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Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen – en analys av de
rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)
Statskontoret har inga synpunkter på utredningens bedömningar i fråga om
kommunernas befogenheter att utföra arbetsmarknadstjänster åt
Arbetsförmedlingen och inte heller på utformningen av de lagförslag som
utredningen föreslår. Statskontoret avgränsar remissvaret till de delar i
utredningens förslag och bedömningar som rör uppdrag till olika myndigheter.
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om att ge en myndighet i uppdrag att
ge vägledning om offentliga aktörer som leverantörer när det finns offentliga
aktörer som leverantörer. Som utredningen påpekar agerar myndigheter, kommuner
eller andra offentliga aktörer vanligtvis inte som leverantörer utan snarare som
beställare. Tillämpningen av reglerna kan därför underlättas om det finns en
vägledning om vad en upphandlande myndighet bör beakta när den genomför en
upphandling eller utformar ett valfrihetssystem när det på marknaden finns
offentliga aktörer som leverantörer.
Statskontoret har bland annat i rapporten Myndigheters säljverksamhet – hur och
varför? konstaterat att det är en utmaning för statliga myndigheter att åstadkomma
en korrekt prissättning som leder till full kostnadstäckning, i de verksamheter som
bedrivs i konkurrens med privata företag. Statskontoret tillstyrker därför utredningens förslag om att ge en myndighet i uppdrag att följa upp effekterna av kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken. En följd av en kommande
reform inom Arbetsförmedlingen, och även de förslag till förändrad lagstiftning
som utredningen föreslår, kan medföra att kommunerna i ökad utsträckning är
leverantörer av arbetsmarknadstjänster på uppdrag av och med ersättning från
Arbetsförmedlingen. En väl genomförd uppföljning kan bidra med underlag för att
bedöma om kommunerna fungerar bra i rollen som leverantör av tjänster till
Arbetsförmedlingen, men också vilka övriga konsekvenser kommuners medverkan
i den statliga arbetsmarknadspolitiken får.
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Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Biträdande
utredningschef Hanna André och utredare Carl Holmberg, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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