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Remissyttrande: Promemoria Särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Sammanfattning
Arbetsförmedlingen tillstyrker förslagen. Arbetsförmedlingens yttrande

begränsas till kommentarer på de delar av förslagen som kan bedömas
påverka arbetsmarknadens funktionssätt och Arbetsförmedlingens
verksamhet.
Avsnitt 4 - Det kan bli nödvändigt att tillfälligt stänga gallerior
och varuhus
Stängning av gallerior och varuhus kan innebära att Arbetsförmedlingens
kundtorg då också blir stängda. Arbetsförmedlingens kundtorg bedöms
vara samhällsnyttig verksamhet. Att kunna göra undantag kan bli
nödvändigt för det fall ett kundtorg skulle vara placerat i en galleria.

Avsnitt 7.4 - Samhällsekonomiska konsekvenser
”En ökad arbetslöshet innebär också inkomstbortfall för de individer
som drabbas och ökade kostnader för staten för arbetslöshetsersättning
och ersättningar för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.”

Af 00469 1.0

Arbetsförmedlingen vill i detta sammanhang framföra att det kan
innebära att antal deltagare i program också minskar ytterligare, då färre
arbetsgivare har möjlighet att ta emot programdeltagare. En konsekvens
av detta är att återinträde till arbetsmarknaden försvåras för grupper
som redan står långt ifrån. Vid stängning av gallerior kan också
programdeltagare som redan har en plats för arbetspraktik eller
arbetsträning på en arbetsplats i gallerian drabbas.
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Antalet inskrivna arbetslösa har ökat i hög takt och på bred front i spåren
av pandemin – för både män och kvinnor, bland olika åldersgrupper, för
inrikes och utrikes födda samt för olika utbildningsnivåer. De
stödåtgärder som regeringen har vidtagit bedöms dock ha dämpat
ökningen av antalet inskrivna arbetslösa.
Att det finns ett stort antal inskrivna arbetslösa innebär att konkurrensen
om jobben ökar.
Förslagen i promemorian kan medföra en minskad ekonomisk aktivitet.
En minskad efterfrågan på varor och tjänster i sin tur kan innebära att
efterfrågan på arbetskraft minskar och att arbetslösheten därför stiger.
I branscher som hotell och restaurang samt handel finns många
ingångsjobb på arbetsmarknaden och det är vanligt med tillfälliga
anställningar. Unga och utrikes födda är överrepresenterade både i dessa
branscher och bland dem med tillfälliga anställningar. Föreslagna
åtgärder riskerar att försena och försvåra inträdet på arbetsmarknaden
för dessa grupper. Då majoriteten av de anställda inom handel är kvinnor
är det mycket viktigt att följa hur förslagen påverkar den ekonomiska
jämställdheten och jämställdheten i övrigt.
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Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av verksjurist Malin Lindborg. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även rättschef Anna Middelman och
verksamhetssamordnare Evelina D´Arrò deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.

