Ärende
Dnr NAV 2020-00236
2020-09-24

Sofie Johansson
utredare

Nämnden för arbete och välfärd

Yttrande gällande betänkandet av utredningen om
kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken, SOU 2020:41 (dnr A2020/
01492/A)
Bakgrund
Arbetsmarknadsdepartementet har skickat betänkandet av utredningen
om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU
2020:41) på remiss. Växjö kommun är inte en av remissinsatserna.
Nämnden för arbete och välfärd avser dock att inkomna med ett
yttrande. Remissvaret ska ha inkommit till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 13 november 2020.
Synpunkter har inhämtats från biträdande avdelningschef och
avdelningschef Arbete och lärande – avdelning för full sysselsättning
samt från förvaltningschef och nämndens ordförande vid en genomgång
på ordförandeberedning.

Yttrande
Utifrån slutbetänkandets disposition lämnas följande synpunkter
avseende förbättrande förutsättningar för kommuners medverkan, att
kommuner ska ta ansvar för att driva frågan och tillförsäkra att insatser
anordnas samt att utförare behöver ges möjligheten att erbjuda en
helhet och kunna ta ett helhetsansvar för den enskilde. I övrigt är
nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun positiv till och
instämmer med de förslag som utredningen lagt fram.

Kapitel 7 Förbättrade förutsättningar för kommuners medverkan
Nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun välkomnar förslaget
som avser att tydliggöra kommunernas befogenheter, för att på så sätt
minska
osäkerheten
om
vad
kommunerna
får
göra
på
arbetsmarknadsområdet. Vi är positiva till att förtydligandet att
kommuner kan anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder på uppdrag av och med ersättning från
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Arbetsförmedlingen i konkurrens med andra leverantörer. Även om
kommuner inte ser sig som en leverantör bland andra anordnare är det
positivt att utrymmet finns. Likaså vad gäller förtydligandet att
kommuner får ingå överenskommelser med Arbetsförmedlingen om att
anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder på
uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen då konkurrens
inte föreligger. Nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun anser
att det är positivt att möjligheten till samarbete finns och välkomnar
därmed utredningens bedömning att kommuner kan ingå samarbeten
med Arbetsförmedlingen i syfte att tillsammans utföra offentliga tjänster
för att uppnå gemensamma mål, dvs. ytterst att få människor i arbete.
Mot bakgrund av utredningens bedömning i kapitel fem och
utredningens reflektioner i samma kapitel (avseende att kommunerna
har stöd i kommunallagen för att agera inom arbetsmarknadsområdet
samt att kommunerna inom socialtjänstlagens tillämpningsområde till
och med har en skyldighet att hjälpa den enskilde till arbete), vill
nämnden för arbete och välfärd lyfta fram vikten av att kommuner
säkerställer att arbetsmarknadsåtgärder anordnas, oavsett utförare. I
Växjö kommun får en enskild som har ekonomiskt bistånd stöd av en
koordinator på väg till jobb, studier eller annan sysselsättning.
Koordinatorn hjälper den enskilde med en plan för att nå sitt mål. Vi ser
att rollen att säkerställa att den enskilde har en aktivitet är en roll som
behövs. I syfte att strategiskt säkerställa att individer som idag står
långt
ifrån
arbetsmarknadsmarknaden
ges
möjlighet
till
arbetsmarknadsinsatser saknas i utredningen en skarpare inriktning på
att kommuner ska ta ansvar för att driva frågan och tillförsäkra att
insatser anordnas, oavsett anordnare av insatser.

Kapitel 8 Konsekvenser
Utredningen bedömer i avsnitt 8.2.2 att det är en utmaning att utforma
ersättningssystem så att de båda ger förhållandevis likvärdiga
möjligheter för olika typer av aktörer och samtidigt innebär att
ersättning betalas ut när den arbetslöse får ett jobb eller börjar studera.
Avseende risker med resultatbaserad ersättning till utförare vill
nämnden för arbete och välfärd poängtera behovet av att se helheten av
insatser och att kombinera arbetsmarknadspolitiska insatser
tillsammans med vuxenutbildningen. För att motverka och undvika att
enskilda avbryter sin utbildning och utbildningsplaneringen är det
väsentligt att brygga över övergångarna. Eftersom många arbetslösa
behöver en kombination av flera olika utbildningar på vägen till ett
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arbete och utbildningsinsatserna ofta kombineras med andra typer av
insatser, vilket utredningen nämner, vill nämnden lyfta fram att utförare
behöver ges möjligheten att erbjuda en helhet och kunna ta ett
helhetsansvar för den enskilde.
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