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Remiss - betänkandet Kommuner som utförare av tjänster
åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)
Storumans kommun har i remiss daterad 2020-06-29 inbjudits att
lämna synpunkter på rubricerat betänkande.
Storumans kommun ser positivt på att kommunernas möjligheter att
påverka den lokala arbetsmarknadspolitiska situationen tydliggörs.
Vi anser dock inte att utredningens förslag är tillräckliga.
Kommunerna tar redan idag ett stort ansvar för enskilda arbetslösa,
framför allt inom individ- och familjeomsorgen samt genom kommunala arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Vi anser att
ett ökat kommunalt ansvar och utförande av arbetsmarknadsinsatser bör utredas vidare (vilket vi också förstår har legat utanför
denna utrednings uppdrag).
Ett ökat kommunalt uppdrag för enskilda skulle kunna kommunerna
större möjligheter till helhetsansvar och underlätta och effektivisera
kommunernas arbete. Även i utredningen pekas det på att det för
vissa grupper också skulle kunna vara samhällsekonomiskt effektivare då de redan har en stor del av sina kontakter med kommunerna. Vi anser även att det är tydligt att kommunernas incitament och
ambitioner för att stödja människor att komma i egen försörjning är
starkare än Arbetsförmedlingens drivkrafter. För kommunerna är
det en mycket mer av en konkret överlevnads- och framtidsfråga att
få fler i arbete, för att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt
att stärka individerna till en större delaktighet i samhället och hjälpa
dem att frigöra och utveckla sina förmågor.
Insatser som riktas mot de individer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden bör därför vara av högsta prioritet i samarbeten och
eventuella avtalsskrivningar mellan kommuner och AF. Kommunernas möjligheter att delta i Arbetsförmedlingens upphandlingar
måste beaktas utifrån detta perspektiv.
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Som nämns i utredningen är staten huvudansvarig för den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att sammanföra arbetssökande med arbetsgivare, prioritera individer som står långt
ifrån arbetsmarknaden och bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Arbetsförmedlingen ska utforma sin verksamhet så att arbetsgivare och arbetssökande har tillgång till en likvärdig service i hela landet.
Vi anser att detta är långt ifrån fallet idag. En fördjupad utredning
kring kommunernas medverkan och ökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken måste belysa den överflyttning av kostnader till kommunerna som uppstår när det statliga ansvaret inte uppfylls.
I kommunutredningens slutbetänkande (SOU 2020:8) diskuteras
förslag kring försöksverksamhet för ”asymmetrisk” samhällsservice.
Det lokala arbetsmarknadspolitiska arbetet i kommunerna skulle enligt vårt sett att se det kunna vara ett lämpligt område för sådan försöksverksamhet, under förutsättning att kommunerna ges både full
kompensation för det utökade uppdraget och rättsliga möjligheter
att utföra det på ett adekvat och rationellt sätt.
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