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Yttrande om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknaden –
(SOU 2020:41) Er beteckning: A2020/01492/A
Sammanfattning
Länsstyrelsen avstår från att yttra sig över betänkandets förslag avseende
de rättsliga förutsättningarna för kommuner att vara leverantörer eller på
annat sätt tillhandahålla arbetsmarknadstjänster på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.
Gällande konsekvenserna av kommunernas förutsättningar att
tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska insatser, gör Länsstyrelsen
bedömningen att dessa bör analyseras och utredas närmare då
kommunernas förutsättningar i jämförelse skiljer sig markant åt.
8.2.5 Konsekvenser för kommunerna
Länsstyrelsen delar i stort utredningens beskrivning och resonemang kring
utmaningarna i kommunernas förutsättningar, men saknar en analys av de
konsekvenser som kan uppstå till följd av exempelvis, demografiska
skillnader, tillgången på kompetens som behövs för att delta i
upphandlingar eller i valfrihetssystem, arbetsförmedlingens närvaro,
arbetslöshetsunderlag och politisk inriktning. Sammantaget leder detta till
jämförelsevis stora skillnader i förutsättningarna för kommuner att vara
leverantörer till Arbetsförmedlingen.
Utredningen konstaterar att det är möjligt att anpassa såväl upphandling,
valfrihetssystem som samarbeten efter lokala förutsättningar. Kommunerna
tar redan ansvar för enskilda arbetslösa, framför allt inom socialtjänsten.
Att åta sig ytterligare uppgifter för enskilda så att kommunerna får större
möjligheter till helhetsansvar kan underlätta och effektivisera
kommunernas arbete. (s 235)
Utredningens resonemang bygger dels på Sveriges kommuner och
regioners (SKR:s) enkätundersökning till kommuner år 2018 (Kommunal
arbetsmarknadsstatistik 2018) där 245 kommuner har svarat på frågan om
hur många årsanställda de har som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder,
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dels på kontakt med ett tjugotal kommuner, och precis som utredningen
själv uttrycker det: ”går det inte att ge en generell bild av hur det ser ut i
alla Sveriges kommuner, men kan visa på några exempel.” (s.73).
Enligt Länsstyrelsen behövs ytterligare analys av de enskilda kommunernas
förutsättningar att axla uppdraget. Bara det faktum att av 245 svarande
kommuner i SKR:s undersökning har ungefär en femtedel endast fem
anställda eller färre, samtidigt som kommuner som har en begränsad
arbetsmarknadsverksamhet saknar ofta fristående aktörer, förstärker ovan
nämnda behov.
Norrbotten präglas av stora inomregionala befolkningsskillnader, där två
tredjedelar av befolkningsantalet bor i länets kustkommuner. Detta skapar
en skarp kontrast mellan en relativt tätbefolkad kuststräcka och ett bitvis
mycket glest befolkat inland. I små kommuner som riskerar bli utan
privata aktörer är det inte hållbart med ”korta” upphandlingar där
kommunen får vara utförare. Att föredra är att en långsiktig samverkan
byggs upp mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen så att
kommunerna ges chans att på lång sikt anställa personer som kan jobba
med frågorna.
Länsstyrelsen anser att såväl konsekvenserna för mindre kommuner samt
alternativen och kommunernas egna önskningar att bidra till
arbetsmarknadspolitiken bör utredas närmare framför allt ur ett
glesbygdsperspektiv.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Björn Nilsson med samordnare AnnaMaria Lundkvist-Monroy som föredragande. I den slutliga handläggningen
har också Avdelningschef Karin Börjesson medverkat.
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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