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Remissyttrande - Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen
Hylte kommun tackar för möjligheten att lämna ett remissvar. En väl fungerande
arbetsmarknad är en viktig fråga för kommunen och det är positivt att de rättsliga
möjligheterna för kommuner att agera leverantör åt Arbetsförmedlingen har utretts. Som
nämns i utredningen har Hylte kommun, tillsammans med Falkenbergs kommun, tidigare
öppnat upp för att vara med i ett upphandlingsförfarande eller på annat sätt tillsammans med
Arbetsförmedlingen samarbeta för att erbjuda våra invånare lokalt förankrade insatser. Hylte
kommun tillstyrker utredningens förslag och bedömningar i stort, men ser samtidigt inte att
utredningens förslag löser den grundproblematik som många kommuner ser på
arbetsmarknadsområdet.
Övergripande bedömning
Kommunen är införstådd i att utredningen är begränsad till de sakfrågor som är beslutade i
utredningsdirektivet. Det som Hylte kommun ser som absolut viktigast är dock att hitta en
modell där Arbetsförmedlingen kan använda kommunernas erfarenhet och kompetens för att
hjälpa de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden, då detta är en grupp som har svårt
att tillgodogöra sig de aktiviteter som erbjuds från Arbetsförmedlingen idag. Huruvida det
finns aktiviteter för denna grupp beror främst på hur Arbetsförmedlingen styr sina
upphandlingar. Det räcker inte att kommuner enligt lag är tillåtna att vara utförare, även om
det är en viktig förutsättning.
För att kommuner ska kunna vara ett realistiskt alternativ som leverantör åt
Arbetsförmedlingen, krävs även ett förenklat upphandlings- och anbudsförfarande som är
anpassat efter kommuners förutsättningar. Kommunen ser även potential i att utveckla och
tydliggöra villkoren för samarbetsavtal likt Hamburgsamarbeten. Kommunen anser slutligen
att kommuner, på frivillig basis, bör erbjudas möjlighet att ta ett större ansvar inom
arbetsmarknadsområdet än vad de gör idag.
Kommuner som leverantör av tjänster åt Arbetsförmedlingen
Även om det enligt lagstiftning är tillåtet för kommuner att delta i Arbetsförmedlingens
upphandlingar, finns det hinder för kommuner att vara leverantör åt Arbetsförmedlingen. Det
är en komplicerad process att lämna anbud i en upphandling. Upphandlingarna behöver därför
vara utformade på ett sätt som möjliggör för ett enkelt anbudsförfarande, för att den del av
kommunens verksamhet som arbetar med frågan ska kunna vara självfinansierad. En annan
aspekt är de geografiska områdena som Arbetsförmedlingens upphandlingar avser. Om de
avser större områden, exempelvis ett helt län, blir det svårt för kommuner att lämna anbud.
Utredningen bör tydliggöra vilka möjligheter som finns för kommuner att samarbeta och
lämna gemensamma anbud när upphandlingar avser större geografiska områden.
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Samarbetsavtal, såsom Hamburgsamarbeten, är förfaranden som är enklare jämfört med
upphandlingar. Kommunen ser potential i att utveckla och tydliggöra villkoren för denna form
av samarbeten.
Kommunen ser inget egenvärde i att det via lag finns möjligheter för kommunen att vara
upphandlad leverantör åt Arbetsförmedlingen. Det viktigaste för kommunen är att det finns en
Arbetsförmedling i kommunen, där slutmålet bör vara att utveckla en modell för ett långsiktigt
arbete för att stötta de individer som är långt ifrån arbetsmarknaden. I kommuner där det finns
en svag privat marknad för arbetsmarknadstjänster, är det viktigt att kommunernas kompetens
och erfarenhet tas till vara. Om detta sker via kommuner som upphandlade leverantörer åt
Arbetsförmedling, behöver upphandlingsförfarandet vara anpassat efter kommunernas
förutsättningar. Om detta sker via exempelvis Hamburgsamarbeten, bör formerna för detta
utvecklas och villkoren tydliggöras.
Kommunens befogenheter som leverantör åt Arbetsförmedlingen
Utredningens bedömning är att kommuner inte får utökade befogenheter på
arbetsmarknadsområdet i egenskap av leverantör till Arbetsförmedlingen. Utredningens
förslag lär då inte stärka Arbetsförmedlingens närvaro i kommuner med svaga privata
marknader för arbetsmarknadsinsatser, då kommuner idag främst arbetar med de som står allra
längst ifrån arbetsmarknaden, grupper som har svårt tillgodogöra sig de insatser som
Arbetsförmedlingen erbjuder idag. Kommunen anser att kommuner, på frivillig basis, bör
erbjudas möjlighet att ta ett större ansvar inom arbetsmarknadsområdet än vad de gör idag.
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