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Förslag Bilaga till föreskrifter 

uppgiftsskyldighet för leverantörer (Af-

2022/0072 1172)  

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat förslaget med 

utgångspunkt hur det kan tänkas påverka möjligheterna att granska 

rättssäkerhet och effektivitet inom socialförsäkringsområdet.  

ISF anser att det är bra och viktigt att föreskrifter om uppgiftsskyldighet för 

leverantörer tas fram. Förslaget till föreskrifter specificerar att 

leverantörerna ska lämna information om aktiviteterna i olika insatser men 

inte hur informationen ska lämnas till Arbetsförmedlingen eller i vilken 

form.  

Vi vill uppmärksamma att för ISF:s del är det inom ramen för vår 

granskningsverksamhet ibland viktigt att få del av information om vilka 

insatser de inskrivna har fått, hur länge insatserna har varat och av vilken 

leverantör. Det är viktigt att insatserna och deras innehåll (aktiviteter) är 

jämförbara. Insatser med liknande innehåll bör ges samma namn/värde. 

Informationen behövs i numerisk/kategorisk form och behöver bör vara 

harmoniserad för att uppnå jämförbarhet och för att underlätta uppföljning 

och utvärdering. 

Av den periodiska rapporten bör det framgå hur mycket tid som individen 

lagt ner på olika aktiviteter under månaden. 

Informationen i den informativa rapporten behöver kategoriseras så att det 

framgår om individen är i behov av andra insatser eller stöd än det som 

leverantören kan erbjuda, och om stödet behöver genomföras av eller 

tillsammans med en annan aktör. Av informationen bör det framgå hur 

behovet ser ut av samordnad rehabilitering från andra parter som till 

exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och Försäkringskassan.   

Slutredovisningen saknar uppgifter om hur länge aktiviteterna varar. 

Av intresse är även hur betalningsmodellen utformas och om det utgår en 

standardiserad schablonersättning till leverantörerna. Utgår det extra stöd 

till inskrivna med större behov? Går det att få fram utbetald ersättning för 

inskrivna? 
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ISF har i övrigt inga synpunkter på förslagen.  

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Eva-Lo Ighe. Utredaren 

Ann-Christin Jans har varit föredragande. I beredningen har också 

utredaren Kristian Persson Kern deltagit. Vid den slutliga handläggningen 

har enhetscheferna Inger Sohlberg och Dan Ljungberg deltagit. 

Eva-Lo Ighe 
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