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Yttrande avseende Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen
Ställningstagande
Länsstyrelsen Värmland stödjer möjligheter för kommuner att leverera
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från
Arbetsförmedlingen.
Länsstyrelsen avstår att yttra sig om de rättsliga aspekterna av utredningen.
Länsstyrelse vill dock, med anledning av utredningens förslag, poängtera vikten
av en fortsatt statlig närvaro lokalt och regionalt som ett led i att säkerställa
likabehandling och jämlik service. Länsstyrelsen ser att medborgarperspektivet
och att ett demokratiperspektiv särskilt behöver värnas i frågor som rör
arbetsmarknadspolitiken regionalt och lokalt. Mot bakgrund av detta ser
Länsstyrelsen behov av att utredningen kompletteras eller förstärkt med en sådan
analys, vilket utredningen saknar.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 21 november 2019 ett ge en särskild utredare i uppdrag
att analysera vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga
arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående
aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben (dir.2019:86).
Utredningen ska enligt sina direktiv analysera och bedöma om det är tillåtet för
kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med
ersättning från Arbetsförmedlingen inom nuvarande regelverk, dvs. lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) eller lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU). Utredningen ska också bedöma om det är tillåtet att
kommuner – utom dessa två lagar – tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska
insatser under en avgränsad tid om tillhandahållandet annars är otillräckligt.
Utredningen ska också analysera och bedöma förutsättningarna för och
konsekvenserna av att kommunerna levererar eller tillhandahåller
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Remissinstanser i Värmland är Länsstyrelsen och Filipstads kommun.
Synpunkter
Den statliga närvaron inom arbetsmarknadsområdet är viktig för länet och vid en
utveckling där kommunerna ges fler uppdrag på området ser Länsstyrelsen ökade
behov av att Länsstyrelsens uppdrag inom arbetsmarknadsområdet också
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förtydligas eller att nya uppdrag ges Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer att
utredningen i låg utsträckning resonerar eller tar upp konsekvenserna av
förslagen som utredningen lämnar. Länsstyrelsen vill särskilt lyfta behoven av att
konsekvenserna för individen av utredningens förslag särskilt bör analyseras ur
ett rättighetsperspektiv – vilket Länsstyrelsen saknar i utredningen. Länsstyrelsen
ser risker i likabehandling och ur ett rättighetsperspektiv då utredningens förslag
kan komma att innebära ökade regionala och lokala skillnader som baseras på
representationen av aktörer på den regionala marknaden.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Georg Andrén med integrationsutvecklare
Barbro Färnström som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
enhetschefen för Social hållbarhet, Marcus Wihk medverkat.

