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§ 120
Yttrande över utredning om ”Kommuner som utförare av
tjänster åt Arbetsförmedlingen” (KS/2020:144)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Med anledning av att Arbetsförmedlingen ska reformeras och fristående aktörer ska
matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben, gav regeringen i slutet av 2019 en
särskild utredare i uppdrag att analysera kommunernas roll i den statliga
arbetsmarknadspolitiken. Utredningens slutsats är att det finns ett relativt stort
utrymme för kommunerna att, utan ändring i lag, kunna medverka som utförare åt
Arbetsförmedlingen redan inom ramen för befintligt regelverk. Det är möjligt för en
kommun att lägga anbud enligt LOU eller bli godkänd leverantör enligt LOV. En
förutsättning är att verksamheten ska kunna särredovisas av kommunen. Ett möjligt
alternativ för Arbetsförmedlingen är också att ingå ett samarbete med en kommun för
att uppnå gemensamma mål, där kommunen även har rätt till ersättning.
Solna stad anser det är positivt att utredningen klarlagt att landets kommuner har
betydande möjligheter till att agera i arbetsmarknadspolitiska frågor, redan inom ramen
för dagens befintliga regelverk. Det är givetvis även positivt att utredningen tydligt
konstaterar att det är möjligt för kommuner att delta i arbetsförmedlingens
upphandlingar enligt LOU eller att kvalificera sig som utförare enligt LOV.
Däremot skulle Solna stad gärna se att det ställs högre krav på arbetsförmedlingen att
samverka med kommunerna, inte minst med tanke på de lokala förutsättningar som
finns i varje enskild kommun. Arbetsförmedlingen bör därför få ett obligatoriskt
uppdrag att lokalt direktsamverka med samtliga kommuner i lokala
arbetsmarknadsfrågor, genom att teckna lokala samverkansavtal i första hand inriktade
på särskilda målgrupper. Det är viktigt att arbetsförmedlingens upphandlingar
tillgodoser lokala behov och möjligheter, samtidigt som det ger möjlighet för flera
aktörer att medverka i arbetet med att rusta och matcha arbetssökanden med
arbetsgivare.
Utredningens förslag om att upphäva lagen om arbetslöshetsnämnd och komplettera
lagen om vissa kommunala befogenheter med arbetsmarknadspolitiska åtgärder
tillstyrks av Solna stad.
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