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Regeringskansliet
Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande över: Remiss av SOU 2020:41 Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken
Länsstyrelsen Kalmar län (nedan Länsstyrelsen) avstår från att yttra sig gällande de rättsliga
delarna i remissen och fokuserar på att lämna yttranden gällande effekter ett ikraftträdande
skulle kunna medföra samt förslag på hur det fortsatta arbetet med utredningen kan fördjupas.
Sammantaget ställer sig Länsstyrelsen positiva till effekterna förslaget kan innebära avseende
tillgängliggörande av arbetsmarknadspolitiska insatser. Främst för kommuner som i dag ser
utmaningar med tillhandhållande av relevanta insatser genom privata kompletterande aktörer.
Länsstyrelsen anser att det är värt att ytterligare beskriva vilka effekter som ett ikraftträdande
skulle kunna få på länsstyrelsernas roll gällande arbetsmarknadsfrågor och för den enskilde
individen.
Utredningen som sådan bedömer Länsstyrelsen vara gedigen och väl genomförd.
Beskrivningarna av effekter är organiserat i två rubriker: Länsstyrelsens roll och påverkan på
individen.

Länsstyrelsens roll
I det fall att utredningens förslag träder i kraft ser Länsstyrelsen ett behov av att det förtydligas
vilken roll länsstyrelserna ska ha gällande arbetsmarknadsrelaterade frågor i relation till
kommunerna.
Arbetsmarknadsrelaterade insatser i kommunernas regi kan komma att öka behovet av
samverkan mellan länsstyrelserna och kommunerna. Detta gäller bland annat för
länsstyrelsernas arbete inom områdena integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet och
funktionshinder.
Sett till målgrupperna nyanlända och ensamkommande barn har utmaningar som lyfts med
länsstyrelserna i samverkan med kommunerna i större utsträckning kommit att handla om
arbetsmarknadsrelaterade frågor. Detta har bland annat visat sig genom de statsbidrag
länsstyrelserna utlyser: §37, §37a och medel för tidiga insatser. Ansökningarna till dessa har
kommit att ta en arbetsmarknadspolitisk karaktär i allt större utsträckning sett till rustande av
föräldralediga nyanlända och för insatser som syftar till att stärka kommunernas
mottagningskapacitet och beredskap.
De kommuner som har utmaningar gällande arbetslöshet för målgruppen utrikes födda har inte
sällan också utmaningar gällande förutsättningar att arbeta strategisk med frågan. Detta ställer
krav på samverkande aktörer att kunna möta upp och medverka till att möjliggöra långsiktigt
strategiskt arbete gällande insatser som främjar självförsörjning. I det arbetet har Länsstyrelsen
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en etablerad kontaktyta och verkar i en stödjande och samverkande roll gentemot kommunerna
i relation till grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Påverkan på individen
Länsstyrelsen ser nytta med att det fortsatta arbetet med utredningens förslag belyser hur ett
ikraftträdande skulle påverka kvaliteten för den enskilde arbetssökande samt hur det påverkar
utvecklingen sett till sysselsättning och arbetslöshet i samhället. Det fortsatta arbetet med
utredningen skulle även kunna belysa hur ett ikraftträdande kan komma att påverka män och
kvinnor i utsatt ställning och/eller med sociala utmaningar.
Kommunerna har i sitt offentliga uppdrag ett tydligt ansvar att arbeta främjande med
jämställdhetsmål där det finns krav på att se till både individens och strukturella förutsättningar.
Utredningen lyfter att fördelningen mellan män och kvinnor är ojämn i upphandlade tjänster
och inom Stöd och matchning. I relation till detta ser inte Länsstyrelsen att det skulle kunna få
negativa effekter om kommunerna kan agera kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.
Vidare har kommuner vana och ansvar av att arbeta med grupper som har svårigheter att
komma in på arbetsmarknaden. Kommunernas erfarenhet och ansvar för att arbeta med dessa
grupper bör inte medföra negativa konsekvenser för den enskilde mot bakgrund av
utredningens förslag.
Sett till arbetet med etablering av nyanlända gör Länsstyrelsen bedömningen att utredningens
förslag kan komma att gynna målgruppen i aktuella kommuner eftersom kommunernas
åtagande inom utbildning och mottagande samt identifiering av behov hos målgruppen kan
kombineras med direkta insatser.
I Kalmar län finns utmaningar vad gäller mindre kommuners upprätthållande av beredskap och
mottagningskapacitet sett till nyanlända. I fall där nyanlända genom arbetsförmedlingen har
deltagit i insatser på annan ort än där personen bor framkommer utmaningar med
kollektivtrafik för Kalmar läns del. Det finns också erfarenheter i samtliga av länets kommuner
att arbeta med arbetsmarknadsorienterade insatser. Många gånger rör det sig om
kompensatoriska insatser kopplade till identifierade behov.

Detta yttrande har beslutats av Landshövding Peter Sandwall. Integrationsutvecklare Lennart
Jönsson har varit föredragande. I beredningen har även enhetschef Martina Almqvist,
integrationsutvecklare Zeynab Mohamed och sakkunnig i jämställdhetsfrågor Helen Nilsson
deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Peter Sandwall
Landshövding

Lennart Jönsson
Integrationsutvecklare

