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Datum

Diarienummer

2020-10-06

KS 2020/682

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Remiss: Kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 21 november 2019 att 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, kallad Utredningen om kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken, har lämnat över sitt betänkande SOU 2020:41 Kommuner
som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga
förutsättningarna. Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet, har skickat
SOU 2020:41 på remiss till bl. a. Trelleborgs kommun. Regeringen vill i detta ha
synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-06
Protokoll AMN
Tjänsteskrivelse AMN
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet: Kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att infoga kommunledningsförvaltningens tillägg i remissvaret från
arbetsmarknadsnämnden

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsdepartementet, a.remissvar@regeringskansliet.se, diarienummer
A2020/01492/A

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Remissvar: Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga
förutsättningarna
Kommunledningsförvaltningens tillägg:
Trelleborgs kommun ställer sig positiv till att utredningen fastslår att kommunerna
både har kompetens och genom sina förslag till författningsändringar förtydligar de
befogenheter kommunen har att utföra uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. Att
utredningen noggrant beaktat kommunernas självstyrelse och frivillighet avseende
olika former av samarbete med Arbetsförmedlingen på det arbetsmarknadspolitiska
området anser Trelleborgs kommun vara mycket positivt.
Trelleborgs kommun anser, utifrån de regelverk som finns framförallt på det EUrättsliga området – särskilt avseende upphandling och statsstöd – att de
författningsförslag som utredningen presenterar får anses vara tillräckliga för att
klargöra kommunernas befogenheter att delta i den statliga
arbetsmarknadspolitiken. Därmed möjliggörs insatser i kommunens regi utan att
inskränka de rättigheter och skyldigheter kommuner har idag att stötta sina
invånare i arbetsmarknadspolitiska frågor. Dessa författningsändringar är därmed
välkomna, då de av Trelleborgs kommun anses vara ett erkännande av den
kompetens som finns hos kommunen i arbetsmarknadspolitiska frågor.
Författningsändringarna som föreslås får också anses ta god hänsyn till vikten av
kommuners självstyrelse och frivillighet i fråga om vilken form av samarbete man
önskar med Arbetsförmedlingen – utan att för den sakens skull inskränka
kommunens rätt att fortsätta sitt arbete såsom man anser lämpligast.

