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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Biträdande kommunjurist  

Sofia Hellblom 

GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2022-03-24 

Ansökan om att bli leverantör av 
arbetsmarknadspolitiska insatser inom ramen för 
Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ansöka om att bli 

leverantör av arbetsmarknadspolitiska insatser inom ramen för 

Arbetsförmedlingens upphandling av jobbmatchningstjänsten Rusta och 

matcha.  

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att utse avdelningschef för 

verksamhetsstöd och utveckling att inge ansökan och underteckna 

eventuellt avtal med Arbetsförmedlingen avseende Rusta och matcha. 

Sammanfattning 

Rusta och matcha (nedan ROM) är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans 

med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller 

utbildning på så kort tid som möjligt. Ersättningen till leverantörerna är 

resultatbaserad vilket innebär att ersättning blir högre ju snabbare den 

arbetssökande kommer ut i utbildning eller får arbete.  

Det finns inga formella hinder mot att en kommun deltar i upphandlingen av 

tjänsten. Välkommen framtid, en del av Täby kompetenscenter, som utgör en 

arbetsmarknadsinsats för nyanlända och människor som står mer eller mindre 

långt från arbetsmarknaden, arbetar redan idag utifrån ROM-segmentet. Den 

organisation som huvudsakligen skulle komma att krävas, om kommunen 

ansöker och antas som leverantör, är således redan på plats. Ett antagande som 

leverantör av tjänsten ROM för Täby kommun förväntas medföra en positiv 

ekonomisk effekt på mellan 2 mnkr till 4,7 mnkr.  
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Ärendet 

Allmänt om Rusta och matcha 

Rusta och matcha (nedan ROM) är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans 

med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller 

utbildning på så kort tid som möjligt. ROM utgör ett led i den reformering av 

Arbetsförmedlingen som för närvarande pågår och har successivt införts i landet 

sedan 2020. Tjänsten är idag etablerad i samtliga kommuner.  

Upphandlingen av tjänsten genomförs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), 

vilket innebär att arbetssökande själva kan välja leverantör. Om deltagaren inte 

kan eller vill välja leverantör själv används ett s.k. ickevalsalternativ, vilket är den 

leverantör som har en sökbar lokal geografiskt närmast deltagarens 

bostadsadress och har en tillgänglig plats. Upphandlingen är indelad i tjugonio 

leveransområden, varav Stockholm är ett av dem. En ansökan om att bli 

leverantör kan avse ett eller flera områden.  

Målgruppen för tjänsten utgörs av arbetssökande som är i behov av såväl 

rustande som matchande stöd för att lösa sin arbetslöshetssituation. Urvalet av 

deltagare görs med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd, s.k. profilering. 

Arbetssökande som är aktuella för tjänsten delas sedan in i tre nivåer beroende 

på hur svårt de har att få arbete. 

Deltagare kan placeras i tjänsten i maximalt två placeringsperioder om sex 

månader vardera.  

Krav på leverantören 

Leverantören ska planera och, inom de ramar som ges av Arbetsförmedlingen, 

tillhandahålla det stöd och de aktiviteter som den arbetssökande behöver för att 

nå målet med tjänsten. Med hjälp av en handledare hos leverantören ska 

deltagaren individuellt få anpassade aktiviteter i syfte att komma i jobb eller 

utbildning. Det ska upprättas en individuell utvecklingsplan mellan leverantör 

och deltagare och de aktiviteter som leverantören planerar att tillhandahålla 

deltagaren ska redovisas till Arbetsförmedlingen. 

Leverantören ska ta emot samtliga deltagare som väljer denne i det avtalade 

leveransområdet, så länge eventuellt kapacitetstak (som leverantören själv kan 

välja att ha) inte är uppnått. Vidare ska leverantören kunna ta emot minst femtio  

samtidiga deltagare i tjänsten i varje leveransområde. Avtalstiden gäller från och 

med avtalets undertecknande och tills vidare. 
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Kommunen som leverantör 

Välkommen framtid utgör en del av Täby kompetenscenter och är en 

arbetsmarknadsinsats för nyanlända och människor som står mer eller mindre 

långt från arbetsmarknaden. Välkommen framtid arbetar redan idag utifrån 

ROM-segmentet.  

Det finns inga formella hinder mot att en kommun deltar i en upphandling om att 

bli utförare av arbetsmarknadstjänster. Enligt en statlig offentlig utredning från 

2020 (SOU 2020:41 – Kommuner som utförare av tjänster åt Arbets-

förmedlingen) är det tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med 

ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantör av arbetsmarknadspolitiska 

tjänster som upphandlats – så länge det ryms inom kommunens befogenheter på 

arbetsmarknadsområdet.  

Ekonomiska överväganden 

Ersättningsmodell 

Uppdragen för utförande av insatser inom ROM ersätts enligt en framtagen 

modell med grund- och resultatersättning från Arbetsförmedlingen samt en 

snabbhetspremie. Leverantören erhåller en fast grundersättning för varje 

deltagare som Arbetsförmedlingen placerar i tjänsten. Grundersättningen 

differentieras i tre olika nivåer utifrån deltagarens bedömda avstånd till 

arbetsmarknaden. Leverantören kan begära resultatersättning efter att önskat 

resultat har uppnåtts. Om placeringen i tjänsten avbryts på grund av att 

deltagaren antingen har fått ett arbete eller gått till utbildning under den första 

inskrivningsperioden utgår även en snabbhetspermie. Denna erhålls först om och 

när villkor för resultatersättning är uppfyllda. Då leverantören i huvudsak ersätts 

för resultat när målet är uppnått erhålls intäkter i stor utsträckning först efter att 

insatser har genomförts och deltagaren lämnat tjänsten.  

Intäkter 

Om kommunen antas som ROM-leverantör förväntas verksamheten tilldelas 

omkring 145 personer per år av Arbetsförmedlingen. Nivån på ersättning som 

kommunen kan räkna med beror på hur långt dessa personer befinner sig från 

arbetsmarknaden, om personen placeras i tjänsten under en eller två 

placeringsperioder samt hur stor andel av dessa personer som uppfyller kraven 

för resultatersättning samt snabbhetspremie.  
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Kostnader 

Välkommen framtid arbetar redan idag utifrån ROM-segmentet, vilket innebär 

att den organisation som huvudsakligen skulle komma att krävas om kommunen 

ansöker och antas som leverantör redan är på plats. Det innebär att ett antagande 

till ROM inte medför några förändringar av kommunens personalkostnader. 

Verksamheten kommer bedrivas i samma lokaler som kommunen nyttjar idag. 

Huruvida kommunen antas som en ROM-leverantör eller inte medför därmed 

ingen effekt på kommunens lokalkostnader, då ett antagande som leverantör inte 

innebär några ökade kostnader och ett avslag inte medför någon potentiell 

kostnadsbesparing.  

Eftersom ROM inte medför några ökade lokalkostnader förväntas ett antagande 

till ROM för Täby Kommun medföra en positiv ekonomisk effekt på mellan  

2 mnkr till 4,7 mnkr.  

Ann-Charlotte Mann 

Chef verksamhetsstöd och utveckling  

Lennart Krantz 

Chef Täby kompetenscenter  

Expedieras 

Chef verksamhetsstöd och utveckling, Ann-Charlotte Mann  

Enhetschef Välkommen framtid, Peer Weding 
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