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Skrivelse om arbetsmarknadsförvaltningens kontrollarbete
Regeringen har i sitt regleringsbrev till Arbetsförmedlingen tydliggjort att myndighetens
kontrollarbete ska stärkas och att arbetet med felaktiga utbetalningar är prioriterat.
Arbetsförmedlingen har därför påbörjat detta arbete med att starta en ny sektion som är helt
inriktad på kontroll av detta. För att en myndighet ska få bästa effekt av de riskbaserade urvalen
och kunna ta hand om signaler om oegentligheter på bästa sätt, behöver skrivbordsutredningar
kompletteras med kontrollbesök.
Majoriteten av kontrollbesöken kommer där att utföras av två medarbetare tillsammans och
därför rekryteras 2–3 personer i varje region. Sektionen kommer att bestå av en sektionschef
och 10–15 medarbetare med specialkompetens. Arbetet med utveckling av metoder och
arbetssätt kommer att ske i dialog med bland andra Rättsavdelningen, övrig kontrollverksamhet,
Säkerhetsenheten
och
Arbetsförmedlingens myndighetsgemensamma
samverkanspartner inom arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet. Detta sker nu på Arbetsförmedlingen.
Ett intressant exempel är ju det som visades i programmet ”Uppdrag granskning”.
Arbetsmarknadsförvaltningen hade upphandlat tjänsten av skolan och ej kontrollerat
leveransen av den externa leverantören/skolan innan utbetalning till denna gjordes. Falska
betyg och ofullständig undervisning uppdagades i detta fall. Varför hade
Arbetsmarknadsförvaltningen ej efterfrågat adekvat underlag?
Eller har Arbetsmarknadsförvaltningen redan en sådan kontrollfunktion? Det är av största vikt
att Stockholms stads skattebetalare känner sig trygga med att skattemedel förvaltas på ett
säkert sätt och inte går till att betala oseriösa företag. Vi har ett stort ansvar gentemot dem.
Således ska vi göra allt som står i vår makt för att säkerställa att det finns en god förvaltning hos
Arbetsmarknadsförvaltningen.
Det väcker dock frågor om hur detta fungerar på Arbetsmarknadsförvaltningen och med
bakgrund av det önskar vi får svar på följande frågor:
x

Hur ser Arbetsmarknadsförvaltningens kontroll ut för att stävja fusk av utförandet hos
de externa leverantörerna?

x

Hur ser Arbetsmarknadsnämndens kontroll ut vid utbetalningar? Finns det rutiner som
säkerställer att pengar betalas ut till ej utförda tjänster?

x

Kan det finnas behov hos Arbetsmarknadsförvaltningen av en liknande kontrollsektion
som Arbetsförmedlingen skapat?

x

Vi ser fram emot en dragning av Arbetsmarknadsförvaltningen där man redogör för
hur man idag genomför kontroll för att stävja felaktiga utbetalningar och också om
man liksom Arbetsförmedlingen har planer på att förbättra denna del av
verksamheten.
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