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Arbetsmarknadsdepartementet

Svar på remiss om Remiss av Kommuners medverkan i den
statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Region Värmland har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och
vill lämna följande synpunkter.
Staten är huvudansvarig för arbetsmarknadspolitiken och som statlig
myndighet ansvarar Arbetsförmedlingen för den offentliga
arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Kommunen utgör en mycket viktig aktör och bidrar staten med att
genomföra den nationella arbetsmarknadspolitiken. Därför är det oerhört
viktigt att kommunernas och regionernas arbete tas tillvara, inom
arbetsmarknadspolitiken men också genom det ansvar som de har inom
utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård och näringslivsutveckling.
En viktig drivkraft för kommunerna handlar om att stödja individer med
ekonomiskt bistånd att gå till egenförsörjning och där är finansieringen och
samspelet med den nationella arbetsmarknadspolitiken central.
Det arbetsmarknadspolitiska systemet behöver fungera som en
stegförflyttning för individen för att komma närmare och in på
arbetsmarknaden. Systemet behöver också fungera över olika konjunkturer
och även i oförutsägbara situationer. En av Coronapandemins effekter är att
de som redan stod utanför arbetsmarknaden har en än längre väg tillbaka
och kommunernas roll i det arbetsmarknadspolitiska systemet har förstärkts
ytterligare.
I den nya reformerade arbetsmarknadspolitiken är det viktigt att
kommunerna fortsatt kan ha en aktiv roll att stödja individer till inträde på
utbildnings- och arbetsmarknaden med hjälp av finansiering från staten.
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För att kunna utföra insatser åt Arbetsförmedlingen behöver en kommun ha
någon form av arbetsmarknadsverksamhet. De flesta kommuner har det
idag.
De regelverk som styr hur kommunerna kan utföra tjänster på uppdrag av
och med ersättning från Arbetsförmedlingen förutsätter att kommunen har
tillräcklig kompetens att använda dessa regelverk. Att delta i upphandlingar
eller i valfrihetssystem kräver juridisk, ekonomisk och verksamhetsmässig
kompetens.
För att uppnå konkurrensneutralitet eller så likvärdiga förutsättningar som
möjligt, mellan kommunerna och de privata leverantörerna behöver man
också särredovisa verksamheten. Det kan till exempel ske genom att
kommunerna separerar verksamhet de bedriver på uppdrag av och med
ersättning från Arbetsförmedlingen från annan verksamhet, att de bedriver
den på affärsmässig grund eller att kommunerna särredovisar den.
Utredningens förslag gör det möjligt, med hjälp av statlig finansiering, att
nyttja kommunernas breda kompetens och verksamhetsområden och
enskilda individer ökar sina förutsättningar till en snabbare återgång till
arbetsmarknaden.
Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på
uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantör av
arbetsmarknadspolitiska tjänster som upphandlas enligt LOU eller i
valfrihetssystemet enligt LOV inom sina befogenheter. Men beroende på
hur kommunerna valt att organisera sig i samverkan med andra kommuner
finns det dock ett relativt stort utrymme för kommunerna att medverka som
utförare för Arbetsförmedlingen utan ändring i lag. Arbetsförmedlingen har
även möjlighet att ingå ett samarbete med en kommun för att uppnå
gemensamma mål. I det samarbetet kan även ersättning till kommunen ingå.
För att säkerställa kommunernas möjligheter att medverka i den statliga
arbetsmarknadspolitiken behöver vissa författningar ändras, vilket
utredningen föreslår:
-

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter
Förslag till lag om upphävande av lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd
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Förslag till lag om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos
Arbetsförmedlingen

För att bli en stark och effektiv aktör och för att uppnå en likvärdig tillgång
till insatser i en region skulle det vara önskvärt att kommunerna
strukturerade ett organiserat samarbete över kommungränserna. I syfte att
rusta och matcha de arbetssökande till regionens arbetsmarknad och förse
arbetsgivarna med efterfrågad kompetens. Kommunernas breda verksamhet
gör att de i många fall kan tillhandahålla såväl sammansatta lösningar som
enskilda insatser.

Regionala utvecklingsnämnden

Stina Höök (M)
Ordförande

Stina Sjölin
T f regional utvecklingsdirektör
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