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Svar på remiss av SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken (KS 20/358)
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på remiss och översänder till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Sammanfattning
Malgorzata Hammarberg, enhetschef Utvecklingsenheten presenterar förslag till svar på
remissen.
Regeringen beslutade den 21 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att
analysera vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när
Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för
de lediga jobben (dir. 2019:86). Samma dag utsågs kanslirådet Mats Rundström till särskild
utredare. Utredningen har antagit namnet Utredningen om kommuners medverkan i den
statliga arbetsmarknadspolitiken (A 2019:04). Regeringen beslutade den 2 april 2020 om
tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2020:33). Genom tilläggsdirektiven förlängdes
utredningstiden.
Utredningen har enligt sina direktiv (dir. 2019:86) analyserat och bedömt om det är tillåtet för
kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning
från Arbetsförmedlingen inom nuvarande regelverk, dvs. lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) eller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Utredningen har också bedömt om det är tillåtet att kommuner – utom dessa två lagar –
tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser under en avgränsad tid om tillhandahållandet
annars är otillräckligt. Om det inom nuvarande lagstiftning är otillåtet för kommuner att
medverka på något av dessa sätt, eller om rättsläget är oklart, ska utredningen lämna
författningsförslag som syftar till att möjliggöra kommunernas medverkan.
Utredningen har också analyserat och bedömt förutsättningarna för och konsekvenserna av att
kommunerna levererar eller tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.
Region Västernorrland är remissinstans för utredningen. Svar på remissen ska vara
Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda senast den 13 november 2020.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020, § 127 att:
1. Tacka för informationen.
2. Uppdra till Malgorzata Hammarberg att ta fram förslag till svar på remissen till
kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober.
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Expedieras till
Arbetsmarknadsdepartementet
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Förslag till remissvar SOU 2020 41
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