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Yttrande från Borlänge kommun
Betänkande Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga
förutsättningarna - SOU 2020:41
Sammanfattning
Vi instämmer i betänkandet, dock efterlyser kommunen förtydliganden på frågor som rör
kommuners möjligheter att utföra tjänster åt Arbetsförmedlingen mot betalning. I detta
yttrande kommer vi även att beröra frågan som berör förutsättningar för kommuner att vara
utförare av tjänster att Arbetsförmedlingen utan betalning.
Borlänge kommun ser i huvudsak positivt på de förslag som utredningen föreslår i betänkandet.
Förslagen innebär bland annat ökad möjlighet för kommunerna att vara delaktiga genom avtal
och samarbeten med Arbetsförmedlingen. En förutsättning för att öka antalet avtal och
samarbeten är dock att Arbetsförmedlingen även prioriterar gruppen som står långt ifrån
arbetsmarknaden och har försörjningsstöd.
Det är därtill viktigt att sprida kunskap, såväl regionalt som lokalt, till berörda parter gällande
frågor som rör kommuners möjligheter att utföra tjänster åt Arbetsförmedlingen.
I detta yttrande kommer vi även att beröra frågan som rör förutsättningar för kommuner att
vara utförare av tjänster att AF, utan betalning.
Regleringen rörande de legala förutsättningar som kommuner har för att utföra
arbetsmarknadstjänster på uppdrag av och med ersättning från AF är komplex och innefattar
både möjligheter via LOU, LOV och genom samverkan. Komplexiteten i regelverket är enlig
kommunens mening störst fall som rör uppdrag baserade på samverkan. Utredningens förslag
för att förtydliga regelverken är välbehövliga.
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När det gäller samverkan gör utredaren bedömningen att nu gällande lagar och direktiv ger en
god möjlighet för AF att, utan konkurrensutsättning via LOU och LOV, kunna ge kommuner i
uppdrag att genomföra arbetsmarknadstjänster på uppdrag mot betalning.
Den slutsats som utredaren drar om kommunernas goda möjligheter är viktig och kunskapen om
detta behöver spridas inom kommunerna, men även inom Arbetsförmedlingen som nämnts
ovan. Det bör övervägas om den s k DUA-delegation kan vara en aktör som ges i uppdrag att
sprida kunskap i denna fråga.
Borlänge kommuns bedömning är att kommuners möjlighet att vara utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen i nuläget varierar beroende på olika regionala alternativt lokala tolkningar
som görs inom Arbetsförmedlingen. Det gäller främst där den legala grunden är samverkan.
Förutom önskan om en generellt ökad kunskap om kommunernas goda möjligheter att vara
utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen, ser Borlänge kommun det som angeläget att beslut
den typen av frågor bör fattas så decentraliserat som möjligt.
Ett alltför centraliserat beslutfattande inom Arbetsförmedlingen riskerar att;
- försvåra samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen,
- begränsa möjligheterna till lokal anpassning av insatserna och kommuners möjligheter att
påverka beslutsprocessen i sig.
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