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Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en
analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)
Sammanfattning
Strömsunds kommun välkomnar utredningen om kommunernas medverkan i
den statliga arbetsmarknadspolitiken och stödjer i stora delar de slutsatser och
förslag som lämnas i betänkandet ”Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna”.
Utredningen konstaterar att det redan är möjligt för kommunerna att, med
vissa begränsningar, medverka som utförare åt Arbetsförmedlingen. Vi menar
dock att det är angeläget att ta ytterligare ett steg så att alternativet som
innebär att staten genom Arbetsförmedlingen, mot ersättning, lämnar över
(delegerar) vissa uppgifter till kommuner också utreds.
Allmänna synpunkter
Vi välkomnar utredningen om kommunernas medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken och stödjer i stora delar de slutsatser och förslag som
anges i betänkandet.
Specifika Synpunkter
4.1 Arbetsförmedlingens möjligheter att upphandla
4.1.2 Arbetsförmedlingens möjligheter att direktupphandla
Utredningen gör bedömningen att Arbetsförmedlingen enligt
upphandlingsreglerna direkt kan vända sig till en kommun för att få en tjänst
utförd om myndigheten genomfört en upphandling av tjänsten men inte fått in
några anbud alls eller några lämpliga anbud.
I det här sammanhanget och även i övrig upphandling vill vi påminna om vikten
av långsiktighet och kontinuitet för den som ska utföra tjänsten. Korta
anbudstider ger troligen sämre förutsättningar och intresse för en kommunal
medverkan i upphandlingen.
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4.3 Arbetsförmedlingens möjligheter till samarbete
4.3.2 Samarbete enligt upphandlingsreglerna
Vi stödjer utredningens bedömning att villkoren för samarbeten som innebär
att Arbetsförmedlingen kan ge kommuner i uppdrag att utföra
arbetsmarknadstjänster för att uppnå gemensamma mål regleras i förordning
(s.k. Hamburgsamarbeten).
7.2 Kommunernas befogenheter görs tydligare
7.2.1 Befogenheterna på arbetsmarknadsområdet förtydligas
Vi stödjer utredningens förslag att lagen om arbetslöshetsnämnd ska upphävas
samt att kommunernas uppgifter enligt den lagen ska föras över till lagen om
vissa kommunala befogenheter och vara frivilliga för kommunerna att utföra.
Vi saknar dock utredningsförslag kring alternativet att staten genom
Arbetsförmedlingen helt eller delvis, mot ersättning, lämnar över (delegerar)
vissa uppgifter till kommuner. Vår bedömning är att många kommuner redan är
verksamma på flera områden som bidrar till att genomföra den statliga
arbetsmarknadspolitiken. Utredningen beskriver att kommuner utför såväl
rustande som matchande tjänster. Vi menar därför att alternativet att staten
mot ersättning lämnar över vissa uppgifter till kommunerna också bör utredas.
7.2.2 Befogenheterna vid konkurrens regleras
Vi stödjer utredningens förslag att när ett uppdrag utförs i konkurrens enligt
lagen om offentlig upphandling eller lagen om valfrihet ska undantag ges från
kommunallagens självkostnadsprincip och förbud mot vinstdrivande
näringsverksamhet samt i viss mån från lokaliseringsprincipen. Vi stödjer också
att intäkter och kostnader för sådana uppdrag ska redovisas särskilt.
Vi menar precis som utredningen att dessa förslag ger så likvärdiga
förutsättningar som möjligt mellan kommuner och andra fristående aktörer.
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