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Svar på remiss av kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken
Beslutsförslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att anta yttrandet och sända det till Arbetsmarknadsdepartementet som
svar på remissen.
2. att anse paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden har med skrivelse den 23 september 2020 § 47
lämnat yttrande och beslutsförslag
Karlskrona kommun har getts möjlighet att lämna yttrande till betänkandet
av Utredning om kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken. Utredningen behandlar frågor kring
kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när
Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och
rusta arbetssökande.
De centrala frågorna som behandlas är om det är
tillåtet för kommunerna att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på
uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen inom nuvarande
regelverket, samt vilka förutsättningarna och konsekvenser det skulle
innebära om kommunerna levererar insatser.
Förvaltningen ställer sig positiv till de förslag som lämnas i utredningen.
Ställningstagande
Karlskrona kommuns arbetsmarknadsnämnd har i en skrivelse till
arbetsmarknadsdepartementet uttryckt önskemål om att få en utökad roll i
arbetsmarknadspolitiken (200315). Motiv till skrivelsen är behov av
tydligare ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.
Det är nämndens uppfattning att den tydligheten kan realiseras med
genomförande av utredningens förslag.
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Försöksverksamhet
I nämnda skrivelse uttrycker Karlskrona kommun en vilja att inleda en
försöksverksamhet i samarbete med Arbetsförmedlingen som innebär att
arbetsmarknadsnämndens verksamhet utför insatser för arbetssökande
mot ekonomisk ersättning. I Blekinge pågår en pilot för KROM,
arbetsförmedlingens verktyg Kundval rusta och matcha; det är en god
förutsättning för att inleda en försöksverksamhet med kommunen som
leverantör, där utredningens förslag får bearbetas och testas i pågående
arbete.
Det kan ses som ett medskick i kommunens yttrande, att
departementet ges i uppdrag/får ett utrymme att inrätta en
försöksverksamhet under tiden som utredningens förslag bearbetas på
väg mot beslut och kan träda i kraft, och att Karlskrona kommuns
arbetsmarknadsnämnd ges möjlighet att delta i ett en sådan pilot under
strukturerade former.
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