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Beslut och motivering
Kommunstyrelsens ordförande lämnar efter delegationsbeslut följande remissvar på
utredningen SOU 2020:41 Kommuner som utförare av tjänster år Arbetsförmedlingen
– en analys av de rättsliga förutsättningarna. Arjeplog kommun är ej utsedd
remissinstans men vill ändå yttra sig i ärendet då det är viktigt med fungerande och
närvarande Arbetsförmedling på en marknad med få eller inga privata utförare.

Synpunkter
Arjeplog kommun har tagit del av utredningens slutsatser och vi vill
understryka att det råder vitt skilda förutsättningar för landets kommuner att
medverka till den statliga arbetsmarknadspolitiken. Det är i grunden positivt
att möjliggöra ytterligare samverkan mellan stat och kommun, särskilt i
områden där insatserna kan överlappa varandra. Det är viktigt att
gränsdragningen mellan det statliga och kommunala ansvaret och dessas
befogenheter tydliggörs, framförallt så att den enskilde nås av de insatser eller
stöd denne kan behöva oavsett hemkommun. Det är positivt att utredningen
drar slutsatsen att det är möjligt för kommun och stat att samverka och att en
kommun kan utgöra leverantör, men att detta ej är tvingande. Vi uttalar oss inte
om de rättsliga förutsättningarna och behovet av eventuella ändringar i
lagstiftning.
Arjeplog är en kommun med en mycket liten organisation, om kommunen skall
utföra kompletterande insatser på arbetsmarknadsområdet är långsiktighet en
grundförutsättning. Kommunen bedömer det som mycket svårt att under
begränsade perioder agera leverantör av insatser i enlighet LOU eller LOA. Vi
instämmer därför i utredningens slutsats om att det är svårt att som kommun
med begränsad befintlig arbetsmarknadsverksamhet ställa om personal och
organisation under kortare perioder. Sådana förutsättningar i kombination med
att få eller inga privata aktörer är verksamma i en kommun bör särskilt beaktas.
Det är viktigt att vi har en Arbetsförmedling som erbjuder medborgarna en
likvärdig service i hela landet, även i små och glesa kommuner. I Arjeplog har
Arbetsförmedlingen succesivt minskat den lokala närvaron och idag är det
ingen personal kvar i kommunen. Arjeplog kommun förordar i första hand en
Arbetsförmedling med lokal närvaro, utöver detta ser kommunen det som
möjligt att i samverkan med, eller på uppdrag av, Arbetsförmedlingen utföra
vissa kompletterande insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området. Det
är centralt för en kommun med våra förutsättningar att sådan samverkan
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präglas av långsiktighet. I andra hand ser Arjeplog kommun det som viktigt att
Arbetsförmedlingens möjlighet att helt lämna över vissa uppgifter och
samordning till kommuner utreds ytterligare i de fall den statliga närvaron inte
kan stärkas. I övrigt bedömer vi det som osannolikt att kommunen kommer ha
förutsättningar att agera leverantör inom ramen för LOV eller LOU.

Beslutsunderlag
Betänkandet ”utredningen om kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken” (SOU 2020:41)
Isak Utsi
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsdepartementet
Kommunstyrelsen
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