövergång var de som kunde anmäla
intresse för chefsarbete begränsad till dem som var chefer i den gamla myndigheten.
Tillfälliga arbetsplatschefer
För att klara vissa uppgifter i starten av den nya myndigheten förordnades vid
starten vid årsskiftet ca 20 tillfälliga arbetsplatschefer. Det gällde främst för
de medarbetare som hade arbetat på länsarbetsnämndernas staber som ju nu
upphörde.
Motivet angavs utifrån det stora utvecklingsarbete som skulle genomföras
och att inte alla chefsfunktioner var tillsatta. Därför behövdes tillfälliga arbetsplatschefer som kunde ansvara för arbetsgivarens uppgifter i frågor kring
arbetsmiljön och det arbetsplatsnära ledarskapet.
Strategiska staben, sekretariat och verksamhetssamordnare
Ett antal nyinrättade befattningar blev möjliga att söka andra halvan av oktober. Det gällde de nya sekretariaten till marknadscheferna, chefen för Bransch
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Verksamhetsövergång till den nya myndigheten
I början av oktober fick alla medarbetare information om vad verksamhetsövergång innebar och även ett erbjudande om detta. Det fanns även en rätt
som anställd att motsätta sig övergången. Alla utom några få (totalt 4 av drygt
10 000 medarbetare) ville ha en övergång.
Innebörden var att all verksamhet och alla anställda som hade en anställning som sträckte sig över årsskiftet skulle föras över till den nya myndigheten.
De rättigheter och skyldigheter som fanns enligt tidigare anställningsavtal
skulle övergå automatiskt till den nya myndigheten. Medarbetaren gick över
till Arbetsförmedlingen med samma villkor och geografiska placering som de
hade vid tiden för övergången.
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För att så långt som möjligt möta dessa obalanser etablerades i början av
2007 en intern arbetsförmedling med syftet att matcha lediga tjänster med
medarbetare som anmält intresse av att byta jobb. Fram till och med november
2007 hade 448 medarbetare anmält intresse och 78 lediga tjänster hade tillsatts. Det var redan då klart att behovet av att stimulera den interna rörligheten
skulle accentueras när den nya myndigheten väl var igång.
Ambitionen som uttrycktes i slutrapporten till regeringen i december 2008
är att andelen anställda i förmedlingsverksamheten efterhand ska öka från
72 procent oktober 2006 till 78 procent oktober 2009. Även om merparten av
ledningen består av chefer inom operativ förmedlingsverksamhet ska även den
minska något. Andelen anställda inom stöd och service kommer under samma
period att minska från 23 till 17 procent.
På kort sikt var det svårt att åstadkomma denna förändring. Anställningsstoppet skapade naturligtvis stora svårigheter att styra utvecklingen. Huvudfrågan blev att åstadkomma snabb minskning av personal för att därigenom
klara ekonomin. I början av 2008 finns det några data som kan användas för att
bedöma hur myndigheten har klarat den ekonomiska besparingen främst med
hjälp av anställningsstoppet.
I myndighetens årsredovisning framgår följande:
År 2005

År 2006

År 2007

Antal årsarbetskrafter

10 341

10 715

Medelantalet anställda

10 624
524

Driftkostnad
per årsarbetskraft

Alla fick ett mejl med information om verksamhetsövergången och en uppmaning att via en webblänk svara på om de accepterade eller motsatte sig övergången. Medarbetare som inte var i tjänst fick motsvarande brev till hemadressen.
Minskat förvaltningsanslag
Förutom arbetet med bemanningen var förvaltningsanslaget för 2008 betydligt
lägre än för 2007 vilket krävde en anpassning. Främst åtgärden för att kunna
hantera den frågan var ett generellt anställningsstopp som infördes hösten
2006 och en återhållsamhet avseende samtliga övriga kostnader. Effekten av
verksamhetsövergången och det generella anställningsstoppet blev att organisationen fick en bemanning med obalanser avseende både kompetens, funktion och geografi vid ingången av 2008.
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Förändring
senaste året

Andel

10 493

–222

–2,1 %

10 907

10 611

–296

–2,7 %

554

542

–12

–2,2 %

Minskningen under 2007 av antalet anställda i medeltal jämfört med året
innan är 296 personer vilket motsvarar 2,7 procent. Kostnaden per anställd
har minskat något vilket ger en besparing. En tidsserie från år 2003 med en
prognos för 2009 som även visar antalet anställda i olika delar av organisationen finns i bilaga 9.
Antalet anställda minskade relativt snabbt under senare delen av 2007 vilket
märks vid en jämförelse mellan mars månad de båda åren 2007 och 2008.
Minskningen under perioden är 871 personer vilket motsvarar drygt 8 procent.

Antal anställda

mars -07

mars -08

Förändring

Andel

10 796

9 925

–871

–8,1 %

79

BEM AN N I N G O CH BYG GAN D E

I antal innebar detta att den personalminskning som var nödvändig till följd av
minskat anslag med 500 miljoner kronor i stort sett genomfördes under ett år
utan uppsägningar. Det som återstod berodde på att effekten av besparingen i
praktiken var större med hänsyn till främst avtalsenliga löneökningar och andra
kostnadsökningar. Det gjorde att fortsatta besparingar behövdes ännu en tid.
Minskningen förstärkte obalanserna som beskrivits ovan. Drygt 500 personer eller 60 procent av minskningen bestod av personal som arbetade inom den
direkta förmedlingsverksamheten som normalt skulle ha behövt rekrytera.
Kartläggning och inplacering av stabsmedarbetare
Medarbetare som tidigare arbetat på AMS och länens staber kartlades under
hösten. Kartläggningen omfattande drygt 2 300 medarbetare. Med den som
grund gjordes en första inplacering i den nya myndigheten. Under första kvartalet 2008 genomförde sedan chefer inom Verksamhetsstöd och service och
Bransch och målgrupp utvecklingssamtal med alla medarbetare för att göra en
kompetensplanering inför framtiden. I den processen stämdes även frågan om
placering av.
En kartläggning av befintliga kollektivavtal, policys och riktlinjer i myndigheterna genomfördes samt förhandlingar om att anpassa dessa till den nya
myndigheten. Kollektivavtalen hanterades via ett så kallat inrangeringsavtal
där parterna uttryckte sina ambitioner för det fortsatta arbetet efter årsskiftet.
I sakfrågorna som avtalen innehöll gick arbete relativt enkelt men det innebar
samtidigt ett stort praktiskt arbete.
En särskild del avsåg den personal som tillhörde Länsstyrelsen Gotland. En
underlättande faktor var att alla berörda var mycket positiva till förändringen.
En jämförelse gjordes mellan de avtal som fanns inom länsstyrelserna och
Arbetsmarknadsverket. I de flesta frågor var de senare bättre för medarbetarna
vilket ytterligare underlättade frågan. Totalt berördes ca 70 medarbetare.
Tiden var en avgörande faktor
Det kan sammanfattningsvis inte nog understrykas hur snäv tidsramen var
under hösten för bemanningsarbetet. Flera som deltog beskriver det som en av
de mest hektiska perioderna i deras arbetsliv. Tiden mellan beslut och genomförande var extremt kort med tanke på att det handlade om ca 600 befattningar
som skulle bemannas i en helt ny oprövad process. Ännu under sommaren
2007 var det ju faktiskt oklart hur det hela skulle gå till.
Förutom det stora arbetet med att hantera intresseanmälningar och själva
bemanningen fanns det även flera tekniskt svåra delar. När beslutet om hur det
skulle gå till fanns inga tekniska system färdiga. Inom några få veckor skapades
system som kunde hantera alla intresseanmälningar via intranätet, Vis. Inga
pappershandlingar behövdes.
För att ha någon information att hantera krävdes naturligtvis även att samtliga befattningar beskrevs. För några typer av befattningar var innehållet
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liknande. Däremot krävdes en mängd beslut på kort tid om hur många befattningar som skulle finnas inom respektive område. Även om flera principer var
givna utifrån organisationsbeslutet så fanns det mycket att ta ställning till.

x

 redag 14 september 2007
F
– Chefer på nivå två utsedda

På intranätet Vis kunde medarbetarna fredagen 14 september läsa följande:
”Under de senaste månaderna har ett omfattande bemanningsarbete skett
till chefsbefattningar på nivå två. De sju chefer som rapporterar till mig har
ansvarat för detta arbete i samverkan med de fackliga parterna och med stöd
från personalavdelningen. Jag kan nu hälsa ytterligare ett antal chefer välkomna i nya befattningar från och med den 1 januari 2008.
/Bo Bylund”
Några av dessa var redan utsedda 14 juni. Det rörde då de som tidigare ingått
i ledningsgruppen – länsarbetsdirektörer och avdelningsdirektörer på AMS
– och som nu fick nya uppgifter. Nu var även återstoden av dessa totalt ca 80
chefer på plats inför det nya.

x

Oktober 2007
– Seminarier för utsedda chefer

I början av oktober 2:a, 5:e och 12:e genomfördes chefsseminarier för utsedda
chefer på nivå två, det vill säga arbetsförmedlingschefer med arbetsmarknadsområdesansvar och avdelningschefer inom verksamhetsområdena Bransch och
målgrupp och Verksamhetsstöd och service.
Syftet med seminarierna var att ge cheferna en ökad förståelse för såväl
utvecklingsarbetet och dess syften som den roll de kommer att ha som chefer i
den nya myndigheten. Dessutom fick cheferna information och gavs möjlighet
att ställa frågor om det fortsatta bemanningsarbetet.
Bakgrunden var ett växande behov hos personalavdelningen att träffa dessa
chefer för att underlätta bemanningsprocessen som pågick. Samtidigt fanns
det även ett större behov att samla de chefer som skulle få en nyckelroll i det
fortsatta arbetet.
Bo Bylund inledde med ett längre anförande om rollen som ledare. Han
sammanfattade tankarna i begreppen: Företrädare, förtroende och förebild.
Det handlade om att säga och leva som man lär och därmed fungera som kulturbärare utifrån de värderingar som finns i organisationen.
På så sätt kan chefen ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att
göra ett bra jobb.
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Thomas Ericson, sekretariatet gick igenom förändringsarbetet utifrån syfte,
lägesbeskrivning och fortsättning. Ett avsnitt handlade om chefen som kommunikatör. Personalavdelningen gick igenom bemanningsarbetet.
Den tillträdande ledningsgruppen deltog och en moderator ledde en dialog
mellan dem och cheferna. Det blev en heldag om den nya organisationen och
om tankarna med den.
Inför träffarna skapades på kort tid en samlande skrift om förändrings
arbetet som kallades” Organisation 2008 – en helhetsbild”. Thomas Ericson
ansvarade för texten i sin helhet. Flera av delarna är även skrivna i jagform.
Flera centrala budskap fanns i skriften. Förutom syften, centrala värden och
intentioner med det nya gavs även en bild om var i förändringsprocessen organisationen befann sig just då knappt tre månader före start. Just dessa delar är
extra intressanta i denna berättelse. Här återges därför några texter ur skriften
Organisation 2008 – en helhetsbild:
Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete med anledning av den nya organisation som ska vara klar 1 januari 2008. Många är undrande och ställer
berättigade frågor. Frågorna är förstås av olika slag men det är helt klart att
många undrar över hur allt hänger ihop och om det finns någon helhetssyn
och röd tråd i den utveckling som nu sker. Mot bakgrund av att så många frågor handlar om helheten ska jag här försöka ge dig en översikt över utvecklingsarbetet.
Jag vill betona att ingen har en färdig bild med alla detaljer. Ingen sitter
heller inne med alla svar. Det finns kanske de som tror att ledningen har en
dold agenda och därför borde kunna berätta mer, men vi befinner oss i ett
skede då det är svårt att ge svar på allt. Visst är det så att vi har lagt grunden
och börjat resa den bärande stommen. Men det kommer att ta ytterligare en
tid innan bygget kommit så långt att vi har svar på hur alla delar i förändringen är tänkta att genomföras och hur varje enskild medarbetare påverkas.
Åter påmindes även om tidsperspektivet, att vissa saker behövde vara klara
redan 1 januari 2008, men att andra delar skulle ta längre tid.
Vi ska ha klart för oss att ett antal frågor måste klaras av innan den 1 januari
nästa år. Då ska den nya myndigheten vara på plats med allt vad det innebär.
Till exempel måste de gamla myndigheterna vara avvecklade, formella dokument som instruktion, arbetsordning och beslutsordning för den nya myndigheten finnas på plats, alla nya chefer vara utsedda och många styrnings- och
ledningsfrågor vara hanterade.
Som tidigare sagts är det viktigt att komma ihåg att utvecklingsarbetet
har ett längre tidsperspektiv. Målbild 2010 är vägledande för hela utvecklingsarbetet, vilket betyder att flera av de förändringar som följer av utvecklingsarbetet kommer att ske över en längre tid. Till exempel kommer ett nytt
kontorsnät att ta lång tid att få på plats. Vi är alltså inte färdiga i och med att
vi går in i 2008.
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x

 åndag 29 oktober 2007
M
– Första numret av tidningen 2010

En helt ny tidning skapades som skulle stödja förändringsarbetet. Namnet var
2010 för att tydligt peka mot målbilden. Tidningen distribuerades till alla medarbetare och innehöll bilder och reportage. Nio gånger per år skulle den utkomma.
Ansvariga utgivaren, informationsdirektör Greta Svensson, skrev i sin första
ledare att den skulle spegla förändringsarbetet. Hon angav som sin ambition
med tidningen att den skulle kunna:
L Förklara och skapa förståelse för förändringsarbetet
L Knyta ihop alla utvecklingstrådar till en helhet
L Framkalla diskussioner och skapa reaktioner
L Förmedla en vi-känsla
L Förkroppsliga nya Arbetsförmedlingen
Innehållet var till stor del byggt på intervjuer. I första numret intervjuades Bo
Bylund och Thomas Ericson om förändringsarbetet. De sju högsta cheferna
presenterades i personliga intervjuer om uppdraget och om sig själva. Flera
medarbetare intervjuades om deras syn på förändringen och om hur informationen fungerade. Utöver det fanns några reportage. Ett var från den interna
arbetsförmedlingen.
I en särskild ruta med rubriken ”sätt fart på debatten” uppmanades medarbetare
att höra av sig om de ville ta upp en särskild fråga eller om de ville debattera något.

x

 nsdag 31 oktober 2007
O
– Tredje rapporten till regeringen

I rapporten redovisades resterande åtgärder som krävdes för att den nya
myndigheten skulle kunna inrättas den 1 januari 2008. En särskild redovisning
lämnades även avseende Gotland.
AMS bedömning var att de utestående frågorna som fanns skulle kunna
hanteras före årsskiftet och att den nya myndigheten kunde inrättas i enlighet
med regeringens uppdrag. Samtidigt betonades att det utvecklingsarbete som
bedrevs i samband med förändringen också hanterade frågor som hade ett
längre tidsperspektiv.

x

 isdag 4 december 2007
T
– Chefer på nivå tre och fyra utsedda

Arbetet med bemanningen på chefsnivå tre och fyra var nu klart så långt det
gick just då. Det innebar att ytterligare 361 chefer fanns på plats i nya organi-
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sationen. Fortfarande saknades ett 60-tal chefer till uppdrag som inte hade
varit möjliga att bemanna. Chefer som inte fått någon placering gavs tillfälle att
ytterligare en gång visa intresse för de vakanta tjänsterna.

x

 isdag 11 december 2007
T
– Besked om placering och chef

I början av december fick samtliga medarbetare besked om sin placering. För
många innebar det även att de visste vilken chef de skulle få men för några var
den frågan inte klar. Det fanns då fortfarande ett antal chefsbefattningar som
inte var bemannade.
Ett meddelande gick ut som kortfattat i mejlen såg ut så här i ett exempel:
”personalobjektet@arbetsformedlingen.se (2007-12-11 11:40):
Bifogat finns ett brev med din nya yrkesmässiga tillhörighet samt information om
din nya chef.
Med vänliga hälsningar
Namn” (Underskrivet av verksamhetscheferna i Verksamhetsstöd och service
samt Bransch och målgrupp)

Till det bifogades även ett brev (bilaga 10).
Viktigt i sammanhanget är att de flesta medarbetare fick samma placering
och chef som tidigare. De som fick ny placering och chef var främst de som
arbetade på AMS och länsarbetsnämnderna. Utöver det fick ett antal kontor
samt enheter inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen nya chefer.
För de allra flesta var därmed även uppgiften och den egna placeringen
samma som tidigare. En stor förändring för flera av dem som fick ny chef var att
denne fanns på en annan ort än den egna. Antalet medarbetare med en chef på
distans ökade. För både chefen och medarbetaren var det en helt ny situation
att hantera.
Många upplevde avståndet som en stor nackdel. Den fördel det innebar för de
allra flesta var samtidigt att de kunde arbeta kvar på den ort där de varit tidigare.

j


Intervju med Thomas Ericson

Sekretariatet har nämnts i många delar av berättelsen. Det hade en mycket
central roll i hela förändringsarbetet. Ansvarig för det var Thomas Ericsson
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som med sin bakgrund var stark bidragande i många viktiga avgöranden. Som
en del i berättelsen finns därför denna mer personligt inriktade miniintervju
med honom.
Hur kom du in i arbetet?
– Jag hade inte arbetat så länge på AMS när frågan blev aktuell. Det var bara några
månader. Jag rekryterades till AMS för att jobba med verksamhetsutveckling på över
gripande nivå. När så frågan om att utveckla en ny sammanhållen myndighet kom upp
fick jag en förfrågan om att medverka i arbetet.
Vilken är din bakgrund som kan ha bidragit till att du fick frågan?
– Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med organisations- och verksam
hetsutveckling på strategisk nivå. Förändringsledning kan fungera som samlingsbe
grepp. Jag har en forskarbakgrund med inriktning mot organisatoriska utvecklingspro
cesser och ledning i samband med strategiskt utvecklingsarbete.
Vad tänkte du när du fick frågan?
– Oj!! Jag insåg ju direkt att det var något riktigt stort. En av landets största myndigheter
med över 10 000 anställda ska förändras i grunden! Och Bosse uttalar att vi ska utgå
från ”blankt papper” när vi skapar det nya. Med min bakgrund och mitt intresse för
organisationsutveckling kan man inte få en mer intressant och utmanande uppgift. Det
kändes nästan overkligt. Snabbt insåg jag att jag troligen aldrig kommer att få vara
med om något liknande. Att då dessutom få frågan från Bosse om att kunna delta i
arbetet på ett mycket påtagligt sätt med att forma det nya kändes både inspirerande
och ansvarsfullt.
Vad tycker du om hur det har gått?
– Det har varit fantastisk roligt och spännande. Komplexiteten och tempot har varit
mycket högt. Flera frågor har varit svåra och nästan alla har haft en stor inverkan på
verksamheten och därmed på många medarbetares vardag. Just nu känns det extra bra
att vi gemensamt i styrgruppen utvecklat en organisation som både förstärker förmed
lingsarbetets kärna och som förändrar i grunden.
– Att vi utöver detta med egna resurser klarade att utveckla en ny organisation med
alla de dimensioner som ingår inom den utsatta tidsramen är närmast otroligt. Det
borde inte gå – men det gick.
Finns det någon större fråga som förvånat dig?
– Att det trots allt hårt arbete aldrig varit någon rejäl uppförsbacke. Det bildades inte
någon stark negativ motkraft. Med tanke på de stora förändringar vi föreslog skulle det
mycket väl kunnat bli ett större motstånd. Det gäller både internt och externt.
Hur tror du att det går i genomförandet?
– Implementeringen av den nya organisationen bygger på att linjen tar över ansvaret.
Något särskilt förändringssekretariat eller annan form av projektorganisation med ett
utpekat ansvar för implementeringen skapas därmed inte. Det finns både fördelar och
nackdelar med detta. Det är nu upp till chefer och medarbetare i organisationen att
göra implementeringsarbetet framgångsrikt.
Vad visste du om ditt eget nya uppdrag?
– För mig var den frågan lika öppen som för många andra. Jag visste i december att mitt
uppdrag som ansvarig för sekretariatet skulle upphöra vid nyår. Mot slutet av året fick
jag sedan besked om mitt nya uppdrag som en av strategerna i generaldirektörens stab.
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x

 redag 28 december 2007
F
– Slutrapport till regeringen

Rapporten var indelad i fyra kapitel. Det inledande kapitlet gav en beskrivning av den nya myndighetens övergripande organisation. I kapitel två gavs
fördjupad information om olika sakområden. Kapitel tre handlade om hur det
organisatoriska utvecklingsarbetet genomförts. Viktiga händelser och beslut
redovisas i tidsordning i kapitel fyra. I bilagor fanns grunddokument, tabeller
och kartor som beskrev organisatoriska och geografiska områden.
Avsnittet om den nya organisationen återges i bilaga 8 eftersom det väl beskriver den organisation som startade 1 januari 2008.

j


Tid och resursåtgång för att skapa det nya

En förändring som är så omfattande kräver stora resurser av många delar av
organisationen. Samtidigt var förändringarna på kort sikt relativt små för den
lokala organisationen på arbetsförmedlingarna där huvuddelen av personalen
arbetar. Förändringarna var även begränsade inom vissa delar av det tekniska
och administrativa stöd som finns i en stor organisation. Något förenklat går
det att säga att förändringen främst gällde vad som kan kallas överbyggnaden i
form av staber och chefer. Där var å andra sidan förändringen mycket radikal.
En viktig aspekt var att förändringen genomfördes med egna resurser. Det
fanns ingen extern konsultorganisation som analyserade, föreslog eller deltog i
genomförandet. De externa resurser som användes var mycket blygsamma och
gällde i huvudsak frågor inom personal, information och IT-system.
I samband med att genomförandet närmade sig och när slutrapporten till
regeringen skulle skrivas kom frågan om resursåtgången upp. Det fanns ett
behov av att uppskatta den. Samtidigt fanns inte något enkelt sätt att beräkna.
Ett sätt var att undersöka tid och resursåtgång i de projekt som arbetat med
frågorna samt tiden för styrgruppen och sekretariatet. En sådan genomgång
gjordes. Till det kommer naturligtvis löpande tid för alla som deltog i en
mängd förändringar av de olika delarna. Några tydliga exempel är IT-system
som anpassas till nya strukturer samt personal och ekonomisystem när både
personalens tillhörighet och redovisningsenheter ändras. Att få fram en helt
rättvisande bild av den tid och de resurser som har krävts är inte möjligt med
rimliga insatser.
I ett särskilt avsnitt i regeringsrapporten som lämnades i december 2007
gjordes en kortfattad beskrivning av tids- och resursåtgången för att skapa den
nya organisationen. Det avsåg arbetet fram till den tidpunkten. En stor del av
arbetet började först därefter. Det var när den nya myndigheten till sin yttre

86

BEM AN N I N G O CH BYG GAN D E

form var klar som det stora arbetet med att skapa alla delar började. Samtidigt
ökade då också svårigheten att redovisa vad som rör förändringen och vad som
är löpande verksamhet.
För att ge en bild av resursåtgången återges därför texten till den delen av
regeringsrapporten här i sin helhet.
A N TA L Å RS A R B E TA R E
2,5 %
2,7
%
”Under november 2007 genomfördes en kartläggning
av utvecklingsarbetet
och för att
Tid för ”normal”
verksamhet

bedöma tidsåtgången. I redovisningen är tiden fördelad dels på myndighetsövergång
Tid för arbete med myndighetsövergången
en, dels på det långsiktiga utvecklingsarbetet
mot Målbild 2010.
94,8 %
Tid för nya myndigheten med Målbild 2010

Arbetet med själva myndighetsövergången under år 2007 motsvarar 255 årsarbetare
vilket är 2,5 procent av totalt 10 200 årsarbetare. För utvecklingsarbetet mot Målbild
2010 avsattes motsvarande 275 årsarbetare vilket är 2,7 procent av det totala antalet.
2,5 %
2,7 %
94,8 %

A N TA L Å RS A R B E TA R E
Tid för ”normal” verksamhet
Tid för arbete med myndighetsövergången
Tid för nya myndigheten med Målbild 2010

En bedömning är även gjord för hur många personer som sammantaget har arbetat
med myndighetsförändringen och med utvecklingsarbetet mot Målbild 2010. Ett första
konstaterande är att alla drygt 10 000 anställda i någon mån har deltagit i arbetet.
Framförallt genom ett informationsutbyte där alla har haft möjligheter att lämna syn
punkter. Ett mindre antal har arbetat med frågorna en stor del av sin arbetstid. Totalt rör
det sig om ca 500 personer.
100
400

10 000

100

A N TA L P E R S O N E R
Del av arbetstiden
Väsentlig tid men mindre än halvtid
Minst halvtid – upp till heltid eller mer

A N TA L P E R S O N E R

En kraftsamling har gjorts 400
för att åstadkomma en verklig och positiv förändring i den
Del av arbetstiden
riktning som både organisationen och uppdragsgivarna
önskar. Samtidigt, under hela
denna tid, har den normala verksamheten bedrivits
påtid
Arbetsförmedlingarna.
Väsentlig
men mindre än halvtid Andelen
10 000
personer som bundits upp enbart
för myndighetsförändringen är förhållandevis låg.
Minst halvtid – upp till heltid eller mer
Mindre än motsvarande tre procent av årsarbetstiden
har avsatts för arbetet med myn
dighetsförändringen.”
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x

 isdag 1 jan 2008
T
– Ny myndighet

På nyårsdagen 1 januari hände av naturliga skäl inte så mycket. Det var helgdag
och det mesta stod stilla. Som i alla organisationer pågick naturligtvis en betydande aktivitet främst i olika datasystem som nu ställde om från den gamla
organisationen till den nya.
Dagen efter – den 2 januari – är den första mer praktiskt intressanta dagen
i den nya myndigheten. För de allra flesta som arbetade inom den operativa
förmedlingsverksamheten märktes troligen inget förutom för dem som bytt
chef. Det mest påtagliga för alla denna dag var att e-postadressen för alla ändrades till ”förnamn.efternamn@arbetsformedlingen.se”. Tidigare varierade
ändelsen beroende på myndighetstillhörighet. I början av året skapades även
enhetliga nya kuvert för annan post.
Avgörande var att de tekniska systemen klarade övergången. Det finns inga
rapporter om några allvarliga störningar även om det fanns några mindre problem med själva övergången som delvis var kopplad till nya system.
En av de allra första notiserna på intranätet publicerades 2 januari och
handlade om hur ärenden som hamnat fel i det nystartade gemensamma diariet
skulle hanteras.

En fråga som blev akut redan från första dagen var behörighetsfrågor för alla
former av beslut. Flera av dessa frågor hade inte varit möjliga att klara ut i alla dess
delar i den gamla myndigheten. Det var först när den nya myndigheten var bildad
som behörighetsbrev och liknande kunde skrivas under. Det var först då alla chefer
tillträdde formellt. I avsaknad av ett helt elektroniskt identitetssystem måste fortfarande behörigheterna undertecknas av personen i ett pappersdokument. Med
tanke på den stora mängd beslut som tas varje dag på en arbetsförmedling handlade detta om en grundläggande funktion som måste fungera snabbt.
Den egenrapportering som varje medarbetare kunde göra när det gällde
resor, semester och liknande var stängd den första arbetsdagen men öppnade
efter relativt kort tid igen den 9 januari. Lönesystemen fungerade – alla fick sin
lön senare i slutet av januari. Det enda som hände några som bytte arbetsplats
var att de kunde få två olika lönespecifikationer när tekniken förändrades.
Det dominerande intrycket är att starten av den nya myndigheten var väldigt
odramatisk. Allt gick lugnt och de flesta gick till sitt vanliga arbete på sin vanliga arbetsplats men samma uppgifter, arbetskamrater och chef som tidigare.
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Samtidigt var förändringen riktigt stor i några delar. För en relativt stor del
av cheferna samt för de som tidigare varit på länsarbetsnämnderna och AMS
började nu ett nytt uppdrag i en ny roll med behov av nya kontakter i en helt ny
struktur. För många av dem var detta en dag då de startade en helt ny period i
sitt arbetsliv.
Allra störst var förändringen för den nya ledningen. Nu var det skarpt läge och
det fanns stora förväntningar från många håll att de snabbt skulle kunna hantera
mängder av frågor som styrde arbetet med att bygga den nya myndigheten.

j


De första veckorna

Trots att ledningen hela tiden inpräntat att det var först nu som den nya organisationen skulle börja byggas på allvar tog det tid innan den fulla insikten om
vad det innebar trängde ner i alla delar.
Åter är det viktigt att påminna om att skiftet gjordes på en enda dag i löpande verksamhet med många i en helt ny roll. Ibland kunde det vara svårt för
den enskilde att inse vidden av att nästan alla utanför den direkta förmedlingsverksamheten befann sig i en ny roll.
Ett enkelt citat från en chef i en ny befattning beskriver kort:
– Det var inte bara jag som hade ny roll efter 1 januari utan alla hade det.
Flera avgörande frågor var lösta i förberedelsearbete. Utan dem hade en
mängd andra frågor varit alldeles omöjliga att hantera den första tiden. Samtidigt fanns det en risk att för många därmed även trodde att fler frågor var lösta
än vad som var fallet.
En sådan avgörande fråga var att nästan hela den nya chefsstrukturen var på
plats redan från start. De kunde omedelbart påbörja sitt arbete. En viktig del
den första tiden var personliga samtal med alla från tidigare staber vid länsarbetsnämnderna och AMS som nu fått en ny placering och ofta en ny chef. Den
första placeringen var preliminär och hade beslutats under stor tidspress. Nu
krävdes en mer noga genomförd kartläggning. För de flesta var placeringen
relativt självklar och stämde väl med tidigare erfarenheter. För en mindre del
var det mer oklart.
För flera av de nya enheterna blev bemanningen ojämn i förhållande till
en tänkt nivå. Några hade tilldelats för många och några hade alldeles för få
medarbetare. Det fanns även andra beslut om den nya organisationen som resulterade i ett behov av att föra medarbetare mellan olika delar samtidigt som
förändringen inte kunde genomföras i förväg under hösten 2007. Främst rörde
det personal inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
För att lösa frågan om de chefstjänster och några andra tjänster som var
vakanta annonserades de flesta redan 9 januari.
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Chefsdagar i januari
Arbetsförmedlingens alla chefer samlades i Stockholm 9–10 januari för att
höra arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin inleda med att säga att han
”är stolt över Arbetsförmedlingen”. Bo Bylund berättade vad han ville se
mer av i verksamheten de närmaste åren. En organisationspsykolog beskrev
utmaningar med att leda och arbeta i en kundnära organisation och en tidigare
förbundskapten för friidrottslandslaget berättade om sin ledarfilosofi.
En workshop anordnades där aktuella ämnen kring den nya organisationen
diskuterades och en utfrågning av nya ledningsgruppen genomfördes. Informationschef Greta Svensson och kommunikationsstrategen Fredrik Ljungberg
pratade om arbetsförmedlingens varumärke och chefens roll som förebild och
bärare av varumärket.
Dagarna avslutades med att Bo Bylund underströk att vi måste tro på
Målbild 2010 och att vi nu tillsammans startar resan för att bli Europas bästa
arbetsförmedling.
Styrdokument för nya Arbetsförmedlingen
Under vecka 3–4 sändes en ny version av ett styrdokument – som även fanns i
den gamla myndigheten – till alla medarbetare. Syftet var att skapa förståelse
för hur myndigheten styrs. Dokumentet ska ge vägledning och kunna användas
inför beslut och prioriteringar både i det dagliga arbetet och mer långsiktigt.
Länsarbetsnämndernas staber försvann
och ersattes av något nytt okänt
När länsarbetsnämndernas roll försvann uppstod många frågor. I grunden
var de flesta positiva till förändringen med en gemensam myndighet. Länens
staber hade fungerat som ett slags filter och stötdämpare i många frågor.
Samtidigt fanns det många positiva sidor av staberna som märktes när de försvann. Många frågor ramlade nu ner direkt till arbetsförmedlingschefer som inte
visste hur de skulle hantera dem. Den tidigare sorteringen och till en del prioriteringen som gjordes i länet fanns inte längre. Många chefer upplevde att de inte hade
resurser att hantera många av de frågor och styrsignaler som kom. På så sätt uppstod även vissa nya svårigheter i styrningen som länen tidigare kunde underlätta.
Till detta kom att cheferna lokalt även upplevde att de inte visste vem de
skulle vända sig till i olika frågor. Före förändringen fanns ofta tydliga roller och personer med sakansvar i olika frågor på den egna staben i länet som
cheferna var vana vid att resonera med och även få praktiskt stöd från. Dessa
resurser skulle hämtas nu från stödorganisationen som bestod av två nya organisatoriska delar som i början upplevdes som anonyma – Verksamhetsstöd och
service samt delar av Bransch och målgrupp.
Här uppstod omedelbart ett stort behov av att finna nya former för samarbete mellan organisationens olika delar.
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Det fortsatta utvecklingsarbetet
med Arbetsförmedlingens organisation
I början av februari publicerades ett dokument på Vis som beskrev det fortsatta utvecklingsarbetet. Det fanns då i organisationen en del frågor om hur
utvecklingsarbetet skulle bedrivas när det inte längre fanns en särskild form
”Arbetsförmedlingen – organisation 2008” med styrgrupp och sekretariat.
I texten underströks att ett omfattande utvecklingsarbete återstod för att
den nya organisationen skulle fungera på ett sådant sätt som det var tänkt och
för att de värden och intentioner som drivit och drev utvecklingsarbetet skulle
få genomslag i hela organisationen.
Den nya linjens ansvar
Från starten av den nya myndigheten var det den nya linjen som hade tagit över
ansvaret för den fortsatta implementeringen av den nya organisationen och
dess utveckling.
Det betydde att information om de förändringar som genomfördes primärt
skulle ha de avsändare som i den nya organisationen var ansvariga för frågan.
Det var via den ordinarie linjen som medarbetare runt om i organisationen
skulle få information om och ha möjlighet att föra dialog kring det fortsatta
utvecklingsarbetet.
Det fanns samtidigt några frågor som även fortsättningsvis behövde hanteras
i projektform eftersom det hela tiden fanns en risk att helhetsperspektivet tappades bort när många blev uppslukade av de dagliga frågorna som var kopplade till det egna ansvarsområdet.
Självklart var det ledningsgruppen som hade det yttersta ansvaret att se till
helhetsperspektivet. Samtidigt fanns ett behov att frågor som rörde utvecklingsarbetet kunde sorteras, analyseras och beredas. För att skapa en form för
detta bildades en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen var en central aktör som enskilda chefer och medarbetare
kunde vända sig till med frågor och synpunkter som var svåra att hänföra till
någon enskild ansvarig och som därmed riskerar att ”falla mellan stolarna”.
Gruppen var liten men bestod av personer med strategiska positioner i organisationens olika verksamhetsområden (Marknadsområden, Strategiska staben,
Bransch o målgrupp samt Verksamhetsstöd och service). Sammanhållande var
Thomas Ericson som tidigare ansvarat för sekretariatet och för centrala delar i
den genomförda organisationsförändringen.
Flera frågor var aktuella och information om några viktiga publicerades
efterhand på Vis:
L Dialog över verksamhetsområdesgränser
L Samverkan mellan marknadschefernas sekretariat och övriga sekretariat
L Arbetsordningar för nationella funktioner
L Arbetsmarknadsutbildningen
L Enhetliga benämningar

93

D E N N YA MY N D I G H E T E N

L Enhetliga yrkestitlar
L Utvecklingsledning
Arbetsgruppens uppgift var inte att lösa frågorna – därtill var gruppens resurser alldeles för små. Det handlade mer om att ta olika kontakter och så långt
möjligt säkerställa att frågorna hanterades på lämpligt sätt i organisationen.
För en del av frågorna som anmäldes kunde gruppen snabbt konstatera att den
redan var omhändertagen. Då handlade det mer om att göra detta känt för
dem som undrade. Ibland var den viktigaste frågan att finna de personer som
behövde samarbeta för att nå en lösning. Några frågor var av den karaktären
att de fördes vidare till ledningen.
Arbetsförmedlingens samverkansnivåer
Vid starten uppstod en del oklarheter om hur samverkan med de fackliga
organisationerna skulle genomföras. Grunden och syftet var inte ändrat på
något sätt men formerna var inte helt utklarade. Från fackligt håll framfördes
en del missnöje med detta. I det sammanhanget är det viktigt att se betydelsen
av att styrgruppen upphörde omedelbart när myndigheten startade. I den hade
ordföranden för de två stora fackliga organisationerna under mer än ett års
tid träffat GD regelbundet och ofta under mer än ett års tid. När styrgruppen
upphörde så upphörde även den kontakten.
En oklarhet var samverkansnivåerna i det nya. I grunden fanns en central
och en lokal nivå. Mellanledet med länsorganisationerna var borta. De lokala
och centrala nivåerna var relativt lätta att klara ut. Frågan gällde mer hur behovet av någon form av mellannivå såg ut. Den nivå som diskuterades i marknadsorganisationen var de 68 arbetsmarknadsområden som i grunden är en lokal
nivå men som samtidigt har ansvar för större eller mindre region. Motsvarande
dialog fördes om avdelningarna inom Verksamhetsstöd och service samt
Bransch och målgrupp.
Mot slutet av det första kvartalet enades ledningen och de fackliga organisationerna om grunderna för hur samverkan på denna nivå skulle fungera. Det
formulerades i en överenskommelse:
Samverkan på mellannivå
Vissa frågor som ska samverkas med fackliga organisationer berör samtliga eller flera
kontor/enheter inom ett arbetsmarknadsområde eller en avdelning inom Verksamhetsstöd och service/Bransch och målgrupp. Sådana frågor ska samverkas på den nivå där
frågan samordnas alternativt beslutas.
Exempel på frågor som ska samverkas på arbetsmarknadsområdesnivå eller avdelningsnivå:
• Omfördelning av resurser/personal där flera kontor eller enheter är berörda.
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• Förändrad organisation. Inom arbetsmarknadsområde, tex branschinriktning, samordning av Jobb och utvecklingsgarantin, sammanhållna team.
• Arbetsmarknadspolitiska frågor/externa uppdrag som genererar förändringar för
flera kontor, tex samverkan med Försäkringskassan.
• Rekrytering av arbetsförmedlingschefer/enhetschefer/sektionschefer.
• Chefsersättare för arbetsförmedlingschef med områdesansvar/enhetschef
• Resultatuppföljningar där resultaten ska följas upp på arbetsmarknadsområdes-/avdelningsnivå, t ex medarbetarundersökningens resultat, sjukfrånvaro.

Uppföljning och utvärdering av den nya myndighetens verksamhet
Redan tidigt startade två uppföljningar av arbetet med den nya organisationen.
Regeringen gav ett uppdrag till myndigheten att göra en egen uppföljning och
samtidigt ett uppdrag till ett externt konsultföretag.

j


Fortsatt utvecklingsarbete mot målbilden

I början av april blev det klart att myndigheten skulle få en ny chef under hösten 2008. Under tiden utsågs en tillfällig chef. Att myndigheten bytte högsta
ledningen med en tillförordnad generaldirektör ändrade i grunden inte något
när det gäller det fortsatta utvecklingsarbetet. Målbilden var fastlagd och den
nya organisationens grunder var på plats. Det handlade fortsatt om att fullfölja
det påbörjade förändringsarbetet.
Under juni månad i slutfasen av arbetet med denna berättelse blev det även
klart vem som skulle bli ny generaldirektör. Angeles Bermudez-Svankvist utsågs
av regeringen 2008-06-12. Den nya generaldirektören tillträder 2008-09-01.

j


Avslutande reflektioner

Att i efterhand reflektera över och även värdera gjorda val är naturligtvis
enklare än när valen görs. Det gäller i detta omfattande utvecklingsarbete på
samma sätt som i våra enskilda liv. Med facit i hand kan vi ofta se vilka val som
varit helt avgörande för framgång eller motgång. Syftet med denna bok är inte
att göra en utvärdering av förändringsarbetet. Andra har det uppdraget. Samtidigt finns det skäl att ta upp några frågor även här för reflexion.
Utöver tankarna om hur den nya organisationen skulle fungera och vilka
vinster som skulle uppnås fanns det ett antal faktorer som hade stor inverkan
på hur förändringsarbetet bedrevs. Några försvårade och några underlättade.
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Faktorer som försvårade
Den korta tiden och omfattningen av förändringen var helt avgörande. Det
finns exempel på stora företag som gjort omfattande strukturella förändringar.
Däremot är det tveksamt om det finns någon lika stor förändring som genomförts under så kort tid vid någon annan offentlig verksamhet. Det som gjordes
var att i dialogen med regeringen verka för en tidigareläggning av uppdraget.
Självfallet hade det varit bra att få uppdraget redan under hösten 2006. Även
med ett uppdrag redan då hade tiden varit mycket kort till genomförandet.
Besparingsuppdraget var i realiteten större än de nominella 500 miljoner
kronorna med hänsyn främst till avtalsenliga löneökningar och andra kostnadsökningar. I de flesta organisationer som gör mycket stora förändringar
ökar kostnaderna initialt. Nu fanns inget sådant utrymme. Förändringen skulle
genomföras med omedelbara krav på kostnadsminskningar. Som första och
viktigaste åtgärden infördes därför ett anställningsstopp. Det är svårt att se
något alternativ till den åtgärden även i efterhand.
Samtidigt gav ledningen besked om att allt skulle göras för att undvika uppsägningar. Även här är det svårt att se några enkla alternativ. Utöver hänsyn till
dem som riskerade uppsägning skulle en sådan fråga direkt påverka förändringstakten som var helt avgörande. Att genomföra en så stor förändring med
samtidiga uppsägningar hade troligen skapat en stark negativ oro som försvårat
genomförandet. Utöver det fanns i regeringens uppdrag att alla skulle erbjudas
verksamhetsövergång till den nya myndigheten.
Löneavtalen var i otakt med förändringen. Det medförde att lönesättningen
försenades. Många av dem som tillträdde nya befattningar i den nya myndigheten fick vänta orimligt länge på att få besked om sin nya lön. För chefer på nivå
tre och fyra var frågan inte avgjord förrän flera månader in på 2008.
Stora omläggningar i arbetsmarknadspolitiken genomfördes under samma
tid. Det var inte bara Arbetsmarknadsverket som skulle förändras i grunden.
Arbetsmarknadspolitiken skulle också förändras. Det innebar att hela den förändringen – som främst genomfördes under 2007 – hanterades samtidigt med
arbetet att skapa och förbereda den nya organisationen. En viktig aspekt som
beskrivits tidigare är att stora delar av ledningen i form av länsarbetsdirektörer
och avdelningsdirektörer på AMS redan i mars 2007 fick besked om att deras
uppdrag skulle försvinna. Det var samtidigt dessa som ledde genomförandet av
förändringarna i arbetsmarknadspolitiken.
Faktorer som underlättade
När uppdraget väl kom var det generellt och med stor frihet för myndigheten
att själv förändra organisationen. Det underlättade på många sätt. Nu kunde
generaldirektören och styrgruppen snabbt och kraftfullt driva på i alla delar av
förändringsarbetet.
Internt fanns en positiv inställning till att bilda en gemensam myndighet.
Formerna för den nya organisationen var naturligtvis en annan fråga men
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den grundläggande positiva inställningen till myndighetsförändringen bidrog
till att göra förändringen möjlig under så kort tid. Här kan nämnas att många
medarbetare och chefer såg uppdelningen i flera myndigheter enbart som en
formfråga. I praktiken såg de Arbetsmarknadsverket som en gemensam helhet
med styrning via chefslinjen som bestod av generaldirektören, länsarbetsdirektörerna och arbetsförmedlingscheferna.
Externt hade frågan om en myndighet mognat och delvis förändrats sedan
förra gången när förslaget var aktuellt i slutet av 90-talet. Då protesterade
landshövdingar samt fackliga och politiska företrädare främst lokalt och regionalt. Vad som nu var annorlunda kan kräva en egen undersökning som inte
ryms här. Några möjliga faktorer kan dock nämnas:
L Politiskt fanns ett starkt intresse av att sluta upp bakom den nya regeringen.
L De externa möjligheterna att påverka delar av arbetsmarknadspolitiken hade
delvis förändrats. Tidigare främst under 70- och 80-talet togs flera viktiga
ekonomiska beslut i länsarbetsnämndens styrelse som påverkade regionen.
Tydligaste exemplen är investeringsarbeten som rörde vägar, byggverksamhet och liknande där det fanns starka lokala och regionala intressen. Under
90-talet fanns även vissa mer fria medel för projekt ”otraditionella medel”
som var av stort intresse. Det mesta av detta var nu borta sedan flera år.
L Andra myndigheter hade gjort liknande förändringar. Den nu aktuella
förändringen var därmed en av flera – inte minst när det gällde att förändra
knytningen till länen. Till det bidrog troligen även Ansvarskommitténs
arbete som skapade frågetecken runt regionfrågorna.
Andra möjliga val
I samtal med främst Bo Bylund och styrgruppen har några vägval kommit upp
där det i organisationen eller i styrgruppen funnits tankar och frågor om alternativ. Några av dessa är viktiga att ta upp.
Chefsbemanningen. Här fanns det en tveksamhet hos flera om det skulle
genomföras redan 2007 inom ramen för den gamla myndighetsstrukturen eller
vänta till efter 2008-01-01. Bo Bylund själv var övertygad om att den borde
genomföras redan hösten 2007 och drev på. I efterhand verkar alla eniga om att
det var bra. Det problem som istället blev viktigt senare var att den inte gick att
genomföra fullt ut och inte lika snabbt som behövligt. Det fanns en plan för en
stor gemensam chefsträff redan i november 2007. Den fick ställas in eftersom
inte alla chefer var utsedda.
Frigöra den nya ledningen. Det hade funnits fördelar med att frigöra dem
redan under hösten för att helt ägna sig åt det nya. Samtidigt fanns även uppenbara nackdelar. De skulle främst ha fått förbereda utan att ha en reell organisation att leda. Det skulle även ha skapat följdverkningar när de i sin tur skulle
ersättas tillfälligt fram till 1 januari 2008.
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Skapa en särskild förändringsorganisation. Vid många stora organisationsförändringar skapas särskilda förändringsprojekt med någon ”förändringsgeneral”. Nu valde GD att linjen – den nya ledningen och deras chefer – skulle
genomföra utvecklings- och förändringsarbetet. Bo Bylund själv såg inte
som ett alternativ att skapa någon särskild organisation vid sidan av. Den nya
ledningen måste visa att den tar ansvar och genomför. En särskild organisation
vid sidan av riskerade att skapa en slags dubbelstyrning. Den kunde lätt bli ett
mellanled som försvårade istället för att underlätta.
I början av februari skapades en mindre grupp med ett särskilt ansvar att se
till helheten i det nya. Bo Bylund anger själv som ett möjligt alternativ att den
kunde ha varit något starkare med ett tydligare mandat och kanske även startat
tidigare, redan före 1 januari.
Samverkansfrågorna internt. Det blev ett glapp i samverkan med de fackliga organisationerna i vissa delar av myndigheten den första tiden. I efterhand går det
att se fördelar med att den frågan hade varit löst tidigare än vad som nu skedde.
Lösta och olösta frågor vid starten
I tabellen nedan finns några exempel på frågor som var lösta respektive inte
lösta den första tiden när den nya myndigheten startade.
Frågor som till stor del var lösta
1:a kvartalet 2008

Frågor som till stor del inte var lösta
1:a kvartalet 2008

Den nya myndigheten till form och
struktur.

Samspelet mellan organisationens olika
delar i det praktiska arbetet.

Ny organisatorisk ledningsstruktur med
chefer.

Personalmässig obalans geografiskt och
kompetensmässigt.

Flertalet IT-system anpassade till det nya.

IT-avdelningens roll och uppgifter.

Samverkansfrågor som var oklara vid
starten löstes mot slutet av kvartalet.

Benämningar för några delar av organisationen var inte klara. Det påverkade
namn och organisatoriska nummer i olika
databaser.

Stor del av besparingskravet var
genomfört.

Roller och uppgifter inom delar av stödverksamheten.

Sammanfattningsvis var det en mycket stor förändring som genomfördes under
kort tid. Utan en tydlig vilja, styrning och engagemang från många hade det
inte varit möjligt.
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Inledning

Arbetsmarknadsverket (AMV) har i uppdrag av regering och riksdag att bidra till
en väl fungerande arbetsmarknad som ger fler jobb och ökar tillväxten. Den
arbetsmarknadspolitiska verksamhetens huvuduppgifter har i verkets interna
styrning samlats under följande verksamhetsidé: Vi medverkar till att arbetsgivare
hittar rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få arbete.
Verkets vision lyder Arbetsförmedlingen – leder till arbete.

AMV befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Det viktigaste syftet med
utvecklingsarbetet är att ge verkets kunder, arbetsgivare och arbetssökande, bättre
service samtidigt som verkets resurser används mer effektivt. En målbild på
medellång sikt för utvecklingsarbetet har tagits fram. Denna finns i bilaga 1 till
denna promemoria.
En grundläggande tanke i utvecklingsarbetet som bedrivs är att förbättra
medarbetarnas förutsättningar att göra ett bra arbete. Varje medarbetares kunskap
och kompetens ska bättre tas till vara. Varje chef ska få goda förutsättningar att ta
ansvar för sitt ledarskap. Ett tydligt och utvecklat medarbetarskap och ledarskap,
utvecklande arbetsuppgifter och tydliga mål leder till god arbetstillfredsställelse
och nöjda medarbetare. Därmed finns också goda möjligheter att göra kunderna
nöjdare.

En viktig fråga i detta utvecklingsarbete är hur verksamheten organiseras. En väl
utvecklad och effektiv organisationsstruktur är ett viktigt medel för att kunna nå
målen för verksamhetens utvecklingsarbete. Organisationen nu består idag av
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som en myndighet, 20 länsarbetsnämnder (LAN)
som egna myndigheter samt verksamheten på Gotland som ligger under
Länsstyrelsens på Gotland ansvar. Detta är en föråldrad organisationsstruktur, som
begränsar möjligheterna att bedriva en målinriktad och effektiv verksamhet.
AMS´ styrelse har sedan länge drivit kravet på att arbetsförmedlingsverksamheten
ska bedrivas inom ramen för en myndighet. Det är sedan styrelsen och ledningen
som har ansvaret för att inom denna myndighet forma en väl fungerande
organisation.
Det är därför mycket positivt att AMS nu fått uppdraget av regeringen att bilda en
ny sammanhållen myndighet, Arbetsförmedlingen.

Regeringens uppdrag

Den 1 mars 2007 beslutade regeringen (se regeringsbeslut A2007/60/A) att uppdra
åt AMS att förbereda och genomföra avvecklingen av AMS och LANerna samt att
förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten, Arbetsförmedlingen.
Regeringens uppdrag innebär att från och med den 1 januari 2008 ska AMV vara
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en myndighet som heter Arbetsförmedlingen. Förvaltningsbudgeten ska det första
året vara ca 500 miljoner kronor lägre än utfallet var för 2006. Det innebär en
besparing på drygt tio procent. Myndigheterna AMS och de 20 LANerna
avvecklas den 31 december 2007. Försöksverksamheten med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län avbryts samtidigt och förmedlingsverksamheten på
Gotland bedrivs därefter inom den nya organisationen Arbetsförmedlingen.
Enligt regeringens uppdrag är det övergripande syftet med förändringen att den
nya organisationen dels ska bidra till en bättre ledning och styrning av
förmedlingsverksamheten, dels leda till en mer effektiv matchning och ökad
kundorientering. Tanken är också att förmedlingsverksamheten i större
utsträckning ska kunna anpassas till behoven på de lokala och regionala
arbetsmarknaderna. De övergripande målen är samma som de generella målen för
statsförvaltningen i stort, dvs. krav på en rättssäker, enhetlig och effektiv
verksamhet.
AMS ska enligt uppdraget lämna delrapporter till regeringen den 30 april och den
15 juni samt en slutgiltig rapport den 31 december 2007.

Bakgrunden till förändringen

Övergången till en gemensam och mer sammanhållen myndighet har diskuterats
och utretts under lång tid. I december 2000 lämnade AMS ett förslag till ny
organisation till regeringen. I förslaget påpekade AMS att den dåvarande
organisatoriska ordningen medförde en otydlig styrning av och ett otydligt ansvar
för verksamheten inom verket. Enligt förslaget skulle AMS och LANerna slås
samman till en gemensam myndighet.

Den dåvarande regeringen delade AMS bedömning att det fanns skäl att skapa en
mer sammanhållen organisation och därigenom förtydliga AMS roll som
chefsmyndighet. Regeringen ansåg dock att det fanns risk för att den
demokratiska insynen och det medborgerliga inflytandet inom AMV skulle
försämras. Därför beslutade regeringen i maj 2001 att LANerna skulle finnas kvar
som egna myndigheter men att deras styrelser från den 1 januari 2002 skulle
ändras från att ha haft fullt ansvar till att få ett begränsat ansvar. AMS´ roll som
chefsmyndighet tydliggjordes. Regeringen beslutade också att effekterna av dessa
ändringar skulle utvärderas och att man först därefter skulle ta ställning till hur
AMV lämpligen borde styras.
Under 2002 påbörjades inom AMV ett utvecklingsarbete i syfte att uppnå en
förbättrad styrning, ökad effektivitet och större enhetlighet och rättssäkerhet.
Detta skedde först i det så kallade fempunktsprogrammet och i ett senare skede
inom ramen för arbetet med ”Af Sverige”. Drivkrafter bakom det dåvarande och
det nuvarande förändringsarbetet är nya arbetsmarknadspolitiska förutsättningar,
fokus på förmedlingsverksamheten samt Arbetsförmedlingens roll mot
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arbetssökande och arbetsgivare.

En rad externa utredningar och rapporter, främst från Riksrevisionen,
Statskontoret och IFAU, har också uppmärksammat svagheter inom AMV, främst
när det gäller kontroll och uppföljning. I december 2001 fick Statskontoret i
uppdrag att följa upp resultatet av LANernas nya ledningsform, att beskriva och
analysera AMVs styrning av LANerna samt att föreslå hur AMV borde styras.
Enligt Statskontorets utvärdering försvåras styrningen av att AMV består av 21
skilda myndigheter. Slutsatsen var att den nya ledningsformen innebar bättre
förutsättningar för styrning och ledning men att det i förlängningen ändå skulle
ändå vara naturligt och positivt för verksamheten att AMV i en förlängning
ombildas till en gemensam myndighet (Statskontoret, 2004:16).

I 2006 års budgetproposition framhåller den nytillträdda regeringen att AMV ska
förändras från grunden. Bakgrunden är att man vill effektivisera
arbetsmarknadspolitiken och för det krävs, enligt regeringen, en enhetlig
myndighetsorganisation. Detta sker genom att AMS och LANerna försvinner som
egna myndigheter.

Utgångspunkter för en ny organisation

Det är mycket viktigt för verksamheten och medarbetarna att dagens föråldrade
organisationsstruktur som nu finns kraftfullt kan förändras. Arbetet med att forma
en organisation inom ramen för en ny sammanhållen myndighet ska ske under
samma förutsättningar som allt annat utvecklingsarbete inom AMV. Siktet är
därför inställt på att den nya organisationen ska ge bästa förutsättningar för att nå
målbild 2010.
Val av ny organisation är strategiskt viktigt, det handlar om att skapa
förutsättningar att nå verksamhetens mål på ett effektivt sätt. Samtidigt måste
organisationen ständigt utvecklas och kunna anpassas till nya förutsättningar. Det
är därför viktigt att möjlighet till flexibilitet byggs in i organisationen. Likaså är
det angeläget att det finns förståelse för behovet av fortlöpande anpassningar och
nödvändiga förändringar av organisationen.
De övergripande syftena med den nya organisationen är att den ska bidra till en
bättre ledning och styrning av förmedlingsverksamheten samt leda till en
effektivare matchning och ökad kundorientering.

En ledande princip vid utformningen av organisationen har därför varit att den ska
bidra till att fokusera på och värna om kunderna och förmedlingsverksamheten.
En annan ledande princip vid utformningen av organisationen har varit att
tydliggöra lednings- och styrningsfunktionerna och dess olika uppgifter.
Principerna ligger väl i linje med regeringens riktlinjer för
organisationsförändringen.
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Dessa principer leder också till att fokus tydligt kommer på chefernas och
medarbetarnas arbetsförutsättningar. Tydlighet i roller, ansvar och arbetsuppgifter
skapar goda förutsättningar för de anställda att göra ett bra arbete och känna
arbetsglädje.
Många aktörer i omvärlden ställer berättigade krav på att Arbetsförmedlingen ska
kunna samverka och samarbeta på ett effektivt sätt. Kraven ställs utifrån
aktörernas egna ansvarsområden, funktionellt och geografiskt. Också uppdraget
från regering och riksdag ställer krav på Arbetsförmedlingen att kunna samverka.
En ledstjärna i organisationsarbetet har därför varit att den nya myndigheten
Arbetsförmedlingen ska kunna samverka med andra oberoende av vilken
organisatorisk form de har.

I denna promemoria redovisas ställningstaganden från AMS styrelse avseende den
övergripande organisationen av den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Det
säger sig självt att många frågor återstår för ledningen att utreda, analysera och ta
ställning till, innan den nya myndigheten kan sjösättas den 1 januari 2008. Ett
omfattande sådant utvecklingsarbete pågår också.
Det bör särskilt nämnas att det finns ett antal mer specifika verksamheter som
kommer att hanteras i det fortsatta utvecklingsarbetet. Dit hör t ex verksamheterna
inom Eures (EURopean Employment Services) och AMS Internationella
sekretariat samt frågan om ansvaret för gränssamarbetet med Norge, Finland och
Danmark.
En bild över den nya organisationen finns i bilaga 2 till denna promemoria.

Arbetsförmedlingens nya organisation
Organisering av förmedlingsverksamheten
En organisation som vill fokusera på och värna om kunderna samt därmed sätta
förmedlingsverksamheten i fokus måste utgå från en marknadssyn. Det gäller att
analysera hur kundernas krav och behov ser ut och på vilket sätt kunderna finns
inom olika marknader. Det blir då bl a tydligt att kunderna ofta verkar inom olika
geografiska områden, att man har olika behov av service samt att man har olika
krav på att få tillgång till de tjänster som finns. Förmedlingsverksamheten ska
byggas upp utifrån sådana behov och förutsättningar.
Sett från den lokala förmedlingsverksamheten ställer det krav på någon form av
geografisk marknadsuppdelning av organisationen utifrån arbetsgivarnas och de
arbetssökandes behov. Det handlar om att finna den ”vardagsregion” inom vilken
människor normalt gör sina dagliga resor till och från arbetet. Samtidigt är detta
arbetsgivarnas huvudsakliga rekryteringsområde av arbetskraft.
Till stöd för att utforma sådana områden finns studier från Nutek, i vilka man har
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identifierat 72 funktionella analysregioner (FA-regioner). Nuteks indelning
baseras främst på pendlingsstatistik från SCB. Men hänsyn har även tagits till
faktorer som trender i arbetspendlingen och andra faktorer som kan förändra
resmönstren på ett genomgripande sätt.

Arbetsförmedlingens organisation kommer att bygga på sådana lokala
arbetsmarknadsområden. Frågan om hur många dessa ska vara och storleken på
dem får analyseras vidare inom ramen för det organisatoriska utvecklingsarbetet.
Bedömningen är att slutresultatet blir 60 – 80 arbetsmarknadsområden.

För att kundernas behov ska kunna tillgodoses måste också tanken om målgruppsoch branschorientering vara en central grund för organiseringen av
förmedlingsverksamheten. Genom att kombinera målgrupps- och
branschperspektivet med arbetsmarknadsområden skapas förutsättningar för
utformningen av en ökad kund- och marknadsanpassaning av kontorsstruktur,
Kundtjänst och arbetsformedlingen.se.
Arbetsmarknadsområdena och kontorsorganisationen

Inom varje arbetsmarknadsområde ska finnas ett ledande kontor, en central
arbetsförmedling. Denna arbetsförmedling leds av en chef som också är chef för
förmedlingsverksamheten inom arbetsmarknadsområdet. Huvuduppgiften för
denne blir att ansvara för genomförandet av förmedlingsverksamheten inom
området.

Utöver den centrala arbetsförmedlingen inom arbetsmarknadsområdet finns det
oftast också ytterligare ett antal arbetsförmedlingar inom ett
arbetsmarknadsområde. Dessa leds av en arbetsförmedlingschef som rapporterar
till chefen för arbetsmarknadsområdet. Arbetsförmedlingarna inom
arbetsmarknadsområdena kommer att ha varierande utformning och vara av olika
slag. Arbetsförmedlingarna kan således ha fullservice, begränsad service,
specialservice etc. Därutöver kan det handla om olika former av ”VISAMkontor”, dvs kontor som byggs upp av flera myndigheter i samverkan. Det kan t
ex handla om att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket väljer
att etablera gemensamma serviceställen på olika platser i landet.
Det är helt klart att arbetsmarknadsområdena ser mycket olika ut när det gäller
storlek, befolkningsmängd mm. Det betyder att antalet arbetsförmedlingar och
deras utformning måste anpassas till de förutsättningar som råder. I det fortsatta
organisationsarbetet kommer att bestämmas vilka olika typer av
arbetsförmedlingar som ska finnas och hur kontorsnätet ska utformas.

Uppbyggnaden av arbetsförmedlingarna tar sin utgångspunkt i verksamhetens
huvudprocesser (behovsbedömningsprocessen samt matchningsprocessen). Dessa
har identifierats utifrån definitionen av organisationens kärnkompetens, som
lyder:
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Arbetsförmedlingen ska utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv möjliggöra
möten mellan arbetsgivare och arbetssökande. Med bred kunskap om hela
arbetsmarknaden och dess funktionssätt ska Arbetsförmedlingen stödja/leda
matchningsprocessen; från att kunden uttalar ett behov av arbete/arbetskraft till
att sökande får arbete och arbetsgivare får arbetskraft. I denna process
säkerställer Arbetsförmedlingen arbetslöshetsförsäkringens roll som
omställningsförsäkring. Utgångspunkten är att i mötet med kunden bedöma
(identifiera behovet) vilket stöd arbetssökande respektive arbetsgivare behöver för
att uppnå detta.
Samtliga arbetsförmedlingar måste kunna bedöma kundens behov och ha en
grundläggande förmåga att leda kunderna genom matchningsprocessen (inklusive
kontrollfuktionen). I detta ligger också att leda kunderna rätt i deras val av
serviceväg. Hur arbetsförmedlingarna i övrigt ska bemannas och rustas beror på
förhållandena inom respektive arbetsmarknadsområde.

Detta sätt att organisera den operativa verksamheten bygger på tanken att chefer
och medarbetare i arbetsmarknadsområdena ska fokusera på det organisationen är
till för, dvs förmedlingsverksamheten. Man ska inte behöva lägga kraft och
resurser på frågor som rör t ex lokalkontrakt, inköp, upphandling mm. Detta kan
ske genom att andra delar av organisation har till uppgift att ge den operativa
personalen den service och det stöd den behöver (se avsnittet Organisering av
verksamhetsstöd och service nedan). Därför ska arbetsförmedlingarna bara ha
resurser för sådant som har en direkt koppling till förmedlingsverksamheten.

Den som är chef för förmedlingsverksamheten inom hela arbetsmarknadsområdet
måste oftast ha ett mindre sekretariat till sitt förfogande. Det fortsatta
organisationsarbetet får visa vilken typ av kompetenser och uppgifter ett sådant
sekretariat bör ha. Som nämnts tidigare ser arbetsmarknadsområdena mycket olika
ut. Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att sekretariatsresurserna anpassas till
det lokala sammanhanget.
För att skapa en struktur som fungerar samlas arbetsmarknadsområdena under
fyra marknadschefer som leder var sitt marknadsområde. Marknadscheferna hör
till huvudkontoret och rapporterar till generaldirektören (GD).
Marknadsområdena är geografiskt indelade. Det gör det enklare att uppnå en bra
samverkan mellan arbetsmarknadsområdena inom marknadsområdet. Det
underlättar också kontakter och resor inom området samt ger bra förutsättningar
för samverkan med externa aktörer.

Marknadscheferna har också till uppgift att se till att de tre servicevägarna
samordnat svarar upp mot kundernas behov. Därför måste också ansvarsmässigt
under dessa ligga Kundtjänst och arbetsformedlingen.se vad avser
förmedlingsverksamhet. Dessa två enheter har var sin chef som har det operativa
ansvaret för respektive verksamhet. Dessa två chefer rapporterar till en av de fyra
marknadscheferna. Ambitionen är att Kundtjänst och arbetsformedlingen.se skall
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få en tydlig koppling till förmedlingsverksamheten i övrigt.
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x

Enhet för branschrelaterade målgrupper. Denna enhet har till uppgift att
fokusera dels arbetsgivarperspektivet med de behov olika branscher har
och dels arbetssökandeperspektivet med de behov som dessa har av
branschrelaterat stöd (jfr Af Sjöfart). Det kan även finnas ekonomiskrationella skäl till etablering av t ex branschkontor.

x

Enheten för kultur. Denna enhet är branschrelaterad på samma sätt som
andra branscher. Verksamheten inom kulturområdet bör dock bilda en
egen enhet, eftersom det är en så omfattande verksamhet.

x

Enhet för målgruppen arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna enhet har
till uppgift att fokusera verksamhet inom området arbetslivsinriktad
rehabilitering.

x

Enhet för andra prioriterade målgrupper. Denna enhet har till uppgift att
fokusera andra prioriterade målgrupper vid sidan av de som har behov av
arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa målgrupper kan t ex vara
invandrare och ungdomar, men också arbetsgivare i form av exempelvis
småföretagare.

Huvuduppdraget för dessa enheter är att ansvara för att organisationen har
förmåga, kompetens och kunnande som är specifik för aktuella målgrupper. Det
handlar också om att koordinera och se till att målgruppsdimensionen säkerställs i
relevanta delar av organisationen. De fyra bransch- och målgruppsenheterna har
egna chefer. Dessa chefer rapporterar till en gemensam chef som har det
övergripande ansvaret för att målgrupps- och branschperspektiven integreras och
koordineras med förmedlingsverksamheten i stort. Denne hör till huvudkontoret
och rapporterar till GD
Tanken är att organisationen över tiden är flexibel när det gäller vilka målgrupper
som ska fokuseras. Det är således viktigt att kontinuerligt analysera vilka
målgrupper som bör prioriteras.
Ytterligare en fråga är om de fyra bransch- och målgruppsenheterna ska ha egna
resurser i form av kontor, personal etc, vid sidan av de arbetsförmedlingar som
finns i arbetsmarknadsområdena. Bedömningen av detta varierar.
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x

Enheten för branschbehov och branschrelaterade målgrupper har ett ansvar
att tillse att kompetens och kunskaper om branscher och branschrelaterade
målgrupper tas tillvara och sprids i organisationen. Den fortsatta analysen
får visa om enheten ska ha egna resurser i form av personal och kontor.
Det finns emellertid inga planer på att ändra förhållandena för Af Sjöfart.

x

Verksamheten inom ramen för enheten för kultur inrymmer den
verksamhet som idag bedrivs inom Af Kultur.

x

När det gäller enheten för arbetslivsinriktad rehabilitering är det viktigt att
den verksamheten integreras i den operativa verksamheten. Tanken är att
enheten ska förstärka marknadsorganisationen med kunnande och
kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Enheten ska säkerställa
att resurser sätts av för att sådan kompetens och kunnande byggs upp och
upprätthålls i hela organisationen samt att personal med sådan kompetens
och kunnande arbetar integrerat i förmedlingsverksamheten. Därutöver ska
enheten organisera och ha ansvar för de specialister som är direkt kopplade
till aktuell målgrupp. Dessa är för närvarande cirka 560 personer. Den
största gruppen specialister är arbetspsykologer (ca 320 st). När så är
motiverat kan enheten organisera specialister i egna kontor. Specialisterna
arbetar på uppdrag av personalen vid arbetsförmedlingarna.

x

När det gäller enheten för andra prioriterade målgrupper ska inte enheten
ha egna operativa resurser eller bygga upp en fristående
kontorsorganisation vid sidan av den tidigare beskrivna
marknadsorganisationen. Poängen är snarare att enheten har ett ansvar att
förstärka marknadsorganisationen där behov finns och att kunnande och
kompetens byggs upp på relevanta platser och integreras i
kontorsorganisationen. Enheten ska säkerställa att resurser sätts av i linjen
så att man klarar sitt uppdrag med vissa prioriterade grupper. Det är viktigt
att kontinuerligt analysera vilka målgrupper som bör prioriteras.

Målgrupps- och branschperspektivet

Som nämnts är det viktigt att den nya organisationen kan tillgodose olika
kundgruppers och branschers särskilda behov. Tanken är att förstärka
organisationens förmåga att ta hand om vissa utvalda målgrupper och
branschbehov. I praktiken innebär detta att de fyra marknadsområdena med deras
lokala arbetsmarknads- och kundfokus kombineras med ett differentierat
målgruppfokus. Fyra enheter med ett sådant målgruppfokus etableras:

9 (17)

Organisering av verksamhetsstöd och service
Medarbetare som arbetar med olika stödjande funktioner samlas inom en
gemensam organisatorisk enhet för verksamhetsstöd och service. Medarbetarnas
fokus är i första hand de behov som finns inom andra delar av organisationen,
främst i den operativa verksamheten. Enheten kommer att inrymma en mycket
omfattande verksamhet som samlar alla de verksamheter som är stödjande för
organisationen som helhet. Det betyder att merparten av AMS verksamhet,
verksamheten vid LANerna och en del av verksamheten vid de nuvarande
arbetsförmedlingskontoren kommer att samlas inom denna organisation. Alla
stöd- och serviceresurser i landet organiseras således i en gemensam verksamhet.
Däremot kommer många medarbetare också i fortsättningen att vara geografiskt
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placerade på olika platser ute i landet. Befintliga kompetenser och resurser ska tas
tillvara.
Det behöver utredas mer i detalj vilka verksamheter som ska ingå i enheten, men
bl a följande verksamheter är aktuella:
x

IT

x

Information

x

Personal

x

Ekonomi och förvaltning

x

Juridik

x

Upphandling

x

Rådgivning och metodutveckling. Här ligger bl a Af -Stöd och de som
arbetar med tjänste- och metodutveckling (inkl program) och stöd till
förmedlingarna (exkl det stöd som hör till enheten för bransch- och
målgruppsfokus). Här ingår även stödfunktioner kopplade till
kontrollfunktionen. I det fortsatta utredningsarbetet får bestämmas om
delar av rådgivning och metodutveckling hör till verksamhetsstöd och
service eller om denna typ av stöd bättre hör hemma under målgrupps- och
branschperspektivet.

x

Verksamhetskontroll. Här ligger uppföljning och kontroll av arbete med
t ex myndighetsuppgiften och att medarbetarna följer fastställda policys
och kvalitetssäkringskriterier.

x

Utredning och analys. Här ingår bl a verksamhetsuppföljning och
prognosverksamhet.

x

Statistik

x

Närservice

Det fortsatta utvecklingsarbetet får visa vilka enheter som ska bildas. Varje sådan
enhet leds av en chef som rapporterar till den chef som ansvarar för hela stöd- och
serviceverksamheten. Denne rapporterar i sin tur till GD.
När det gäller verksamheterna ”Utredning och analys” samt ”Upphandling”
kommer dessa att bilda egna enheter. Där samlas alla resurser som idag finns
spridda inom många olika enheter. Enheten för ”Upphandling” skiljs också på
detta sätt från den operativa verksamheten.

Varje enhet ansvarar för såväl strategiska frågor som mer operativa frågor inom
respektive verksamhetsområde. Många av enhetscheferna kommer att behöva ha
kontakt med högsta ledningen i viktiga frågor inom sina områden.
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Stab för frågor av strategiskt och verksamhetskritiskt slag
Det är självklart att alla stöd- och servicefunktioner också har till uppgift att stödja
GD, övriga ledningen och styrelsen i beslutsfattandet. Därutöver är det lämpligt
att samla resurser för frågor som är av rent strategiskt och verksamhetskritiskt slag
i en stab nära GD och ledningen. Den fortsatta utredningen får visa vilka dessa
frågor är. Det bör understrykas att de frågor som bedöms vara av strategiskt och
verksamhetskritiskt slag kommer att variera över tid. Det är därför centralt att
staben är flexibel och anpassningsbar till förändrade förutsättningar.
Ett exempel på en strategisk och verksamhetskritisk fråga är ”samverkan”. På den
strategiska staben är det rimligt att det ligger ett specifikt uppdrag att ansvara för
den samverkan som sker med centrala parter. Ansvaret för samverkansfrågorna på
lokal och regional nivå ligger på arbetsmarknadsområde respektive på
marknadschef eller på målgrupps- och branschchef. Men ansvaret för att
samordningen fungerar och på policynivå bör ligga i staben. Det kan inledningsvis
handla om att definiera Arbetsförmedlingens roll i regionalt utvecklingsarbete.
I den strategiska staben samlas ett antal strateger (5-10) personer, som är
specialister och auktoriteter inom de områden man ansvarar för. Den strategiska
staben leds av en stabschef, som rapporterar till GD.

Utöver den strategiska staben kan även vissa andra specifika funktioner komma
att organiseras centralt. Enheten för internrevision är direkt knuten till styrelsen.
Arbetsförmedlingens styrning och ledning
Den nya organisationen Arbetsförmedlingen är framför allt grundad på det lokala
förmedlingsperspektivet och bygger på lokala arbetsmarknadsområden. Dessa
samlas i sin tur upp i fyra marknadsområden med var sin marknadschef.
Marknadscheferna tillhör huvudkontoret, men tillbringar en mycket stor del av sin
tid ute i det marknadsområde man ansvarar för. Huvuduppgiften för var och en är
att leda, stödja och följa upp de lokala chefer man ansvarar för. Marknadscheferna
placeras på huvudkontoret för att stärka kundorienteringen i ledningen och för att
underlätta samspelet med övriga chefer, som rapporterar till GD.
Så långt som möjligt samlas resurserna för förmedlingsverksamheten i
arbetsmarknadsområdena. Den stödverksamhet som behövs finns i enheten för
verksamhetsstöd och service. Därför bedöms marknadscheferna bara ha behov av
mindre gemensamma resurser i form av ett sekretariat. Den utveckling som för
närvarande sker av styrningen inom myndigheten, med hjälp av bl a ett balanserat
styrkort, utgör en viktig utgångspunkt för verksamhetsuppföljningen.
Marknadscheferna har också ett viktigt ansvar att hantera relationer till
verksamheter inom såväl målgrupps- och branschenheterna som verksamhetsstöd
och service. Detta är för övrigt ett ansvar som är ömsesidigt.
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Som nämnts tidigare rapporterar cheferna för Kundtjänst och
arbetsformedlingen.se till en av marknadscheferna. Denna chef måste samarbeta
med övriga marknadschefer och chefen för målgrupps- och branschenheten för att
kunna ta ansvar för verksamheten i arbetsformedlingen.se och Kundtjänst.

Under en chef för målgrupps- och branschperspektivet finns fyra målgrupps- och
branschenheter. Chefen rapporterar till GD och tillhör huvudkontoret. Chefens
ansvar är att se till att organisationen har förmåga, kompetens och kunnande som
är specifikt för prioriterade målgrupper samt att målgruppsaspekten koordineras i
hela organisationen. Resurser finns på den lokala nivån och inom verksamhetsstöd
och service. Men den fortsatta utredningen får visa vilka resurser som behöver
knytas till det sekretariat som målgrupps- och branschchefen måste ha till sitt
förfogande.
Chefen för verksamhetsstöd och service rapporterar till GD och tillhör
huvudkontoret. Enhetens kunder är den interna organisationen och enheten är
starkt kundorienterad. En viktig uppgift för chefen är att se till att stöd- och
serviceverksamheten har hög produktivitet, håller god service samt står för rätt
kvalitet. Det är nödvändigt att chefen för stöd- och serviceverksamheten har en
utvecklad förmåga att ha ett helhetsperspektiv på ansvarsområdet och göra
erfoderliga prioriteringar. Däremot kan inte denna chef förväntas ha en bred och
djup insikt i alla de komplexa sakverksamheter som organiseras inom enheten.
Därför är det viktigt att de chefer som ansvarar för de olika verksamheterna inom
enheten vid behov kan ha en dialog med högsta ledningen i de sakfrågor som de
ansvarar för.

I den strategiska staben samlas förutom ett antal strateger inom viktiga områden
ytterligare några resurspersoner. Totalt bedöms staben uppgå till 10-15 personer.
Staben leds av en chef, som rapporterar till GD. I övrigt hämtas stöd och kunskap
från de sju chefer som rapporterar till GD.

En bärande tanke med att utforma ledning och styrning på detta sätt är att GD ska
arbeta nära de sju chefer som rapporterar till honom. Detta sker bl a genom nära
och frekventa kontakter. Dessa sju chefer måste bli GDs självklara resurs och
stöd.

Detta innebär att Arbetsförmedlingen leds och styrs av GD, fyra marknadschefer,
målgrupps- och branschchefen, chefen för verksamhetsstöd och service samt
chefen för GDs stab. Ledningsgruppen kommer att bestå av dessa chefer. Vidare
kommer en till två andra chefer att ingå i ledningsgruppen. Det är GD som från tid
till annan avgör vilken sammansättning denna grupp har.
Idag finns för AMS en styrelse med s k fullständigt ansvar. Det är en fråga för
regeringen att ta ställning till hur styrelsen för den nya myndigheten ska utformas.
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Sammanfattande kommentar
En ledande princip vid utformningen av organisationen har varit att den ska bidra
till att fokusera på och värna om kunderna och förmedlingsverksamheten. Detta
betyder att tiden ute på arbetsförmedlingarna ska värnas för verksamhetens
kärnuppgift, dvs själva förmedlingsverksamheten. Med denna organisation har
förmedlingsverksamheten och verksamhetens kunder satts i centrum.

Kunderna och arbetsmarknadens behov kommer att på ett tydligt sätt bestämma
hur verksamheten bedrivs. Med fokus på arbetsmarknadsområdena kommer
resurserna att finnas där verksamheten bedrivs och de lokal-regionala behoven
kommer att styra hur resurserna används. Målgrupps- och branschperspektivet
kommer att säkerställa att resurser och kompetens finns där behoven är störst. Det
blir tydligare att vissa grupper prioriteras och det blir lättare att följa hur
resurserna används.
För att principen om att värna förmedlingsverksamheten ska få genomslag, har
lednings- och styrningsfunktionerna setts över i syfte att nå en ökad tydlighet.
Huvudkontoret får en tydlig marknadsprägel och möjligheterna att anpassa
verksamheten till förhållandena inom de olika arbetsmarknadsområdena ökar.
Genom den nya ledningsorganisationen kommer ledningen att ha nära kontakt
med förmedlingsverksamheten och vägen från beslut till verkställande blir kort.
Den organisation som införs den 1 januari 2008 skapar goda förutsättningar att
uppfylla regeringens syften med övergången till en myndighet och för
verksamheten att nå målbild 2010.

Samverkan med aktörer i samhället

Den nya myndigheten Arbetsförmedlingen har precis som dagens AMV ett stort
behov av att samverka med andra aktörer i samhället och med andra
politikområden. Denna samverkan ska ske på alla nivåer. Avgörande för hur den
utformas är de behov som finns, både inom Arbetsförmedlingen men också hos
andra aktörer. Det är viktigt att utveckla det samarbete som idag sker på olika
nivåer med företrädare för arbetsmarknadens parter.
De viktigaste motiven för samverkan kan sammanfattas i tre punkter:
x
x
x

Vidmakthålla och fördjupa kunskaperna om branscher och yrken.
Samverka med andra politikområden för förbättrad lokal/regional
anpassning.
Tydliggöra Arbetsförmedlingens uppdrag och ge möjlighet till insyn för
andra aktörer.
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Vidmakthålla och fördjupa kunskaperna om branscher och yrken
Kunskapen om branscher och yrken utgör en central bas i ett effektivt
matchningsarbete. Denna kompetens är helt avgörande för om kunderna, såväl
arbetsgivare som arbetssökande, vänder sig till Arbetsförmedlingen för att få
service. För att fördjupa och vidmakthålla denna kompetens är ett nära dagligt
samarbete mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare ett viktigt instrument.
Detta är dock inte tillräckligt. Erfarenheter från många håll i landet pekar på att
uppbyggnad av branschråd i hög grad bidrar till att förstärka denna kompetens.
Sådana råd kan dessutom på ett aktivt sätt understödja det lokala, dagliga
samarbetet mellan arbetsförmedlingarna och arbetsgivarna.

Den näringsstruktur som finns inom respektive arbetsmarknadsområde ska styra
behoven av branschråd. Det kan även bli aktuellt att låta branschråden spänna
över två eller flera arbetsmarknadsområden. I branschråden ska ingå personer med
mycket god kännedom om aktuell bransch. Det primära uppdraget för
branschråden blir att
1) utveckla kontakter med arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och fackliga
organisationer,
2) samla på sig och sprida kunskap om branscher och yrken,

3) se till att bl a arbetsmarknadsutbildningen får en starkare knytning till
arbetsgivarnas och arbetsmarknadens behov.
Samverkan med andra politikområden för förbättrad lokal/regional
anpassning
En central uppgift för arbetsmarknadspolitiken är att bidra till ekonomisk tillväxt.
Arbetsförmedlingen medverkar till detta genom att se till att
arbetskraftsförsörjningen fungerar effektivt på nationell, regional och lokal nivå.
Detta förutsätter samverkan med andra politikområden.
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På det lokala planet sker anpassningen ofta i dialog och samverkan med andra
myndigheter och kommunala organ. Dagens arbetsmarknadsnämnder har i
varierande grad varit engagerade i denna samverkan. Huvudsakligen rör det sig
dock oftast om samverkan på tjänstemannanivå. De partssammansatta
Arbetsmarknadsnämnderna upplevs inte alltid som ändamålsenliga för att lösa
uppgiften att både samordna insatser mellan politikområden och att lokalt anpassa
dessa insatser. Arbetsförmedlingarna har dessutom inte det primära ansvaret för
samordning över politikområden som gäller exempelvis ungdomar, sjukskrivna
och funktionshindrade. Däremot har arbetsförmedlingarna ett mycket stort intresse
av att medverka till att dessa grupper får just det anpassade och det samordnade
stöd de behöver för att komma ut på arbetsmarknaden.
I och med att LANerna läggs ned försvinner också arbetsmarknadsnämnderna.
Det är viktigt att hitta nya lämpliga former för samarbete och lokal anpassning
mellan olika aktörer. Det behövs därför någon form av lekmannaorgan inom de
olika arbetsmarknadsområdena. För att säkerställa forum för insyn och dialog bör
därför inrättas någon form av lokalt arbetsmarknadsråd. Det bör diskuteras vidare
vilka som ska sitta i dessa råd och vilka frågor som ska diskuteras. Klart är dock
att det handlar om att diskutera övergripande kompetensförsörjningsfrågor inom
arbetsmarknadsområdet. Principen bör vara att det inom varje
arbetsmarknadsområde finns minst ett sådant lekmannaorgan.
Den här typen av organ är primärt ett forum för informationsutbyte, men det ska
naturligtvis vara möjligt för deltagarna att vid behov ta initiativ till gemensamma
insatser. En annan viktig uppgift är föra ut och förankra den statliga
arbetsmarknadspolitiken.

Genomförandet av det nationella uppdraget ska ske genom att verksamheten inom
de nationella ramarna anpassas till de behov och förutsättningar som finns inom
marknadsområdena (regionalt) och i arbetsmarknadsområdena (lokalt).
På regional nivå medverkar AMV idag i en rad fora.Verket är ålagt att medverka i
till exempel de regionala tillväxtprogrammen och strukturfondsprogrammen. I
andra fall har det etablerats samverkansorgan när verket eller någon annan
myndighet ansett det angeläget och nödvändigt. Inom varje marknadsområde ska
man tillsammans med de regionala företrädarna finna lösningar på frågan hur
samverkan ska formeras och genomföras. Det är inte möjligt att i detta skede av
utvecklingsarbetet lägga fast samverkansstrukturerna på regional nivå. Detta
analysarbete fortsätter.
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Bilaga 1 Målbild Arbetsförmedlingen 2010
Arbetsgivarna vänder sig självklart till Arbetsförmedlingen när de har planer på
att rekrytera. Här finns den största samlade kunskapen om arbetsmarknaden,
branscher och yrken. Det är också genom Arbetsförmedlingen arbetsgivarna hittar
rätt personal. Servicen är personlig och av hög kvalitet.
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Bilaga 2 Organisationsschema för
Arbetsförmedlingen

Arbetssökande vänder sig med förtroende till Arbetsförmedlingen. Man är alltid
välkommen och möts med respekt. Ett tidigt personligt möte sker alltid med en
kompetent arbetsförmedlare. Vägen till arbete är tydlig. Sökande som inte kan ta
jobb direkt får vägledning, utbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering eller annat
stöd som stärker deras kompetens och förmåga. De som har ersättning från
arbetslöshetskassa stöds att uppfylla försäkringens villkor.

Arbetsgivare och arbetssökande tycker att det är enkelt att använda förmedlingens
tre servicevägar, arbetsformedlingen.se, Arbetsförmedlingen Kundtjänst och den
lokala Arbetsförmedlingen. Den höga tillgängligheten och möjligheten att anpassa
till individuella behov skapar extra värde. Kunderna drar nytta av att
Arbetsförmedlingen samverkar med andra, mer specialiserade aktörer.
Matchningen mellan lediga platser och arbetssökande står alltid i fokus.
Arbetsförmedlingen är en organisation i tiden och ses som ett föredöme med
populära och kreativa mötesplatser. Bemötandet är av högsta klass. Verksamheten
bedrivs enhetligt och rättssäkert.
Arbetsförmedlingens uppdrag och betydelse för en effektivt fungerande
arbetsmarknad och för samhällets välfärd är väl känd. Uppdragsgivare, kunder,
medarbetare, samverkansparter, allmänhet och media anser att
Arbetsförmedlingen gör stor nytta och underlättar för människor att få jobb.
Arbetsförmedlingen levererar också prognoser som flitigt används i
utbildningsplanering och enskilda människors utbildnings- och yrkesval.
Verksamheten är bevisat kostnadseffektiv och har en flexibel och resurssnål
administration. Vid behov ställs resurser och kompetenser snabbt om.

Arbetsförmedlingen är en attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare, som vet att
varje enskilt möte med kunderna avgör framgången. Kopplingen mellan de
anställdas insatser och helheten tydliggörs i dialogen mellan organisationens
ledare och medarbetare. Det pågår en ständig kompetensutveckling genom
systematiskt lärande och spridning av kunskaper till alla medarbetare.
Medarbetarna mår bra och vet att de arbetar i en framgångsrik organisation.
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Bilaga 3: Följebrev till rapport 30 april till regeringen
2 (2)
2007-04-30

Dnr 07-713

1(2)
2007-04-30

Dnr 07-713

Regeringen
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Arbetsförmedlingen – en ny myndighet
Delrapport 30.4.2007

Regeringen beslutade den 1 mars 2007 (regeringsbeslut A2007/60/A) att
uppdra åt AMS att förbereda och genomföra avvecklingen av AMS och
Länsarbetsnämnderna samt att förbereda och genomföra bildandet av den
nya myndigheten, Arbetsförmedlingen. Regeringen har också givit AMS i
uppdrag att förbereda och genomföra inordnandet av den statliga arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Gotlands län i den nya myndigheten.

Regeringens beslut, som är avhängigt av riksdagens beslut, innebär att den
nya myndigheten Arbetsförmedlingen ska starta sin verksamhet den
1 januari 2008. Förvaltningsbudgeten för den nya myndigheten ska vara
500 milj kr lägre än utfallet var i Arbetsmarknadsverket år 2006.
AMS ska enligt uppdraget lämna delrapporter till regeringen den 30 april
och den 15 juni samt en slutgiltig rapport den 31 december 2007. I uppdraget finns angivet vad dessa ska innehålla.

När det gäller organisationen för den nya myndigheten Arbetsförmedlingen
har generaldirektören lett en arbetsgrupp som arbetat med den övergripande
organisationsfrågan. I denna har de fackliga företrädarna ingått.

Sedan AMS fått uppdraget den 1 mars från regeringen har ett organisationsförslag diskuterats på arbetsplatsträffar runt om i verket, synpunkter har
inhämtats och även de fackliga organisationerna har lämnat synpunkter.
Information lämnades om förslaget på styrelsens sammanträde i mars.

En bred extern information om förslaget har också lämnats. På central nivå
har förslaget vid två tillfällen diskuterats i den rådgivande nämnd som AMS
har med representanter från arbetsmarknadens parter. Viktiga centrala
aktörer och myndigheter har informerats. På uppdrag av generaldirektören
har samtliga länsarbetsnämndsdirektörer direkt eller indirekt informerat alla
landshövdingar, de flesta ordförandena i kommunstyrelser, många kommunalråd samt en bred grupp av lokala och regionala aktörer.
Sammantaget har de flesta varit mycket positiva till förslaget. Internt har
många frågor kommit upp som tar sikte på senare skeden av organisationsförändringen. Dessa kommer att tas om hand i det fortsatta utredningsarbetet. Externt tar man mest upp frågan om behovet av en bra samverkan
POST

Arbetsmarknadsstyrelsen

BESÖK

Vattugatan 17

TELEFON

08-586 060 00 Växel

med den nya myndigheten utifrån sina egna förhållanden. En utvecklad
samverkan är därför en viktig uppgift för den nya myndigheten och den nya
organisationen ger goda förutsättningar för detta.

Enligt instruktionen för AMS har styrelsen för AMS på sitt möte den
20 april 2007 lagt fast den övergripande organisationen för den nya
myndigheten. Denna kommer att införas den 1 januari 2008 om riksdagen
bifaller den proposition om den nya myndigheten som regeringen lämnat till
riksdagen. Den nya organisationen framgår av den bifogade promemorian
Arbetsförmedlingen – en ny myndighet. I promemorian redovisar AMS den
övergripande organisationen för den nya myndigheten Arbetsförmedlingen.
I enlighet med uppdraget redovisas också vilka åtgärder AMS vidtagit med
anledning av uppdrag från tidigare regeringar om lokalisering av arbetstillfällen med anledning av omställningar inom försvarsmakten. Denna
redovisning görs i den bifogade promemorian Bedömda konsekvenser av
tidigare regeringsbeslut om lokalisering av delar av Arbetsmarknadsverkets
verksamhet.
Den av styrelsen fastställda organisationen är övergripande till sin karaktär.
Ett omfattande utvecklingsarbete pågår för att fördjupa och konkretisera
organisationen. Utnämning av nya chefer kommer att påbörjas snarast. Den
15 juni kommer AMS att överlämna nästa delrapport som också ska innehålla ett budgetunderlag för förvaltningskostnaderna för 2008. Av naturliga
skäl måste därför det fortsatta utvecklingsarbetet bedrivas med stor
skyndsamhet.
Arbetet med att avveckla AMS och Länsarbetsnämnderna samt bygga upp
den nya myndigheten Arbetsförmedlingen inrymmer många dimensioner
och är mycket komplext. Samtidigt ska omfattande nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder introduceras i verksamheten och verksamheten klara att
leverera goda resultat under året. Det är en stor utmaning att hantera dessa
processer parallellt.
Det är styrelsens uppfattning att den nya övergripande organisationen för
Arbetsförmedlingen och det sätt på vilket det organisatoriska utvecklingsarbetet bedrivs ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.
På styrelsens vägnar

Thomas Franzén
Ordförande

Bo Bylund
Generaldirektör

FAX

08-586 064 99

113 99 STOCKHOLM
E-post: ams@ams.amv.se
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Bilaga 4: Organisationsmodeller
Olika former av organisationsmodeller som presenterades under styrgruppens möte i
december 2006.
1. Nuvarande organisation omformad till en myndighet
En möjlig variant är att de nya förutsättningarna endast resulterar i en ”administrativ”
övergång till en gemensam myndighet och att nuvarande organisation lever vidare. I denna
organisationsform blir i praktiken AMS det nya huvudkontoret, Länsarbetsnämnderna
blir till regioner och de lokala arbetsförmedlingarna fortsätter att fungera som i nuvarande
organisation.
Att organisationsformen i grunden är densamma som tidigare kan ändå betyda att vissa
mindre organisatoriska anpassningar genomförs. Det är möjligt att göra vissa anpassningar
av regionstrukturen genom att vissa mycket små regioner (nuvarande län) slås samman till
en gemensam region. Vidare kan organiseringen av vissa funktioner anpassas till de nya
förutsättningarna med en gemensam myndighet.
Denna variant innebär inte någon större förändring jämfört med det nuläge som var aktuellt. Samtliga som deltog i mötet var väl insatta i verkets organisation varför denna variant
inte behövde beskrivas närmare. Rimligen var den ett möjligt alternativ och den fungerade
även som referenspunkt i diskussionerna kring de andra organisationsformer som presenterades.
Viktigt att påtala var att även denna relativt oförändrade organisationsform – precis som de
övriga – måste kunna ta omhand det besparingsbeting som fanns.
2. Regionorganisationen
Organisationsformen utgörs av ett antal starka regioner med tillhörande lokala kontor. Antalet regioner bör begränsas till 4 – 8 stycken. Verksamhetens centrum – huvudkontoret – är
begränsat till ett fåtal stabsfunktioner. Lokala kontor sorterar under respektive regionledning. Kontorsstrukturen är flexibel och differentierad.
Regionerna är kraftigt bestyckade och blir reella kompetenscentra. Olika typer av specialistkompetenser samlas på regionnivån, som de lokala kontoren kan nyttja. En mycket strategisk fråga i samband med utformningen av regionorganisationen är organisering av olika
kompetenser, i form av lokalisering och koordinering av dessa mellan olika regioncentra.
Arbetsförmedlingen Internet och kundtjänst är placerade på någon eller några av regionerna. När det gäller analys- och statistikfunktionerna implicerar regionorganisationen en
uppdelning. Den del av analys- och statistikfunktionerna som servar generaldirektören och
regeringen är lokaliserade till huvudkontoret. Den del som servar regionerna placeras på
regionerna.
Regionorganisationen innebär att en del av huvudkontorets stabsresurser allokeras till
regionnivån. Huvudkontoret är i regionorganisationen begränsat till sin omfattning med
relativt små resurser. Det blir därmed en renodlad stabs- och ledningsorganisation som ser
till att organisationen gör ”rätt saker” och som allokerar resurser.
Jämfört med tidigare organisation innebär regionorganisationen en decentralisering från
huvudkontoret ut till regionerna. Samtidigt medför den en viss centralisering utifrån ett
lokalt perspektiv. Vissa av de resurser som idag finns på lokalkontorsnivå lyfts upp och
koncentreras till regionnivån. Det är regionerna som blir den verkligt tunga nivån i organisationen.
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3. Lokalkontorsorganisationen
Organisationsformen byggs upp av kontor som är organiserade utifrån funktionella
arbetsmarknadsområden. Kontoren är insorterade i ett färre antal sk marknadsområden.
Huvudkontoret är förhållandevis litet.
Kontoren är starka och självständiga och organiseras efter landets dryga 50 funktionella
arbetsmarknadsområden. Varje arbetsmarknadsområde har ett arbetsmarknadsområdeskontor (AO-kontor) som leds av en kontorschef. Inom ett arbetsmarknadsområde finnas det
sannolikt ytterligare kundmötesplatser – lokala kontor – som sorterar under kontorschefen i
arbetsmarknadsområdet.
AO-kontoren är insorterade i ett fåtal marknadsområden (t ex syd, mitt och nord) med var
sin marknadsdirektör. För marknadsdirektören handlar ansvaret mycket om att rekrytera
och coatcha kontorscheferna. Uppföljning är också ett viktigt ansvar. Tidigare resultatuppföljningar av kontoren skulle kunna omsättas i förbättringsåtgärder på ett mer utvecklat
sätt. Sannolikt har varje marknadsdirektör sin egen kundtjänst. I den här organisationsformen är marknadsområdesnivån mycket liten då resurserna är allokerade till kontoren i
arbetsmarknadsområdena.
Marknadsdirektörerna sitter på huvudkontoret som blir en ren stabs- och ledningsorganisation med vissa gemensamma kompetenser och specialistfunktioner. Tänkbart är upphandlingskompetens och andra gemensamma kompetenser som svårligen kan byggas upp på de
enskilda kontoren, är placerade på huvudkontoret. Analys- och statistikfunktionerna blir
kvar på huvudkontoret men ses över för att tydliggöra det arbete som görs gentemot generaldirektören och regeringen respektive det arbete som görs åt marknadsdirektörerna.
Jämfört med regionorganisationen är den här organisationen ytterligare decentraliserad.
Kontoren på de lokala arbetsmarknadsområdena är den starka nivån i lokalkontorsorganisationen. Vissa funktioner är dock mer centraliserade i förhållande till regionorganisationen.
4. Process-divisionsorganisationen
Utformningen av process-divisionsorganisationen tar sin utgångspunkt i verksamhetens två
huvudprocesser – behovsbedömningsprocessen samt matchningsprocessen (identifierade
utifrån definitionen av organisationens kärnkompetens). De båda huvudprocesserna är
indelade i ett antal divisioner. De aktiviteter som bedrivs på lokala kontor sorterar under
divisionerna. Huvudkontoret är förhållandevis starkt då ledningen för huvudprocesserna
och divisionerna är placerade där.
Matchningsprocessen delas in i ett antal divisioner - divisioner som identifierats med
utgångspunkt från prioriterade målgrupper. Dessa målgrupper kan vara; invandrare,
funktionshindrade, undomar, arbetsgivare/bransch, äldre, egenföretagare samt övriga. Det
här betyder att organisationen blir starkt målgruppsorienterad med specialistkunskaper
relevanta för respektive målgrupp.
Behovsbedömningsprocessen är indelad i två divisioner. Dels en division för själva bedömningsprocessen och dels en division som ansvarar för lokalkontorsnätet. Varje division har
sin egen divisionsledning.
Divisionen för kontorsnätet ansvarar för att den lokala arbetsförmedlingen etableras
och bedrivs på relevanta platser i landet. Vilka kompetenser som finns på ett lokalkontor
varierar. Minimikravet är att varje lokalkontor skall kunna svara för behovsbedömningen
– den ena av de två huvudprocesserna. Chefen för lokalkontoret ansvarar för behovsbedöm-
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ningen. Hur dessa lokalkontor skall bestyckas i övrigt är upp till ledningen för de divisioner
som ansvarar för matchningsprocessen. Den division som har hand om t ex målgruppen
ungdomar allokerar kompetenser till de lokalkontor där ungdomar anses vara en central
målgrupp osv.
Sammantaget betyder detta att bestyckningen av det enskilda lokalkontoret kan se olika
ut beroende på vart de olika divisionerna som ansvarar för matchningsprocessen väljer att
bedriva verksamhet. Klart är att alla lokalkontor skall kunna svara för behovsbedömningen. Kunderna styrs därmed efter bedömning av behov, vilket också för med sig en bättre
förmåga att styra mot den serviceväg som är mest lämplig. Härmed har en diversifierad
kontorsstruktur skapats, som tar utgångspunkt i ett målgruppsperspektiv.
På motsvarande sätt kan kundtjänst i denna organisationsform organiseras utifrån de olika
målgrupperna. Det betyder att ansvaret för kundtjänsts bedrivande och innehåll ligger på
divisionscheferna för respektive division. Vidare är det naturligt att kundtjänst får huvudansvaret för den division som tar hand om målgruppen ”övriga”, eftersom målgruppen i
möjligaste mån bör tvingas att använda sig av denna serviceväg. Målgruppen anses helt
enkelt inte ha samma behov av servicevägen lokalkontor. Den organisatoriska hemvisten för
Arbetsförmedlingen Internet ligger inom huvudprocessen ”matchning”.
I process-divisionsorganisationen finns ingen regional nivå. Organisatoriskt tillhör ledningen för de olika divisionerna huvudkontoret. Frågor som rör t ex upphandling av tjänster
ligger på respektive divisionschef. I övrig består huvudkontoret av processansvariga chefer
samt centrala stabs- och ledningsfunktioner som analys och statistik.
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Bilaga 5: Behov av delprojekt
Redan i början av styrgruppens arbete hösten 2006 angavs behov av ett antal
delutredningar:
• Uppdrag och målbild
Kärnkompetens och kärnverksamhet
Principer för organisatorisk struktur (region, division, process etc.)
Kundperspektivet
Samverkansperspektivet
Omvärldsperspektivet
Flexibilitet och anpassningsförmåga
Kostnadseffektivitet
Styrnings- och ledningsperspektivet
Utlokaliseringsfrågan
• L edning och styrning
Strategiska funktioner
Ledningsorganisation (inkl styrelse, nämnder etc)
Styrningsprinciper
• Organisering av regional och lokal verksamhet
Operativa funktioner
Kontorsnätet
• Servicekoncept för den nya arbetsförmedlingen
Samverkan
Tre servicevägar
Kontorsnätet
• Personal och kompetens
Övergång till ny arbetsgivare
Nya yrkesroller
Arbetsmiljöarbete
Personalobjektet (Palasso och Lasso)
Omställningsarbete avseende personalaspekter
Omförhandling av fackliga avtal
• Samverkan
Regional och lokal samverkan
Samverkan med arbetsmarknadens parter
• Administration
Arbetsordning, ansvars och beslutsordning
Juridik (överprövning, civilrättsliga avtal, lagändringar mm)
Behörighet och ansvar för personregister
Anpassning av säkerhets- och krisledningsarbetet
Anpassning av upphandlingsverksamheten
Offentlighet, diarier och arkiv
Anpassning av närservice
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• Ekonomi
Ekonomistyrning
Ekonomisystem
• Verksamhetsstödjande system
Ansvar för statistiksystem
AIS, GFS, Leda plus
Arbetsförmedlingen på Internet ams.se
• I T
Infrastruktur i IT-verksamheten
Konvertering av databaser
E-postadresser och katalogstrukturer
Behörighetsfrågor
• I nformation och kommunikation
Kommunikationsarbetet i den nya myndigheten
Kommunikationsbehov centralt och regionalt
Kommunikationsarbetet i samband med utvecklingsarbetet
Varumärkesperspektivet
• I nförandeorganisation
Långsiktigt utvecklingsarbete
Utveckling av en ny kultur
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Bilaga 6: Delprojektens förslag
I bilagan beskrivs några delprojekt utifrån deras arbete, tankar och förslag. I väsenliga delar
anges även hur det gick med förslagen – vilka som senare genomfördes och vilka som inte
användes.
Delprojekt Ledning och styrning
Projektet fick hantera många frågor som rörde hur makten inom myndigheten skulle fördelas. Vem/vilka skulle besluta och hur skulle därmed styrningen fungera. Utgångspunkten i
projektet var att sambandet mellan ansvar, befogenheter och resurser skulle bilda underlag
för mandat.
I samtal med några av dem som ingick framkommer att sammansättningen av projektgruppen hade stor betydelse just för att det till stor del handlade om maktfrågor. Det var viktigt
att gruppen bestod av personer som inte tvekade att framföra sina åsikter och som senare
även kunde vara aktiva vid genomförandet av förslagen. De flesta av förslagen blev också
senare genomförda.
Projektet hade beaktat den samlade erfarenheten om hur hittillsvarande organisation
fungerat. De underströk att de principförslag som lämnades i rapporten i nästa steg behövde
förtydligas. De behövde beskrivas praktiskt i en beslutsordning som mer detaljerat reglerade de föreslagna principerna.
Mycket av den dåvarande planeringsstrukturen bedömde projektet kunde bibehållas. Däremot påverkades fördelningen av resurser och mål starkt av den nya organisationen. Den
nya uppdelningen i verksamhetsområden skulle ställa krav på ”horisontella avtal”. Just den
delen med avtal genomfördes dock inte. Projektet pekade även på de möjligheter som skulle
ges i samband med införandet av ett balanserat styrkort.
Överenskommelser bedömdes som en viktig del i styrningen. De skulle innehålla mål, mått
och aktiviteter. Det skulle även finnas en personlig del som stämdes av i resultatdialoger och
utvecklingssamtal. Resultatdialoger borde främst genomföras med individen. I andra hand
skulle de genomföras med små grupper.
En principiellt ny teknik för resursfördelning föreslogs. I en gemensam myndighet skulle
anslagen kunna fördelas efter en modell hela vägen från den centrala nivån ut till arbetsförmedlingarna. Mellannivån i länen – som tidigare ibland gjorde egna varianter av den centrala
fördelningsmodellen – fanns inte längre. Projektet gick inte hela vägen till de lokala kontoren
utan såg arbetsmarknadsområdena som ett mellansteg. Cheferna för dessa 68 områden
skulle dock vara bundna till att tillämpa den gemensamma fördelningsmodellen.
I den fördelning som senare gjordes i början av 2008 fördelades anslagen istället hela vägen
ut till lokala arbetsförmedlingskontor av den centrala nivån utan mellanled. Samtidigt användes projektets förslag om att chefen för arbetsmarknadsområdet skulle kunna omfördela
vid behov efter samråd med chefen för marknadsområdet.
Några frågor som gällde arbetsrätten behandlades även. Förslagen innebar att anställningar
primärt skulle vara i ett Arbetsmarknadsområde för att nå flexibilitet. De tog även upp frågan
om samverkan i form av arbetsplatsträffar, APT. Med den nya organisationen fick fler medarbetare en chef på distans. Det skapade behov av att ibland delta i två olika träffar. En träff med
sin verksamhetschef och en med chefen för den arbetsplats där personen var placerad. Några
mer konkreta arbetsrättsliga förslag om hur det skulle fungera lämnades inte. Projektet nämner bara att detta förhållande skulle öka kraven på smidiga former för arbetsplatsträffarna.
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Delprojektet Strategisk stab
Tanken att GD behöver en strategisk stab som stöd i sitt ledningsarbete var på många sätt
självklar. För projektet gällde det mer att föreslå former för hur staben skulle kunna fullgöra
sin uppgift.

Projektets föreslog olika typkontor baserade på fyra kriterier: Befolkning 18-64 år, antal inskrivna i genomsnitt de senaste 2 åren, avstånd till huvudort alternativt närmaste fullservicekontor samt arbetsställen. Arbetsgruppen gav förslag på kriterier för respektive kontorstyp men begärde samtidigt att få arbeta vidare med att fastställa nivåer.

Delprojektet lämnade förslag på strategiska och verksamhetskritiska frågor som staben
skulle ta ansvar för. En del av detta var vilka uppgifter i dåvarande GD-staben som borde
föras vidare i den nya strategiska staben.

I förslaget fanns tre möjliga chefsnivåer på arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingschef,
biträdande arbetsförmedlingschef och sektionschef. Biträdande arbetsförmedlingschef
skulle kunna finnas vid större kontor på den ort där arbetsförmedlingschefen med ansvar
för arbetsmarknadsområdet är stationerad. Chefen med områdesansvar skulle tillika vara
chef för arbetsförmedlingen på huvudorten. Enligt förslaget skulle en arbetsförmedling
maximalt ha 100 medarbetare och en chef maximalt 30 medarbetare.

Utgångspunkt för förslagen var målbild 2010 och behov av utvecklingsinsatser utifrån den.
Vidare behoven av samverkan med centrala parter och andra aktörer på marknaden för förmedlingstjänster samt behovet av utveckling och implementering av den nya myndigheten.
Totalt föreslogs sex strateger som skulle täcka olika områden. Projektet beskrev vikten av
strategernas personliga egenskaper och samarbetsförmåga som bedömdes få särskilt stor
betydelse på grund av stabens särställning i förhållande till linjeorganisationen. Strategerna
skulle hantera kritiska frågor som också är centrala för linjen. De måste därför uppfattas
som självklara auktoriteter, naturliga bollplank och som ett oersättligt stöd för linjen.
I huvudsak genomfördes projektets förslag även om detaljer ändrades.
Delprojektet Marknadsområdesnivån
Gruppens föreslog fyra marknadsområden i första hand skapade utifrån en väderstrecksbaserad indelning och att chefsspannet för marknadscheferna inte skulle överstiga 20
underställda chefer. I ett första förslag innebar det att länsgränser bröts i några fall. Just den
delen justerades senare av projektet i ett tilläggsuppdrag så att gränserna mellan marknadsområdena följde länsgränserna. Detta senare förslag blev även det som genomfördes.
Sekretariatet på marknadsområdesnivån skulle ha tillräcklig bredd i sina kompetenser för
att kunna säkerställa att kvalitativa underlag togs fram för ledning, styrning och uppföljning
av arbetsförmedlingsverksamheten. Det gällde att kunna bereda frågor i samverkan med
Verksamhetsstöd och service respektive Målgrupp och bransch. Ett sekretariat bestående
av 11 personer förutom marknadscheferna föreslogs. Det förutsatte en effektiv samverkan
med andra resurser i övriga delar av organisationen för att dynamiken mellan delarna skulle
göra verksamheten rationell.
Även om projektet själva bedömde att föreslaget sekretariat var litet så blev det ännu något
mindre vid genomförandet – totalt fem personer. Skälet var att ett litet sekretariat på ett
positivt sätt ställde ännu tydligare krav på effektiv samverkan med andra delar av organisationen.
Gruppen förslog även att ansvaret för arbetsförmedlingens kundtjänst samt för Arbetsformedlingen Internet skulle knytas till marknadsområdena. När det gällde dessa delar fanns
flera olika förslag till lösning i gruppen och även i andra projekt. I huvudsak genomfördes
det förslag som projektet slutligen enades om.
Delprojekt Kontorsorganisation
Projektet definierade kontorsorganisationen, huvudorten inom respektive arbetsmarknadsområde samt namn på dessa. De diskuterade även chefs- och stödstruktur på arbetsförmedlingen.
En delredovisning hade lämnats några dagar tidigare då beslut togs om huvudorter och
namn på arbetsmarknadsområden.

130

BIL AGOR

Stora delar av förslaget genomfördes. En viktig skillnad var att formen biträdande chef inte
användes någonstans i organisationen. Chefer som inte hade områdesansvar benämndes
arbetsförmedlingschefer eller sektionschefer.
Stödjande personal på arbetsförmedlingen skulle funktionellt finnas under Verksamhetsstöd och service men administrativt under chefen med ansvar för arbetsmarknadsområdet.
Den delen genomfördes inte. Istället fick berörd personal en chef inom verksamhetsområdet
VSS men med placering på en arbetsförmedling.
Arbetsgruppen gav förslag på huvudort och namn på arbetsmarknadsområdet. Huvudregeln för val av huvudort var kommunen med störst befolkning mellan 18-64 år. De undantag
som föreslogs bedömdes ha en mer naturlig placering i förhållande till övriga kommuner i
arbetsmarknadsområdet.
Delprojekt Extern samverkan
Arbetsförmedlingen är i hög grad beroende av att samverka med andra aktörer på arbetsmarknadspolitikens områden och inom angränsande politikområden. Projektet hanterade
därmed grundläggande frågor som påverkar hur förmedlingsverksamheten och arbetsmarknadspolitiken skulle få avsedd effekt.
Den externa samverkan föreslogs i huvudsak bygga på två typer av samverkansorgan olika
uppdrag och syfte: ´branschråd och lokala arbetsmarknadsråd.
Branschråd fanns sedan tidigare i olika former. Tanken var nu att ytterligare utveckla dessa
och att skapa nya. Syftet var att tillföra Arbetsförmedlingen kunskap om förändringar i
branscherna för att fullfölja matchningsuppdraget. Formerna kunde variera. Det viktiga var
att få en allsidig sammansättning.
Lokala arbetsmarknadsråden (LAR) föreslogs i varje arbetsmarknadsområde och skulle
främst utgöra forum för samverkan och dialog mellan Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter och kommunerna.
En viktig bakgrund till förslagen om de nya arbetsmarknadsråden var ett behov sedan en
längre tid att se över de arbetsförmedlingsnämnder som fanns. Nämnderna hade förändrats
vid flera tillfällen. Under en period främst under 90-talets ekonomiska kris fanns det ett
starkt tryck från kommunerna att få ett ökat inflytande över arbetsmarknadspolitiken. Det
var en naturlig följd av att kommunerna fick bära en tung börda under de svåra åren. Stora
delar av den framtvingade höga nivån på åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken byggde
på att kommunerna skapade verksamhet. Dåvarande arbetsmarknadsminister beslutade
därför om att kommunerna skulle ha majoritet och även ansvara för ordförandeskapet i
nämnderna.
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På många håll skapade detta orealistiska förväntningar bland kommunföreträdarna om att
Arbetsmarknadsnämnderna skulle fungera mer som övriga kommunala nämnder. Eftersom det redan då fanns en linjestyrning från GD till länsarbetsdirektör och vidare till den
lokala kontorschefen så skapade detta ibland motsättningar lokalt mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen. Naturligtvis var detta problematiskt för alla eftersom en god samverkan mellan arbetsförmedlingarna lokalt och kommunerna alltid har varit avgörande i
många delar av arbetsmarknadspolitiken.
En annan effekt som märktes under åren var att parterna visade ett avtagande intresse för
nämnderna på fler håll. En starkt bidragande orsak var att många upplevde att det mest
handlade om att klara ut ansvar och samverkan mellan de två offentliga aktörerna Arbetsförmedlingen och kommunerna. Parternas frågor fick inte tillräcklig uppmärksamhet.
Det ska här understrykas att samarbetet i nämnderna på många håll fungerade utmärkt.
Där det fanns problem handlade det ofta om ovanstående. Sammanfattningsvis fanns ett
behov att se över den lokala samverkan oavsett förändringar i myndigheten. Även utan skapandet av en ny myndighet med ny organisation så behövde något göras för att främst stärka
parternas intresse av att delta.
Flera andra samverkansformer behandlades av projektet främst när det gällde den lokala
och regionala nivån. Centralt fanns olika former av samverkan varav det centrala partsrådet
inte berördes av projektets förslag utan fortsatte i oförändrad form. Samma gällde även för
flera andra centrala samverkansorgan.
Lokalt och regionalt gällde förslagen främst principer för hur samverkan skulle hanteras.
I frågor om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer på högre nivå än arbetsmarknadsområdesnivå föreslogs att marknadschefen skulle avgöra deltagande och utse
ansvarig. Samverkansfrågor på arbetsmarknadsområdesnivå eller lägre borde hanteras av
arbetsförmedlingschefen efter hörande av det lokala arbetsmarknadsrådet. I huvudsak blev
det också så som frågorna hanterades i den nya myndigheten.
Samverkansformer som berördes var exempelvis:
• Partnerskap för regional tillväxt
• Regionala kompetensråd (RKR)
• Strukturfondspartnerskap för EU:s strukturfonder
• Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering DAR i länen
• Galaxen
• Försäkringskassan
• Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet FINSAM
• Samhall
Utgångspunkten för alla förslag var att behovet av att utveckla och stärka samverkan med
andra. Som särskilt angeläget framhölls utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna.
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kombination med stora besparingar. En grundläggande tanke med samverkan mellan
myndigheter var möjligheten att upprätthålla lokal service även i mindre orter med vikande
befolkningsunderlag.
I maj när de andra projekten lämnade rapporter var underlaget från detta projekt mycket
kortfattat där de i huvudsak hänvisade till kommande förslag. Projektet arbetade vidare och
återkom under sommaren med förslag om överenskommelse mellan de tre myndigheterna.
I slutet av september samma år tecknades sedan en sådan överenskommelse. Arbetet med
genomförandet startade under våren 2008.
Delprojekt Målgrupps- och branschperspektivet
I organisationsförslaget beskrevs behov av en målgrupps- och branschorientering1. Ett
delprojekt (MB) startades som skulle lämna förslag om hela den del av organisationen som
skulle ansvara för detta. Totalt berörde projektet ca 800–900 medarbetare varav drygt 600
specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering utgjorde d en största gruppen.
Tanken med denna del av organisationen var att förstärka organisationens förmåga att ta
hand om vissa utvalda målgrupper och branschbehov. I det första organisationsförslaget
fanns tre enheter beskrivna:
• Enhet för branschrelaterade målgrupper med uppgift att fokusera på arbetsgivar- och
sökandeperspektivet utifrån ett branschperspektiv. Ur denna enhet bröts senare Arbetsförmedlingen Kultur ut på initiativ från styrgruppen och GD för att bilda en egen fjärde enhet.
I uppdraget ingick även att pröva frågan om etablering av andra former av branschkontor.
• Enhet för målgruppen funktionshindrade med uppgift att fokusera på verksamhet inom
området arbetslivsinriktad rehabilitering.
• Enhet för målgrupper med uppgift att fokusera på andra prioriterade målgrupper vid
sidan av ovanstående. Det kan vara invandrare och ungdomar, men också arbetsgivare i
form av exempelvis småföretagare.
Under arbetet pågick kontakter mer flera andra delprojekt. En grundläggande dialog fördes
med projektet Verksamhetsstöd och service om den organisatoriska hemvisten för tjänsteoch metodutveckling (inklusive programfrågor) och stöd till arbetsförmedlingarna. Det
skapades en samsyn mellan de två delprojekten att hela detta område borde hållas ihop.
Dialogen mynnade ut i att projektet förslog att det skulle bildas en femte enhet:
• Enhet för arbetsförmedlingens verksamhetsprocesser med uppgift att arbeta med utveckling av och ha en övergripande kompetens i arbetsmarknadsfrågor i vid mening inom
följande områden: Matchning, myndighetens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen,
program, tjänster, metoder och IT-stöd för dessa samt rådgivning/kundrelationer.
Den tanken genomfördes inte i den formen. Frågan analyserades på flera sätt senare i ett
tilläggsuppdrag till de båda delprojekten Verksamhetsstöd och service och Bransch och målgrupp. Frågan avgjordes först senare under hösten 2007 och innebar en delning av uppgifterna.

Delprojekt Lokal- och tjänstesamverkan
Projektet är ett tydligt exempel på ett utvecklingsarbete som inte var startat utifrån eller
var helt beroende av den nya myndigheten och dess organisation. Frågan hade varit aktuell i
flera år och olika former av tjänstesamverkan hade prövats i mindre skala på några orter.

Delprojektet skapade snabbt en arbetsgrupp på åtta personer med olika kompetenser.
För att underlätta information och samband med det övriga organisationsarbetet knöts en
person från sekretariatet till gruppen. Den personen ingick inte i själva arbetsgruppen men
kunde föra information till och från gruppen på ett snabbt och effektivt sätt. Även här var
tiden en viktig aspekt. Området var omfattande och komplext. Till skillnad mot projektet

Samverkan rörde Skatteverket och Försäkringskassan. För Skatteverket var frågan högaktuell eftersom de såg över och ändrade sin kontorsstruktur. Försäkringskassan var starkt
intresserad efter att de sedan en tid bildat en gemensam myndighet. Det fanns ett starkt
politiskt tryck från regeringen. Till detta kom nu arbetsförmedlingens nya myndighet i

1

Under våren 2007 kallades verksamhetsområdet för Målgrupp och bransch. Under sommaren 2007
ändrades det till Bransch och målgrupp vilket även blev det namn som användes när den nya organisationen
startade.
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som behandlade Verksamhetsstöd och service fanns det inga pågående projekt som skulle
samordnas. Nackdelen med det var att allt material som skulle användas måste skapas i
projektet. Fördelen var att samordningsfrågorna blev enklare.

Något förslag om nya särskilda branschförmedlingar framfördes inte. Dock var delprojektets uppfattning att det även framöver på större orter skulle finnas möjlighet att ha specialförmedlingar. De beslut som senare togs var i huvudsak enligt projektets förslag.

De fackliga organisationerna hade framfört önskemål om att ingå i några delprojekt varav
detta var ett. Vid ett möte i början maj träffade därför projektledaren och projektsekreteraren de som skulle ingå som fackliga företrädare. Några principer klargjordes som till stora
delar liknade de som hade gällt i styrgruppen för hela organisationsförändringen.

Specialisternas organisering
En annan fråga som diskuterades ingående i styrgruppen redan tidigt var hur drygt 600
specialister2 inom Arbetslivsinriktad rehabilitering skulle organiseras. Det fanns olika
modeller i länen. Frågan hade varit aktuell inom AMV ända sedan bildandet av Arbetsmarknadsinstituten, AMI 1980. I vissa län hade en förändring genomförts som innebar
ökad integrering av verksamheten på vanliga förmedlingskontor. I andra län fanns en
tydligare egen organisation med egna lokaler som arbetade konsultativt i förhållande till
övrig förmedling.

– De fackliga representanterna skulle ingå i arbetsgruppen på samma villkor som övriga
och bidra i det praktiska arbetet. Det handlade inte om att ta emot arbetsgivarförslag för
ställningstagande utan ett gemensamt arbete.
– För alla i gruppen gällde att dialogen skulle vara öppen kreativ. För att säkerställa det
skulle allt stanna i gruppen. Inget fick föras vidare.
En viktig konsekvens av det var att samverkansfrågorna därmed fick hanteras på annat sätt.
En annan grundläggande princip för hela arbetsgruppen var att projektledaren tydliggjorde sitt fulla och ensamma ansvar för de förslag som presenterades. Det var därmed inte
nödvändigt att gruppen skulle vara enig, fatta majoritetsbeslut eller liknande. Det var fullt
möjligt för enskilda medlemmar i gruppen att driva andra förslag än de som lämnades från
projektet. Även här visade det sig senare att någon sådan situation inte uppstod.
Inom projektet behandlades många av de frågor som är centrala inom arbetsförmedlingen
över tid och med en stark tyngdpunkt på centrala frågor inom arbetsmarknadspolitiken. Det
märks tydligt på många sätt. När uppdragsgivaren – regeringen – utöver en normalt fungerande arbetsförmedling även skapar olika former av politiska insatser så berör de ofta olika
målgrupper. Det gäller ofta ungdomar, äldre, nyanlända flyktingar, sjukskrivna med rehabiliteringsbehov eller allmänt personer som av många olika skäl blivit långtidsarbetslösa.
Bransch- och yrkesfrågor
Den enhet som skulle ansvara för ”branschrelaterade målgrupper” skulle ha övergripande
kompetens inom en rad områden som rörde kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.
En särskilt viktig del var ett övergripande ansvar för Branschråden som tillsammans Lokala
arbetsförmedlingsråd skulle utgöra strategiska delar av myndighetens externa samverkan.
En stor principiell fråga handlade om branschförmedlingar. Borde fler branschförmedlingar bildas. Projektet övervägde olika vägar. I huvudsak fanns två olika grundkoncept:
Inrättandet av särskilda branschförmedlingar eller skapandet av interna strukturer som
säkerställer ett bransch- och yrkesinriktat arbetssätt utan att skapa särskilda organisatoriska enheter i form av kontor.
Projektets bedömning var att det andra alternativet borde användas. Redan tidigt i arbetet
var projektets samtliga medlemmar överens om detta. Avgörande var att det underlättar
arbetsförmedlingens förmåga att snabbt kunna skapa resurser när behov uppstår och snabbt
kunna avveckla när det motsatta händer.
Samtidigt kan undantag vara aktuella där fördelarna överväger. Särskilda enheter för byggförmedling var en av de branschfrågor som övervägdes. I projektet fanns även en dialog om
de båda branschförmedlingar som fanns – Arbetsförmedlingen Kultur och Arbetsförmedlingen Sjöfart även om det låg inte i projektets uppdrag att ta ställning till dem.
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Projektet övervägde olika alternativ. Utöver separat organisation för specialisterna var
huvudalternativet en mer totalt integrering i den övriga förmedlingsverksamheten.
Förslaget som senare också genomfördes innebar att en chefslinje skapades som därmed
bildade en slags matris med arbetsförmedlingscheferna. Denna nya chefslinje organiserade
specialister som skulle arbeta konsultativt. Samtidigt skulle specialisterna och deras chefer
integreras i förmedlingsverksamheten genom placering i gemensamma lokaler. En annan
viktig princip som tydliggjordes var att personal som inte var specialister skulle ha en Afchef och inte ingå i specialistorganisationen.
Övriga målgrupper
Den enhet som skulle ansvara för arbetet med prioriterade målgrupper utöver funktionshindrade skulle få ansvar för många politiskt viktiga områden. De förslag som framfördes
genomfördes även senare i huvudsak.
En del var upphandling av kompletterande aktörer inom förmedlingsverksamheten som var
en viktig del av regeringens förändring av arbetsmarknadspolitiken.
En ovanlig prioriterad grupp som föreslogs var småföretagare. Bakgrunden var en bedömning att de mindre företagen oavsett bransch har vissa gemensamma behov i förhållande till
arbetsförmedlingen.
En fråga av stor vikt även ekonomiskt var att stödja arbetet med att snabbt få igång projektförslag inom ramen för EU:s strukturfonder.
Ansvaret för garantiinslagen i arbetsmarknadspolitiken kom även i enlighet med förslagen att hamna här. Det handlade om Jobb och utvecklingsgarantin för personer som varit
arbetslösa eller i utanförskap länge samt om en garanti för unga.
Delprojekt Verksamhetsstöd och service
Den föreslagna enheten 3 för Verksamhetsstöd och service beskrevs i organisationsförslaget
som mycket omfattande. Den skulle samla nästan all verksamhet som är stödjande för det
som ofta kallades för kärn- eller förmedlingsverksamheten. I praktiken betydde det att
merparten av verksamheten vid AMS och länsarbetsnämnderna samt en del av den admiVanliga specialister i länen var arbetsterapeuter, psykologer, socialkonsulenter och sjukgymnaster. Utöver
det fanns ett mindre antal specialister inom interregionala resurser som arbetade i flera län eller i hela landet. Främst gällde det specialister inom syn, döv, och hörsel.
3
Ordet enhet används här och på flera andra ställen i dess grundbetydelse för att ange olika form av organisatoriska enheter. Senare när myndigheten startade blev begreppen mer entydiga. Då användes i hierarkisk
ordning följande benämningar: Verksamhetsområde, avdelning, enhet och sektion.
2
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nistrativa delen av större arbetsförmedlingskontor skulle samlas i enheten. Totalt berörde
projektet ca 2 000 medarbetare.
Organisatoriskt skulle alla stöd- och serviceresurser organiseras i en gemensam del. Samtidigt var det klart att viktiga delar också att i fortsättningen borde vara geografiskt spridd.
Projektet hade även i uppgift att utreda om ytterligare vilka verksamheter skulle ingå. I utgångsläget var det några som var naturliga: IT, information, personal, ekonomi/förvaltning,
juridik, upphandling, rådgivning/metodutveckling, verksamhetskontroll, utredning/analys,
statistik samt närservice.
Delprojektet uppgift var att föreslå övergripande organisering för dessa samt belysa samspelet mellan dem och den operativa förmedlingsverksamheten. En mycket viktig fråga var
hur hela det blivande verksamhetsområdet skulle kunna effektiviseras och därmed bidra
till att öka förmedlingsverksamhetens andel av de samlade resurserna. Det var inom detta
område en stor del av besparingen skulle åstadkommas.
Delprojektet tangerade ett mycket stort antal områden som vart och ett utgjorde egna
projekt. Det kom därför att få en viss samordnande roll dessa. Främst i de delar som berörde
organisering, ledningsstöd och samspel med operativ förmedlingsverksamhet. En central
aspekt var även att belysa vilket stöd som bedömdes vara nödvändigt för att klara ledning
och styrning av den kommande mycket stora enheten.
En projektgrupp med åtta personer skapades med representation från olika delar av organisationen. För att klara uppgiften som sammanhållande/samordnande kopplades också
resurser från ledningssekretariatet för Organisation 2008 till projektgruppen. Syftet var att
säkerställa samordning med övriga relevanta delprojekt och även snabb information till och
från styrgruppen.
En del av arbetet blev att beskriva nuvarande organisation, personal och geografiska placering.
Det var främst inom ramen för detta projekt som exempelvis effekten av tidigare försvarsbeslut
behövde belysas. Några orter hade genom sådana tidigare regeringsbeslut verksamhet som ingick i uppdraget. Exempel på orter var Östersund, Kristinehamn, Arvidsjaur och Söderhamn.
Stora delar av de förslag som projekten lämnade i sin rapport genomfördes i den nya myndigheten. Några exempel:
– Den allmänna beskrivningen av organisationen för Verksamhetsstöd och service genomfördes.
– Verksamheterna Statistik och Utredning/analys slogs samman enligt förslaget.
– IT-enheten lyftes orörd in i den nya myndigheten samtidigt som en särskild översyn initierades.
– Upphandling bildade egen enhet.
Intressant i den här berättelsen är även några förslag som inte genomfördes.
– Ett förslag om att arbetsmarknadsområdena skulle få viss stöd-/serviceverksamhet placerad inom området och även vara chef för dessa genomfördes inte.
– Att vissa delar som rådgivning och metodutveckling (med förvaltningsansvaret för vissa
system) tillsammans med kontrollfunktionen (av arbetslöshetskassan) skulle utgå ur Verksamhetsstöd och service genomfördes inte. Projektets förslag var att de skulle placeras i den
del som benämns Bransch och målgrupp.
– Förslag om att inrätta ett antal sammanhållna stöd-/servicefunktioner i ”Resurscentra”
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som betjänar var sitt geografiska område genomfördes inte. De skulle vara organiserade i
Verksamhetsstöd och service- respektive Bransch och målgrupp-linjen och lokaliserade till
det område som skulle ges ge stöd/service.
För dessa delar valdes andra lösningar eller något andra varianter.
Delprojektet var som nämnts tidigare ett samordnings-/fördjupningsprojekt och var som sådant starkt beroende av resultaten i flertalet andra projekt. Det ställde krav på täta kontakter med de andra projekten. I främst inledningen av arbetet var den frågan inte helt enkelt.
Några av dessa projekt hade pågått under en längre tid och hade inte till alla delar förståelse
för de behov som delprojektet Verksamhetsstöd och service hade. Efterhand utvecklades
dock samverkan bra.
Starkt bidragande till svårigheten att snabbt skapa förståelse för ett övergripande projekt
som detta var tidspressen. Från att projektledaren började i mitten av mars skulle förslagen
presenteras 28 maj. Tiden för dialog med och förankring i de andra projekten var begränsad. En särskild svårighet för projektet var som nämnts att vänta in uppgifter från de andra
relaterade projekt som även de skulle rapportera samma dag i slutet av maj. Det påverkade
framför allt hur projektet kunde få fram underlag till den stora och viktiga frågan om resursbehov inom stöd- och serviceverksamhet i den nya organisationen.
Delprojektet beskrev dock troliga effekter av den besparing som behövde genomföras.
Bedömningen var att om hela besparingen skulle genomföras inom området Verksamhetsstöd och service så skulle antalet årsarbetare i den delen av organisationen minska med ca
50 procent. De drog slutsatsen att det inte var genomförbart i sin helhet. Hur stor del som
var möjlig tog inte projektet ställning till i rapporten.
Trots flera komplexa frågor och faktorer lämnade projektet en delrapport med genomarbetade förslag inom föreskriven tid.
Delprojekt Arbetsmarknadsanalys
Analys av arbetsmarknaden har av naturliga skäl alltid varit en angelägenhet för arbetsmarknadsverket. För projektet handlade det om att lämna förslag utifrån en höjd ambitionsnivå. Det fanns flera skäl till detta. Regeringen ställde ökande krav och hade beställt en ny
form av rapport om arbetsmarknadens funktionssätt4. Införandet av styrkortet ställde nya
krav på redovisningar och bedömningar. Ambitionen att inkludera kompletterande aktörer
i arbetsförmedlingsverksamheten skulle kräva möjligheter att kunna tilldela resurser utifrån individers faktiska behov, samt att följa upp effekterna av tilldelade resurser.
Målet med förslagen var är att bygga upp en verksamhet som gav kvalificerad kunskap om
arbetsmarknadens funktionssätt, om var arbetsmarknaden behöver stöd för att fungera
effektivt och huruvida insatser leder till avsedda effekter. Avsikten var att generera den
information som behövs för att bedriva en kostnadseffektiv arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Analysverksamhet skulle sikta mot att vara en auktoritet inom de områden som är
avgörande för att bedriva en effektiv arbetsmarknadspolitisk verksamhet och att generellt
Enligt regleringsbrevet i december 2006 om budgetåret 2007 fick AMS följande uppdrag gällande verksamhetsgrenen Matchning på arbetsmarknaden:
”a. AMS skall i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) ta fram relevanta
indikatorer som beskriver arbetsmarknadens funktionssätt…”
”b. AMS skall ta fram indikatorer för hur verksamheten bidrar till att uppnå målet och föreskrifterna för den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt hur verksamheten bidrar till att förbättra arbetsmarknadens
funktionssätt…” ”…AMS skall i samband med publiceringen av rapporten inbjuda relevanta myndigheter
och aktörer till en presentation rörande rapportens innehåll.”
4
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betraktas som ledande inom svensk arbetsmarknadspolitisk analys.

ven både i analys och i förslag.

En viktig del i förslagen var att myndigheten borde förstärka forskningsinriktningen genom
att rekrytera ett antal personer med hög akademisk examen inom områdena arbetsmarknadens funktionssätt och verksamhetsanalys. Förslag lämnades om huvudsakliga områden för
analys samt mottagare av dessa. Förändringar med starkare inriktning mot behovsbedömningar och underlag för resursfördelning föreslogs också. I huvudsak genomfördes tankarna
i projektets förslag.

Inom ramen för projektet fanns flera olika områden som indelades i två olika delar:

Delprojektet Ekonomi och administration
Allmänt beskrevs att ekonomi och förvaltning verkar för att den nya myndigheten ska hålla
en hög nivå på den interna förvaltningen. Arbetet borde i ännu högre grad på att styra upp
”ordning och reda frågorna”. Det föreslogs ske genom en ökad enhetlighet, väl fungerande
processer och tydliga kvalitetskrav. Kvalitén skulle vidareutvecklas och arbetet med rationaliseringar fortgå. Medarbetarna skulle driva förändringsarbete och skapa nya effektiva
arbetsmetoder.
Verksamheten inom ekonomi och förvaltning föreslogs hålla samman genom en central
funktion inom Verksamhetsstöd och service. Sammantaget omfattade förslaget totalt ca 390
årsarbetskrafter. Jämfört med de resurser som fanns i den gamla organisationen bedömde
projektet att det innebar en minskning med drygt 30 procent. Det fanns därmed behov av att
noga följa utvecklingen och att vid behov kunna göra justeringar.
Delprojektets förslag berörde ett flertal områden:
• Anpassning av ekonomistyrningen
• Anpassning av den ekonomiska redovisningen
• Ekonomiadministrativ service
• Utformning av upphandlingsverksamheten
• Lokalförsörjning
• Ansvarsfördelning och kvalitetskrav för den interna kontrollen
• Organisation och verksamhetsformer för controllerverksamheten
• Organisation och verksamhetsformer för säkerhetsarbetet
Förslaget om lokalförsörjningen innebär en mycket stor förändring jämfört med tidigare.
Kontoren som brukare av lokaler avlastades helt arbetet med lokalförsörjning. En konsekvens av detta var att budgetansvaret för verkets lokalkostnader överfördes till lokalfunktionen. I huvudsak genomfördes de förslag som projektet lämnade.
Delprojektet Personal
Detta var ett av de mer omfattande delprojekten. Det som underlättade var att personalavdelningen redan sedan tidigare hade arbetat med att skapa en gemensam funktion för
arbetsmarknadsverket. Där fanns redan tankar om enhetliga kärnområden och kompetensprofiler samt inte minst konsensus kring att det skulle finnas gemensamma policys och
riktlinjer inom alla områden.
I projektet fanns två grupper som bidrog i arbetet dels dåvarande chefsgruppen på AMS
inom personal och dels en referensgrupp bestående av personalchefer från några delar av
landet. I arbetet märktes en klar påverkan av från vilken position deltagarna utgick. Det
fanns en tydlig tendens att chefsgruppen på AMS ofta valde lösningar som kan betecknas
som mer centralistiska. I referensgruppen dominerade istället de lokal/regionala perspekti-
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1. Förslag till struktur för Arbetsförmedlingens nya HR – funktion.
Bland förslagen i denna del fanns en sammanhållen HR – avdelning med gemensam personalpolitik och kvalitetssäkrade arbetsprocesser. Den skulle ha tre leveransvägar och chefen
borde ingå i ledningsgruppen. Förutom det sistnämnda genomfördes i huvudsak förslagen.
2. Aktiviteter som krävdes för att klara övergången till en myndighet och ny organisationsstruktur.
Främst för dessa delar ville även projektet ha en bedömning från styrgruppen om alla delar
för att klara övergången var täckta. Arbetet rörde många olika delar:
Bemanningsarbetet för nya chefsbefattningar där nya chefsbefattningar skulle beskrivas,
fastställas och namnsättas. Klart var en rekryteringsmodell, rekryteringsorganisation samt
IT – stöd för rekryteringsprocessen. Anställningsvillkor för chefer bearbetades.
Konsekvenser för personal i den lokal och servicesamverkan som skulle starta med Försäkringskassan och Skatteverket behövde klaras ut. Stimulans till intern rörlig behövde
skapas eftersom ökad rörlighet skulle krävas som en konsekvens av den nya organisationen.
Myndighetsövergången krävde särskild hantering. Organisationsstruktur och behörigheter
i system behövde anpassas.
Personalfrågor som var kopplade till verksamheten på Gotland bearbetades. Det gällde
personal som i den gamla organisationen tillhörde länsstyrelsen och som nu skulle tillhöra
den nya myndigheten.
Samverkansfrågorna med de fackliga organisationerna ställde stora krav i en så omfattande
förändring. Till det kom omförhandlingar och anpassningar av lokala kollektivavtal samt
policys och riktlinjer.
En stor del var ledningssystem för hälsa och arbetsmiljö. En panel för risk- och konsekvensanalyser av arbetsmiljön hade inrättats. Ett koncept för arbete med bemötandefrågor hade
startats. Grunden var Målbild 2010.
I huvudsak genomfördes de förslag som projektet föreslog.
Delprojektet Kommunikation och varumärke
Projektet definierade tre dimensioner; strategiskt stöd till verksledningen, stöd till kärnverksamheten samt sammanhållen produktion och publicering. I direktiven fanns angivet
att förslagen skulle leda till en ändamålsenlig informationsfunktion anpassad till nya organisationen, en centraliserad produktion och publicering, lokalt press- och informationsstöd
samt effektiva arbetsprocesser. Det skulle ske samtidigt med en besparing på 30 procent
jämfört med utfallet 2006.
Projektet bedömde att det fanns stora samordningsvinster – personellt och ekonomiskt –
med en central styrning. Den största vinsten var att kunna kommunicera på ett enhetligt
sätt, med konsekventa budskap och tydlig avsändare. Den nya informationsfunktionen
föreslogs bestå av två delar:
En central informationsenhet vid myndighetens huvudkontor med strategisk kompetens
som koordinerar verkets budskap, liksom alla informationsinsatser. Hela verkets produktion och publicering kan då planeras och samordnas centralt. All lokal produktion skulle
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Bilaga 7: Kommuner inom respektive arbetsmarknadsområde

En lokal del med press- och informationspersonal ute i landet som samordnar mediefrågor,
stödjer lokala talespersoner och arbetar proaktivt för att fånga upp kommunikationsbehov.
För att åstadkomma detta behövde arbetsprocesser beskrivas, tydliggöras och kvalitetssäkras. Riktlinjer och checklistor föreslogs som stöd för att göra informationsverksamheten
enhetlig. Den centrala informationsenheten skulle tillhandahålla specialistkompetens för
hela verket medan den lokala informationspersonalen skulle vara generalister.
Projektet refererade till en jämförande studie om informationsavdelningarna i 14 organisationer som arbetade med tjänsteproduktion inom offentlig och privat sektor. Resultatet visade att bemanningen och budgeten inom arbetsmarknadsverkets informationsverksamhet
före nu aktuella besparingar var lägre än genomsnittet för de jämförda organisationerna.
I projektets analys framkom därför en oro för verksamheten. Med den budgetbesparing
som krävdes bedömde projektet att det fanns begränsade möjligheter till stora utåtriktade
informationssatsningar och kampanjer. Slutsatsen var kommunikationsverksamhet mer bör
utgå ifrån myndighetens egna medarbetare och deras bemötande av kunder samt ett professionellt och strategiskt mediearbete.
Utöver det bedömde gruppen att det fanns ett stort behov av ett framtida utvecklingsprojekt
för varumärkesarbete och attitydpåverkan. I alla väsentliga delar genomfördes projektets
förslag.

Kommuner som ingår i 68 arbetsmarknadsområden, AMO
De fyra marknadsområdena, MO är markerade i färg
Öst

1 Lidingö
Stockholm

Syd

Väst

11 Boxholm

24 Burlöv

Nord

30 Bollebygd

39 Kristinehamn

Mjölby

Eslöv

Mark

Filipstad

Ödeshög

Hörby

Herrljunga

Degerfors

Ekerö

Motala

Höör

Vårgårda

Karlskoga

Håbo

Vadstena

Kävlinge

Borås

Storfors

2 Danderyd

Järfälla

12 Habo

Lomma

Svenljunga

40 Askersund

52 Härjedalen
53 Härnösand
Sundsvall
Timrå
54 Kramfors
55 Sollefteå

Norrtälje

Jönköping

Lund

Ulricehamn

Hallsberg

56 Örnsköldsvik

Sollentuna

Mullsjö

Staffanstorp

Tranemo

Kumla

57 Berg

Solna
Sundbyberg

Vaggeryd
13 Aneby

25 Sjöbo

31 Grästorp

Skurup

Mellerud

Täby

Eksjö

Svedala

Trollhättan

Upplands-Bro

Nässjö

Trelleborg

Vänersborg

Laxå

Krokom

Lekeberg

Ragunda

Örebro

Strömsund

41 Lindesberg

Upplands-Väsby

Sävsjö

Vellinge

Färgelanda

Nora

Vallentuna

Vetlanda

Simrishamn

Lysekil

Hällefors

Vaxholm

Tranås

Tomelilla

Munkedal

Österåker

Ydre

Ystad

Sotenäs

3 Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nacka
Nynäshamn

14 Ljungby

26 Bjuv

Markaryd

Båstad

Osby

Helsingborg

Älmhult

Höganäs

15 Alvesta

Klippan

Bräcke
59 Storuman

Uddevalla

Sala

Lycksele

Surahammar

Malå

Tanum
32 Essunga
Götene

Salem

Lessebo

Landskrona

Lidköping

Tingsryd

Perstorp

Vara

Värmdö

Uppvidinge

Svalöv

Skara

Växjö

Åstorp

33 Falköping

Nykvarn

Ljusnarsberg
42 Hallstahammar

Strömstad

Tyresö
4 Gnesta

Västerås
43 Arboga
Köping

61 Bjurholm

44 Fagersta

Robertsfors

Skinnskatteberg

Umeå

Ängelholm

Hjo

Örkelljunga

Karlsborg

Malung

Södertälje

Mörbylånga

Skövde

Mora

Enköping
Heby
Knivsta
Tierp
Uppsala
Östhammar
6 Nyköping
Oxelösund
7 Eskilstuna

Torsås

Halmstad

Tibro

Orsa

Hylte

Tidaholm

Älvdalen

Laholm

Gullspång

46 Borlänge

Varberg

Mariestad

Falun

28 Göteborg

Töreboda

Gagnef

Nybro
Vimmerby
Västervik
18 Högsby
Mönsterås
Oskarshamn

Öckerö
29 Ale
Härryda
Kungsbacka

19 Gotland

Kungälv

20 Karlshamn

Lerum

Flen

Olofström

Lilla Edet

Katrineholm

Bromölla

Mölndal

Vingåker
8 Gnosjö

Sölvesborg
21 Karlskrona

Värnamo

Ronneby

Gislaved

22 Hässleholm

9 Kinda
Linköping
Åtvidaberg
10 Finspång

45 Vansbro

Emmaboda
17 Hultsfred

Kristianstad
Östra Göinge
23 Malmö

Partille
Alingsås
Orust
Stenungsund
Tjörn

34 Bengtsfors

Nordmaling

Norberg

Kalmar

Trosa

Vilhelmina
Åsele

16 Borgholm

5 Sigtuna

60 Dorotea

Kungsör

Strängnäs

27 Falkenberg

Åre
Östersund
58 Ånge

Leksand

Vindeln
Vännäs
62 Norsjö
Skellefteå
63 Sorsele
Arvidsjaur
Arjeplog
64 Boden
Luleå

Dals-Ed

Rättvik

Piteå

Årjäng

Säter

Älvsbyn

Säffle

47 Avesta

Åmål
35 Eda
Arvika
36 Kil

Hedemora
48 Ludvika
Smedjebacken
49 Gävle

Sunne

Ockelbo

Torsby

Älvkarleby

37 Grums
Hammarö
Karlstad
38 Forshaga
Munkfors
Hagfors

Hofors

65 Kalix
Överkalix
66 Övertorneå
Haparanda
67 Jokkmokk
Gällivare
68 Pajala
Kiruna

Sandviken
50 Söderhamn
Bollnäs
Ovanåker
51 Hudiksvall

Norrköping

Nordanstig

Söderköping

Ljusdal

Valdemarsvik
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Bilaga 8: Ur slutrapporten till regeringen 28 december 2007
I rapportens inledning skrev Bo Bylund följande:

Avsnittet om den nya organisationen återges här i sin helhet eftersom det väl beskriver den
nya organisationen så som den såg ut efter nästan ett års arbete. Den första beskrivningen
som finns dokumenterad återges i ett särskilt kapitel i början av boken.
Ur rapporten till regeringen:

Inledning

Det har nu gått 15 månader sedan det i regeringsförklaringen och budgetpropositionen gavs besked om att Arbetsmarknadsverket ska bli en sammanhållen
myndighet den första januari 2008. Den första mars 2007 gav regeringen i uppdrag till AMS att avveckla den nuvarande organisationen och att förbereda
inrättandet av en ny sammanhållen myndighet, Arbetsförmedlingen. Samtidigt
kommer den statliga arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Gotlands län att
inordnas i den nya myndigheten.

Enligt regeringens beslut startar den nya myndigheten Arbetsförmedlingen sin
verksamhet den första januari 2008. Förvaltningsbudgeten för den nya myndigheten ska vara ca 500 miljoner kronor lägre än utfallet var i Arbetsmarknadsverket år 2006.
AMS har kontinuerligt redovisat statusen i utvecklingsarbetet till regeringen.
Skriftliga rapporter lämnades under 2007 vid tre tillfällen. Enligt uppdraget ska
en slutrapport också lämnas till regeringen den 31 december 2007, vilket görs i
och med denna rapport. Gotland ingår här i redovisningen under samtliga kapitel. Under rubriken ”Gotland” lämnas därutöver en särskild redovisning.
De senaste 15 månaderna har varit en tid av intensivt arbete där mycket kraft
och engagemang ägnats åt utvecklingsfrågor. Arbetsförmedlingen är nu en
organisation i stark förändring. Kraven från regering och riksdag har varit en
given utgångspunkt, men till stor del har Arbetsförmedlingen själv tagit långsiktiga initiativ till en förbättrad förmedlingsservice. Vi ska vara effektiva,
flexibla och anpassningsbara i en föränderlig värld.

Kärnuppgiften med matchning och arbetsförmedling har hela tiden stått i centrum trots de stora förändringar i vår organisation och vårt arbetssätt som vi nu
genomdriver. Under förbättringsprocessen fortsätter vi att ge arbetsgivare och
arbetssökande bästa möjliga service. Matchningen mellan jobb och sökande
ska vara effektiv, tjänsteutbuden enhetliga, och samtliga kunder ska bemötas på
ett rättssäkert och personligt sätt. Arbetsförmedlingens grunduppgift måste fungera, och den har också fungerat fullt ut under omvandlingen till den nya myndigheten. Det verifieras av att vi uppfyllt samtliga verksamhetsmål för år 2007
som AMS styrelse fastställt.
Den första januari 2008 startar vi som en ny, sammanhållen myndighet med ett
starkt fokus på vår kärnuppgift: Matchningen mellan jobb och arbetssökande.
Det är min uppfattning att Arbetsförmedlingens nya organisation nu ger oss
goda förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt utvecklingsarbete mot
”Målbild 2010” som är ledstjärnan för vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Stockholm 2007-12-28

Bo Bylund
Generaldirektör
5

*   
Den nya myndighetens organisation ska underlätta arbetet med att fokusera på
och värna om kunderna genom att förmedlingsverksamheten sätts i fokus.
Utifrån en marknadssyn har kundernas krav och behov analyserats. Kunderna
verkar ofta inom olika geografiska områden, har olika behov av service samt
har olika krav på att få tillgång till de tjänster som finns.

Verksamheten leds av en styrelse – utsedd av regeringen – med sk fullständigt
ansvar.
Organisationen är indelad i Verksamhetsområden:
- GD-stab
- Marknadsområden med arbetsförmedlingar i arbetsmarknadsområden
- Bransch och målgrupp
- Verksamhetsstöd och service
Därutöver finns Internrevisionen.
Generaldirektör
Gd-stab

Bransch och
målgrupp

Marknadsområde nord

Marknadsområde syd

Marknadsområde väst

Marknadsområde öst

Arbetsförmedlingen Kundtjänst

Bransch

Verksamhetsstöd
och service

Analys

Målgrupp

Arbetsförmedlingsfrågor

Rehabilitering till
arbete

Gemensam service

arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen
Kultur

Ekonomi
Information
IT

Arbetsmarknadsområde
med arbetsförmedlingar

Arbetsmarknadsområde
med arbetsförmedlingar

Arbetsmarknadsområde
med arbetsförmedlingar

Arbetsmarknadsområde
med arbetsförmedlingar

Juridik
Personal
Upphandling

Arbetsförmedlingen leds och styrs operativt av generaldirektören (GD) med en
ledningsgrupp bestående av fyra marknadschefer, cheferna för de två verksamhetsområdena Bransch och målgrupp respektive Verksamhetsstöd och service
samt chefen för GD-staben.
GD-stab
GD-stabens uppgift är att ge stöd till generaldirektören och ledningsgruppen i
strategiska och verksamhetskritiska frågor samt att ge det administrativa stöd
GD behöver i sin tjänsteutövning. Stabschefen har det övergripande ansvaret
för Arbetsförmedlingens internationella verksamhet. Presschefen är knuten till
staben på så sätt att denne rapporterar till GD i pressfrågor.
Marknadsområden med arbetsförmedlingar i arbetsmarknadsområden
Lokala arbetsförmedlingarna samlas i 68 arbetsmarknadsområden. I dessa
samlas huvuddelen av de operativa förmedlingsresurserna. Fyra marknadschefer på huvudkontoret i Stockholm ansvarar vardera för drygt 15 arbetsförmedlingschefer med ansvar för arbetsmarknadsområden. De fyra marknadsområdena benämns Syd, Väst, Öst och Nord.
11

142

143

BIL AGOR

BIL AGOR

Karta över marknadsområden

Karta över Arbetsmarknadsområden

Marknadscheferna ansvarar gemensamt för Arbetsförmedlingen Kundtjänst (Af
Kundtjänst) och Arbetsförmedlingen Internet i de delar som avser förmedlingsverksamheten. Marknadscheferna rapporterar till generaldirektören. Arbetsförmedlingschefer med ansvar för arbetsmarknadsområde rapporterar till
respektive marknadschef.

I arbetsmarknadsområdena finns Arbetsförmedlingens lokala kontor. Med en
sammanhållen myndighet finns möjligheter att skapa ett kontorsnät som grundas på nationella överväganden. Därför har en översyn inletts av var kontoren
ska vara placerade runt om i landet. Utvecklandet av ett nytt kontorsnät kommer att ske i nära dialog med olika lokala samverkanspartners i arbetsmarknadsområdena. Arbetsförmedlingen har nära och täta kontakter med arbetssökande och arbetsgivare, vilket gör att Arbetsförmedlingen även i framtiden
kommer att ha ett rikstäckande kontorsnät.

Indelningen i arbetsmarknadsområden bygger på naturliga geografiska arbetsmarknader utifrån arbetskraftens pendlingsmönster. I bilaga (se bilaga 5) finns
en beskrivning av arbetsmarknadsområdena med de kommuner som ingår i respektive område. Gotland som ingått i försöksverksamheten med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län blir ett eget arbetsmarknadsområde och
ingår i marknadsområde öst.
I arbetsmarknadsområdena finns huvuddelen av alla anställda – totalt drygt
7 000 personer.
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Det är i sammanhanget viktigt att betona att kontorsorganisationen inte kan ses
isolerat från de två övriga servicevägarna. Servicevägen Arbetsförmedlingen
Internet är en av dessa. Den är Sveriges mest besökta myndighetssajt med ca
800 000 unika besökare varje månad. Arbetsförmedlingen Internet innehåller
information och verktyg som till exempel Platsbanken, Annonsera direkt och
Cv-databasen.
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Den tredje servicevägen utgörs av Af Kundtjänst. Tillsammans med de lokala
arbetsförmedlingarna och Arbetsförmedlingen Internet ska Af Kundtjänst
erbjuda service som är anpassad till kundernas behov både med avseende på
innehåll och tillgänglighet. På Af Kundtjänst finns arbetsförmedlare som
sökande och arbetsgivare kan komma i kontakt med mellan kl 8.00-22.00
(helger kl 10-16).
Det utvecklingsarbete som pågår av såväl kontorsnätet som de två övriga
servicevägarna tar utgångspunkt i ett för Arbetsförmedlingen gemensamt servicekoncept. Servicekonceptet har ett tydligt kundperspektiv och behandlar
servicevägar utifrån ett helhetsperspektiv på hur service ska levereras av
Arbetsförmedlingen (se även kapitel 2).

En särskild dimension i utvecklingen av Arbetsförmedlingens service är att undersöka möjligheterna till samverkan med andra myndigheter, med avseende
på såväl gemensamma lokaler som gemensam service. Arbetet har resulterat i
en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Skatteverket (se även kapitel 2).
Bransch och målgrupp
Förmedlingsverksamheten finns inte bara i marknadsområdena. Den absolut
största delen av verksamhetsområdet Bransch och målgrupp utgörs av förmedlingsverksamhet. Uppgiften för Bransch och målgrupp är att förstärka organisationens förmåga att ge service till vissa utvalda målgrupper och tillgodose
branschbehov. Verksamhetsområdet Bransch och målgrupp har ca 1 000 medarbetare organiserade i fyra avdelningar:
•

•

•

Avdelningen Bransch har till uppgift att fokusera dels arbetsgivarperspektivet med de behov olika branscher har, dels arbetssökandeperspektivet med de behov som dessa har av branschrelaterat stöd. Avdelningen ska säkerställa att resurser sätts av i förmedlingsverksamheten så att
den klarar sitt uppdrag med prioriterade branscher. I avdelningens uppdrag ligger att kontinuerligt analysera vilka branscher som bör prioriteras. I avdelningen ingår Sjöfart, som har särskilda branschkontor.

Avdelningen Målgrupp har till uppgift att fokusera på prioriterade målgrupper. Avdelningen ska säkerställa att resurser sätts av i linjen så att
verksamheten klarar sitt uppdrag med vissa prioriterade målgrupper. I
avdelningens uppdrag ligger att kontinuerligt analysera vilka målgrupper som bör prioriteras. Avdelningen har också ett sakansvar för arbetet
med EU:s strukturfonder.

Avdelningen Rehabilitering till arbete består främst av specialister inom
området arbetslivsinriktad rehabilitering (AR). Samtliga arbetsmarknadsområden ska ha tillgång till specialister enligt en särskild resursfördelningsmodell. Avdelningens ca 620 specialister indelas i 25 chefsområden (se bilaga 6) och ska arbeta integrerat på arbetsförmedlingskontoren som en del av förmedlingsverksamheten. Avdelningens ansvar omfattar all verksamhet inom AR. Det betyder att man utöver ansvaret för
de ”egna” ca 620 specialisterna också har ett ansvar för att resurser sätts
av för AR i förmedlingsverksamheten i övrigt. Avdelningen har även
ett sakansvar för målgruppen unga funktionshindrade, kontakter med
14
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Försäkringskassan, Kriminalvården, Samhall, Handikapporganisationerna m.fl. aktörer inom området.
•

Avdelningen Arbetsförmedlingen Kultur bedriver förmedlingsverksamhet och strukturen följer därför principerna för den geografiska
indelningen av övrig förmedlingsverksamhet. Arbetsförmedlingen
Kultur har egna förmedlingskontor.

Verksamhetsstöd och service
Verksamhetsområdets uppgift är att leverera stöd och service till hela organisationen och hålls ihop i en samlad organisation vid sidan av övriga verksamheter. Ett viktigt syfte är att härigenom renodla förmedlingsverksamheten så att
denna kan fokusera på sitt huvuduppdrag. Verksamhetsstöd och service har
därutöver en samordnande/stödjande funktion avseende utvecklingsprojekt i
organisationen. Verksamhetsstöd och service organiserar ca 2 000 medarbetare
i nio avdelningar:
•

•

•

•

•

•

Avdelningen för Arbetsförmedlingsfrågor ansvarar för utveckling av
och övergripande kompetens i arbetsmarknadsfrågor i vid mening:
Matchning, myndighetens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen,
program, tjänster, metoder och IT-stöd för dessa samt rådgivning/kundrelationer.

Analysavdelningen ansvarar för analys av arbetsmarknadens funktionssätt, behovsanalys i syfte att få underlag för beslut om inriktning, prioritering och dimensionering av arbetsmarknadspolitiska insatser, verksamhetsanalys med uppgiften att analysera effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser, statistikproduktion och utveckling av statistiksystem samt kundundersökningar i form av intervju- och enkätundersökningar.
Upphandlingsavdelningen ansvarar för att säkerställa en enhetlig hantering av upphandlingen inom: Teknisk/administrativ upphandling av
varor och tjänster inklusive arbetsmarknadsutbildning och kompletterande aktörer, sammanställning/kanalisering av behov av varor och
tjänster, registerhållning samt färdiga lösningar att avropa från avtal.

Avdelningen för Gemensam service ansvarar för en effektiv administrativ service inom: Lokalförsörjning, internservice, nationella växeln, resor och övriga administrativa/assisterande uppgifter till samtliga verksamhetsområden.
Personalavdelningen ansvarar för stöd inom: Personalförsörjning,
chefsförsörjning, hälsa och arbetsmiljö, likabehandling, arbetsgivarfrågor som lönebildning, arbetsrätt inkl. samverkan, arbetsorganisatoriska frågor, personalrelaterade nyckeltal, personalstatistik och IT
stöd samt personaladministration.

Ekonomiavdelningen ansvarar för tjänster och processer inom områdena; ekonomistyrning, ekonomisk redovisning och controllerverksamhet.
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•

•

•

Juridiska avdelningen ansvarar för tjänster, processer och tolkningar
inom det juridiska området. Avdelningen ansvarar också för rutiner och
riktlinjer för Arbetsförmedlingens arkivhantering. Här skapas också en
ny central enhet för omprövningar av beslut.
Informationsavdelningen ansvarar för tjänster och processer inom:
Riktlinjer/policies för verkets interna och externa kommunikation,
omvärldsbevakning utifrån ett kommunikationsstrategiskt perspektiv,
varumärkesfrågor, utveckling och förvaltning av myndighetens
webbplats, press- och massmedierelationer, samordnad materialproduktion samt utgivning av inom myndigheten förekommande publikationer och tidningar.

IT-avdelningen ansvarar för den tekniska infrastrukturen samt utveckling, produktion och samordning av IT- och telefoniverksamheten (exklusive nationella växeln). Avdelningen tillhandahåller såväl enkla som
kvalificerade produkter och tjänster så att dessa ger ett effektivt stöd i
Arbetsförmedlingens verksamhet.

Verksamhetsstöd och service svarar för de stöd- och serviceuppgifter som i den
tidigare myndighetsstrukturen funnits på AMS och på länsarbetsnämnderna. En
stor del av det sparbeting som åligger myndigheten ska genomföras inom stöd
och service som ska bedrivas mer rationellt och med färre anställda.
Även fortsättningsvis kommer stora och viktiga delar av stöd och service att
vara geografiskt utplacerad i landet. Det finns stora fördelar med att finnas fysiskt nära förmedlingsverksamheten för flera delar av stöd och service.

Ledning och styrning
I den nya myndigheten utgår all ledning och styrning ifrån två nivåer. En nationell myndighetsnivå och en lokal nivå relaterad till förmedlingsverksamheten
inom arbetsmarknadsområdena. Principer som varit vägledande vid organisering av chefslinjen inom alla verksamhetsområden är att chefer på samtliga
nivåer ska utöva ett direkt ledarskap och att delningstalet ska vara högst 30
medarbetare per chef.

går isär mellan olika verksamhetsdelar är principen att efter dialog lyfta frågan
till nästa nivå.

Verksamheten i den nya myndigheten ska vara målstyrd – på liknande sätt som
i de avvecklade myndigheterna – med resultatuppföljningar i en operativ styrmodell. Inom ramen för detta finns tre former av dialog: Arbetsplatsträffen, utvecklingssamtalet och resultatdialogen, som har olika innehåll och syfte.
Gemensamt är att dialogerna ska utveckla verksamheten och stödja ett helhetsperspektiv.
De viktigaste styrdokumenten inom myndigheten är arbets- och beslutsordningen, ett samlat styrdokument, samt ett balanserat styrkort.

En organisation för kunder och medarbetare
I utformningen av organisationen har fokus legat på förmedlingsuppgiften och
de utmaningar som det innebär att ge varje kund en effektiv och individuellt
anpassad service. Den nya organisationen ska också ge förutsättningar för varje
medarbetare att fokusera på sin huvuduppgift och därigenom skaffa sig en specialiserad kompetens inom sitt yrkesområde. Det ger i sin tur möjlighet till
ökad kvalitet i de tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder kunderna. Ytterligare ett resultat av specialiseringen är att den underlättar kostnadskontroll och
utvärdering av olika insatser. Vidare ger den nya organisationen förutsättningar
för att det sparbeting som ålagts myndigheten ska kunna infrias.
Specialiseringen av Arbetsförmedlingens organisation medför att organisationen har en vertikal dimension (marknadsorganisationen) och en horisontell
dimension (Bransch och målgrupp samt Verksamhetsstöd och service). På vissa punkter i organisationen bildar delar av Bransch och målgrupp en form av
matris tillsammans med marknadsorganisationen. Delarna ska vara samspelta
och tillsammans leverera god service och en fungerande helhet till kund.

Delningstalet 30 har fungerat som en slags norm för den nya organisationen.
Samtidigt finns det flera delar där antalet medarbetare per chef är betydligt
lägre. De viktigaste orsakerna till detta är specialisering och geografiska avstånd. I några delar med specialiserad verksamhet finns det praktiska och styrningsmässiga skäl till ett lägre antal medarbetare per chef. Behovet av ett direkt
ledarskap har ibland skapat mindre grupper av medarbetare. Sammantaget varierar antalet medarbetare från ett fåtal upp till ca 35. Delningstalet i genomsnitt är därmed ca 20 medarbetare per chef.

I myndigheten ska all ledning och styrning ske via chefslinjen. Varje nivå i
organisationen ska ha uppdrag från närmast överordnade chef. Samtidigt ska
det finnas en kontinuerlig dialog i vardagen mellan verksamhetens olika delar.
Relationerna mellan verksamhetsdelarna ska vara tydliga men inte detaljreglerade på ett sätt som motverkar dialog och ansvarstagande. Om meningarna
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Välkommen till ditt nya
verksamhetsområde!
Som du vet har vi under hösten gjort en kartläggning för att så långt som
möjligt få rätt kompetens på rätt plats när vi blir en myndighet.
Du är en av dem som utifrån ovanstående kartläggning kommer att arbeta
inom verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service eller inom Bransch
och målgrupp. Som du säkert vet kommer du direkt efter årsskiftet att sitta
på samma arbetsplats som förut och med samma anställningsvillkor som
tidigare. Det nya är att du yrkesmässigt kommer att tillhöra ett
verksamhetsområde och en avdelning samt att du kommer att ha kollegor
inom ditt verksamhetsområde som arbetar på många olika platser i landet.
En stor förändring blir att vissa, men inte alla, kommer att få två chefer, en
som ansvarar för det yrkesmässiga ledarskapet och en annan chef som
ansvarar för den lokala arbetsplatsens frågor – mer om detta nedan.
Du kommer från och med den första januari 2008 att yrkesmässigt tillhöra:
Namn-avdelningen/namn-enheten
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Bilaga 10: Exempel på brev till medarbetare

Din chef kommer att vara:
Förnamn Efternamn (signatur)
Enhetschef
Preliminär placering och kompetensplanering för alla under
första kvartalet
Det är viktigt att poängtera att arbetet med kartläggningen har skett under
stor tidspress – det är ett jättelikt pussel som har lagts, omfattande över 2300
medarbetare. Vår uppskattning är att den övervägande majoriteten av alla
medarbetare kommer till ”rätt” verksamhetsområde och avdelning. Men vi
är också medvetna om att vissa enskilda medarbetare kan uppleva att de har
hamnat ”fel”.
Om du tillhör denna senare grupp har du naturligtvis möjlighet att ta kontakt
med din nya chef ovan, eller med din fackliga organisation så kommer vi att
utreda dessa frågetecken.
Under första kvartalet 2008 kommer cheferna inom Verksamhetsstöd och
service och Bransch och målgrupp att genomföra individuella
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1
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Bilaga 11: Kalendarium
Kalendarium med viktiga händelser historiskt
2 (2)
2007-12-04

utvecklingssamtal med alla medarbetare för att göra en kompetensplanering
inför framtiden. I den processen kan du också ta upp frågan om din
placering med din nya chef.
Tillfälliga arbetsplatschefer under den första tiden
Vi har nu ett stort utvecklingsarbete framför oss, vi är geografiskt utspridda,
och alla våra chefsfunktioner är inte tillsatta vid årsskiftet. Därför kommer
det att finnas tillfälliga arbetsplatschefer för medarbetare inom
Verksamhetsstöd och service och Bransch och målgrupp som den första
tiden arbetar på före detta länsarbetsnämndernas kanslier och på
arbetsförmedlingarna.
De tillfälliga arbetsplatscheferna ska i huvudsak ansvara för arbetsgivarens
uppgifter i frågor kring arbetsmiljön och det arbetsplatsnära ledarskapet.
För medarbetare som tillhör Verksamhetsstöd och service eller Bransch och
målgrupp och som har sin placering vid en arbetsförmedling eller före detta
länsarbetsnämndens kansli gäller följande från årsskiftet och tills vidare,
dock längst sex månader.
-

Utsedda chefer inom Verksamhetsstöd och service och Bransch och
målgrupp ansvarar för det yrkesmässiga ledarskapet för verksamheten
och uppdraget.

-

Chefen för arbetsförmedlingskontoret fortsätter att ha
arbetsgivaransvaret i frågor rörande arbetsmiljön och hälsa.

-

På före detta länsarbetsnämndernas kanslier utses tillfälliga
arbetsplatschefer som svarar för arbetsmiljö- och arbetsplatsnära frågor.

Detta är första steget mot Målbild 2010
Det är viktigt att poängtera att detta är ett utgångsläge. Härifrån startar vi
utvecklingsarbetet med att få den nya organisationen att fungera fullt ut mot
Målbild 2010. Vi vet redan att olika avdelningar inom Verksamhetsstöd och
service och Bransch och målgrupp har kommit olika långt i arbetet, men vi
har alla mycket kvar att göra innan organisationen fungerar fullt ut.
Välkommen!
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Chef för Verksamhetsstöd och service

Chef för Bransch och målgrupp

1902
De första kommunala arbetsförmedlingarna startas.
1914
Statens arbetslöshetskommission AK tillsätts.
1935	Lag mot arbetsförmedlingar drivna i förvärvssyfte med övergångsbestämmelser för befintliga privata förmedlingar.
1940
Statens arbetsmarknadskommission och länsarbetsnämnder inrättas.
1948	Statens arbetsmarknadskommission ombildas till Arbetsmarknadsstyrelsen AMS.
1979	Distriktsarbetsnämnder (DAN) blir styrelser för Arbetsförmedlingen och
verket får tre myndighetsnivåer; Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden och
Arbetsmarknadsstyrelsen.
1980
Arbetsmarknadsinstituten bildades.
1985
Ny organisation för AMS.
1986
Ny organisation för Länsarbetsnämnderna.
1987	Arbetsförmedlingsnämnder inrättas. Indelningen i distriktskontor slopas och
verket får två myndighetsnivåer.
1993
Lag som tillåter privata arbetsförmedlingar.
1996	Ombildning av länsarbetsnämnderna till betydligt mindre renodlade ledningsstaber. Enheter för interna tjänster skapades på några orter.
1996
Start för arbetsförmedlingens hemsida på Internet (ams.se).
2002	Ny instruktion för Arbetsmarknadsverket (AMV) och länsarbetsnämndernas
ledningsform.
2004	Arbetsförmedlingens första nationella Kundtjänst med service per telefon
öppnar i Sollefteå.
Kalendarium för myndighetsförändringen
2006-10-06 Regeringsdeklaration av den nya alliansregeringen.
2006-10-16 Regeringens budgetproposition för 2007.
2006-10-26	GD tillsätter en styrgrupp med uppdrag att leda arbetet med att skapa en ny
myndighet med en helt ny organisatorisk form.
2006-11	En övergripande struktur för hela utrednings- och utvecklingsarbetet skapades.
Arbetet skulle i hög grad bedrivas genom olika projekt.
Kontakter togs med andra myndigheter om lokal- och tjänstesamverkan.
2006-12	Utgångspunkter som den nya organisationen skulle vila på diskuterades och
analyserades. Olika tänkbara organisationsformer togs fram och värderades i
förhållande till utgångspunkterna för den nya myndigheten.
2006-12-20	Styrgruppen enas om vad som bör vara grunden för hur den nya organisationen
ska byggas.
2007-01-19	En särskild sida ”Arbetsförmedlingen – organisation 2008” startade på verkets
interna informationssidor, Vis för att underlätta information och dialog internt.
2007-01-23	Hearing på Arbetsmarknadsdepartementet. Ett antal organisationer fick möjlighet att lämna synpunkter på förslag i en promemoria från departementet.
2007-01-23 Startträff med projektledare för startade delprojekt.
2007-01-16 En fördjupad presentation av Målbild 2010..
2007-02	Information och dialog med de fackliga organisationerna om deltagande i delprojekten. Dialog med departementet.
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2007-03-01	Uppdrag från regeringen till AMS att förbereda och genomföra avvecklingen
av nuvarande organisation och att inrätta den nya myndigheten.
2007-03-08	Samtliga regionala myndighetschefer och fackliga företrädare deltar i en informationskonferens om förändringsarbetet.
2007-03-31	Synpunkter på förslaget till ny organisation för den nya myndigheten från
arbetsplatsträffar, fackliga organisationerna och externa aktörer.
2007-03-23	Organisationsförslag presenteras för AMS styrelse.
2007-04-20 AMS styrelse fattar beslut om nya organisationen.
2007-04-30 Rapport om den nya organisationen lämnas till regeringen.
2007-05-25 Beslut om huvudorter och namn på arbetsmarknadsområden.
2007-05-28 Projekten lämnar rapporter till styrgruppen som underlag för beslut.
2007-06-01	GD informerade om vilka sju chefer i den nya myndigheten som ska rapportera
till GD.
2007-06-14 Beslut om marknadsområden och organisatoriska nivåer.
2007-06-15	Rapport till regeringen om verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella
konsekvenser av organisationsförslaget.
2007-09-14 Chefer på avdelningar och i arbetsmarknadsområden är utsedda.
2007-09-17 Organisationen för GD-stab beslutades.
2007-09-24 Organisationen för verksamhetsområdet Bransch och målgrupp beslutades.
2007-09-28	Organisationen för verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service beslutades.
2007-09-29	Överenskommelse klar mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen när det gäller servicesamverkan.
2007-10-04	Chefstjänster på arbetsförmedlingar, enheter och sektioner publiceras i en
bemanningsportal för möjlighet att anmäla intresse.
2007-10	2, 5 och 12 oktober seminarier för utsedda chefer för verksamhetsområden och
avdelningar.
2007-10-10	Erbjudande till samtliga medarbetare om verksamhetsövergång till den nya
myndigheten.
2007-10-15	Nya befattningar som avser stöd till högre chefer samt strateger i Gd-stab publiceras i bemanningsportalen.
2007-10-29 Förändringstidning ”2010” kom ut med sitt första nummer.
2007-10-31 Rapport lämnas till regeringen om förändringsarbetet.
2007-12-04 Chefer på arbetsförmedlingar, enheter och sektioner utses.
2007-12-11	Alla medarbetare fick besked om vem som var deras chef vid starten av den nya
myndigheten.
2007-12-28	Slutrapport om myndighetsförändringen och utvecklingsarbetet lämnades till
regeringen sista vardagen detta år.
2007-12-31 Myndigheterna AMS och länsarbetsnämnder upphörde.
2008-01-01	Å rets första dag. Myndigheten startade formellt men i praktiken mer påtagligt
från första vardagen som var 2 januari.
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Källor och referenser

Förkortningar:

Perspektiv på arbetsförmedlingen, SOU 1990:31.

AMS

Arbetsmarknadspolitik i förändring, AMS 1996.

AMV Arbetsmarknadsverket

Regeringsförklaringen i Sveriges riksdag 2006-09-18

GD

Generaldirektören

Regeringens proposition 2006/07:1/Budgetpropositionen för 2007/Arbetsmarknad

Vis

Myndighetens intranät

Arbetsmarknadsstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS) och anslag inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Organisation 2008 – en helhetsbild. Skrift utgiven i oktober 2007. Text
Thomas Ericson, förändringssekretariatet AMS.
Rapporter till regeringen från Arbetsmarknadsstyrelsen under 2007 om
uppdraget att avveckla nuvarande organisation och att förbereda inrättandet av en ny myndighet, Arbetsförmedlingen:
1) Delrapport i april.
2) Delrapport i juni.
3) Delrapport i oktober
4) Slutrapport i december. Arbetsförmedlingen – en ny sammanhållen
myndighet
Arbetsmarknadsverkets Årsredovisning 2007, 18 februari 2008
Arbetsförmedlingens intranät Vis
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