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Kommuner som utforare av tjanster at Arbetsformedlingen - en
analys av de rattsliqa forutsattninqarna (SOU 2020:41)
A2020/0l 492/A
Sammanfattning
Konkurrensverket delar utredningens bedornning att Arbetsformedlingen
•
kan upphandla arbetsmarknadstjanster av kommuner i enlighet med lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och ansluta kommuner till
valfrihetssystem enligt lagen (2010:536) om valfrihetssystem hos Arbetsfor
medlmgen (LOVA).
•

Konkurrensverket delar utredningens bedomning att kommuner kan vara
Ieverantorer av tjanster at Arbetsformedlingen enligt LOU eller anslutas till
valfrihetssystem enhgt LOVA.

•

Konkurrensverket tillstyrker utredningens forslag om att undantag ges fran
kommunallagens regler om sjalvkostnadsprincip och forbud mot vinst
drivande nanngsverksarnhet samt i viss man fran lokaliseringsprincipen. Det
bor aven frarnga enhgt lag att intakter och kostnader for sadana uppdrag ska
redovisas sarskilt.

•

Konkurrensverket avstyrker utredningens forslag om reglering av sam
arbeten mellan Arbetsformedlingen och kommuner da konkurrens inte
foreligger. Konkurrensverket anser att det ar svart att pa ett generellt plan
bedoma om undantaget for s.k. Hamburgsamarbeten enligt 3 kap. 17 och 18
§§ LOU kan vara tillarnpligt pa ett samarbete mellan Arbetsformedlingen och
en eller flera kommuner gallande tillhandahallande av arbetsmarknads
tjanster.

•

Konkurrensverket anser att Arbetsformedhngen vid anskaffnmg av arbets
marknadstjanster, i stallet for att inga s.k. Hamburgsamarbeten, bor tillarnpa
LOVA eller de forfaranden som ar mojliga enligt LOU.
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4.1.1 Arbetsformedlingens rnojliqheter att upphandla
Konkurrensverket delar utredningens bedomrung att Arbetsformedlingen kan
upphandla arbetsmarknadstjanster fran kommuner 1 enlighet med LOU. Som
utredningen papekar sa ska kommuner vid en upphandling enligt LOU
behandlas pa samma satt som alla andra Ieverantorer. En upphandlmg far inte
utformas pa ett sadant satt att den gynnar en kommun eller nagon annan
leverantor framfor andra, se 4 kap. 2 § LOU.
4.1.2 Arbetsformedlingens mojligheter att direktupphandla
Konkurrensverket delar utredningens bedomning att Arbetsformedlingen under
vissa forutsattningar far anvanda ett forhandlat forfarande utan foregaende
annonsering, 6 kap.12 och 13 §§LOU.Som utredningen papekar kan Arbets
formedlingen da vanda sig direkt till en Ieverantor, till exempel en kommun. En
forutsattrung ar att <let inte finns nagot behov av att vasenthgt andra de ursprung
liga kraven och villkoren i upphandlingen.
Konkurrensverket vill papeka att Arbetsformedlingen under dessa forhallanden
aven kan vanda s1g direkt till en privat leverantor och inte enbart till en kommun.
Syftet med Arbetsformedlmgens nya organisation ar att arbetsmarknadstjanster
ska utforas i ett valfrihetssystem baserat pa lagen (2008:962) om valfnhetssystem
(LOV) och av fristaende leverantorer. Arbetsformedlmgen bor, i de fall ingen
privat leverantor eller kommun ansluter sig till ett visst valfnhetssystem, utforma
kommande upphandling sa att <let blir attraktivt for bade privata och kommunala
leverantorer att lamna anbud.
4.1.3 Arbetsformedlingens rnojliqheter att anvanda valfrihetssystem
Konkurrensverket delar utrednmgens bedomning att <let inte finns nagot som
hindrar att Arbetsformedlmgen godkanner en kommun som leverantor 1 ett val
frihetssystem. I ett valfrihetssystem ska alla leverantorer behandlas pa ett likvar
digt satt, se 1 kap. 2 § LOV. En leverantor ska darfor behandlas pa samma satt
oavsett om <let ar en kommun eller en privat leverantor.
4.3.1 Vissa samarbeten omfattas inte av reglerna
Konkurrensverket delar utredningens bedomning att samarbeten om icke
ekonomiska tjanster mte omfattas av upphandlings-, konkurrens- eller statsstods
reglema.
Som utredmngen papekar ar dock de tjanster som Arbetsformedlmgen kommer
att anskaffa Iran fristaende aktorer som huvudregel ekonorruska tjanster som
erbjuds pa en marknad. Konkurrensverket delar darfor utredningens bedomning
att de forfaranden som finns att tillga enligt regelverken for statsstod, LOU och
LOVA bor tillarnpas v1d Arbetsformedlingens anskaffning av dessa tjanster.
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4.3.2 Samarbete enligt upphandlingsreglerna
Utredmngen gor bedornningen att Arbetsformedlingen kan ge kommuner i
uppdrag att utfora arbetsmarknadstjanster inom ett samarbete mellan upphand
lande myndigheter for att uppna gemensamma mal (s.k. Hamburgsamarbeten).
For att sakerstalla att sadana samarbeten styrs av allmanintresset och syftar till att
uppna gemensamma mal, anser utredningen att villkoren for samarbetena bor
regleras.
Bestamrnelserna om undantag i 3 kap. 17 och 18 §§ LOU (de s.k. Hamburg
samarbetena) mojliggor for samarbeten mellan upphandlande myndigheter pa ett
satt som inte omfattas av upphandlingsreglerna. Enligt Konkurrensverket ar det
svart att utifran utredningens beskrivning avgora i vilka situationer ett sadant
undantag ar mojligt i praktiken. Det kan ifragasattas om malet att minska
arbetslosheten och oka sysselsattningen ar ett sadant gemensamt ma! som
undantaget kraver. Som utredningen papekar maste det gemensamma malet
identifieras i varje specifik situation. Konkurrensverket anser utifran detta, och att
undantag Iran upphandlingsreglerna ska tolkas restriktivt, att det inte gar att
avgora om ett sadant samarbete mellan Arbetsformedlingen och en eller flera
kommuner ar tillatet utan att ta hansyn till omstandigheterna i det enskilda fallet.
Konkurrensverket anser, mot bakgrund av den osakerhet som narnns ovan, att
Arbetsformedlingens vid anskaffning av arbetsmarknadstjanster, i stallet for att
inga s.k. Hamburgsamarbeten, bor tillarnpa LOYA eller de forfaranden som ar
mojliga enhgt LOU.
4.4 Arbetsformedlingens mojliqheter att ge uppdrag med bidrag
Utredningen gor bedornningen att Arbetsformedlingen har vissa mojligheter att
genom bidragsfi.nansiering fa vissa tjanster utforda av kommunerna. Forutsatt
ningarna ar enhgt utredningen att det inte forebgger ett offentligt kontrakt enligt
upphandbngsreglerna samt att Arbetsformedlingen kan overlata ansvaret for
utforandet av tjanstema till kornmunerna.
Konkurrensverket delar utredningens bedornning att bidragsfinansiering mte ar
en larnphg losrung nar Arbetsformedlmgen vill sakerstalla att arbetsmarknads
tjanster blir utforda av en eller flera kornmuner. Det framgar aven att ansvaret for
de arbetsmarknadspolitiska atgarderna ska vara kvar hos Arbetsformedlmgen,
vilket forsvaras vid en bidragslosnmg.
6.1.2 Genom offentlig upphandling
Konkurrensverket delar utredningens bedornning att kommuner kan vara
leverantorer av arbetsmarknadstjanster till Arbetsformedlmgen enhgt LOU. Av
skal 14 och 311 LOU-direktivet frarngar vidare att en leverantor kan vara bade en
privat och offentlig aktor, samt att en myndighet aven kan vara en leverantor i
forhallande till en annan mynd1ghet.
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6.1.3 lnom valfrihetssystemen
Konkurrensverket delar utredningens bedornning att kommuner kan vara
leverantorer av arbetsmarknadstjanster till Arbetsforrnedlingen enligt LOV A. Det
£inns inget hinder emot att en kommun ansluter sig till ett valfrihetssystem enligt
bestarnmelserna i LOV A. En leverantor enhgt dessa regelverk ar den som till
handahaller en tjanst pa en marknad.
6.1.4 Enligt konkurrensreglerna
Utredningen gor bedornrungen att kommuner kan vara leverantorer till Arbets
formedlingen om de foljer konkurrenslagen (2008:579) (KL). Konkurrens
neutralitet bor enligt utredningen kunna uppnas mellan komrnunema och de
privata leverantorerna. Det kan ske genom att kommunerna bedriver verksarn
heten separat fran ovrig verksamhet, att de bednver den pa affarsmassig grund
eller att kommunerna sarredovisar den.
Det £inns som utredningen beskriver faktorer som kan leda till en snedvridning av
konkurrensen nar en kommun ar utforare av arbetsmarknadspolitiska tjanster.
Kommuner har utover de grundlaggande ohkheterna sasom att de inte kan ga 1
konkurs, till skillnad Iran andra leverantorer, en mojlighet att sjalva anstalla
personer i en relativt stor utstrackning. Komrnunen ar en stor arbetsgivare och har
ett ekonomiskt intresse av att personer 1 kommunen komrner i anstallning och
sysselsattning. Nar kornmunen verkar som en utforare till Arbetsformedlingen sa
blir de ekonomiska mcitamenten storre sarnndigt som de kan dra nytta av
kommunens ovnga organisation. Skillnaderna i forutsattningar riskerar att leda
till utestangande effekter i forhallande till privata leverantorer.
Komrnunen har aven mojlighet att fororda sm verksamhet till personer som
kommer i kontakt med kommunen, t.ex. personer som uppbar forsorjrungsstod
eller deltar i kommunal vuxenutbildnmg. En kommun far pa detta satt en fordel
jarnfort med ovriga leverantorer.
Som utredningen besknver sa ar det mte mojligt att forbjuda en saljverksamhet
enligt bestarnmelserna om konkurrensbegransande offentlig saljverksamhet (se
3 kap. 27-28 §§ KL) om den ar forenlig med lag. Daremot finns mojlighet att
forbjuda ett konkurrenssnedvridande forfarande.
Konkurrensverket viii papeka att den mojlighet som £inns att alagga en kommun
eller region att redovisa kostnader och intakter i en verksamhet med stod av
5 kap. 1 § 1 st. 3 KL, inte innebar att Konkurrensverket kan alagga en kommun
eller region att mfora sarredovisrung om den inte redan gor det. For att
Konkurrensverket ska kunna utova effektiv tillsyn over att en kommLmal
verksamhet bedrivs konkurrensneutralt behaver det darfor framga ett explicit
krav i lag om att verksamheten ska sarredovisas.
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Enligt Konkurrensverket har Arbetsformedlingen ett start ansvar for att mojhg
gora en effektiv konkurrens vid anskaffandet av arbetsmarknadstjanster,
6.2.1 Samarbete enligt upphandlingsreglerna

Utredningen gor bedomningen att kommuner kan utfora arbetsmarknadstjanster
at Arbetsformedlrngen inom ett s.k. Hamburgsamarbete mellan upphandlande
myndigheter for att uppna gemensamma mal.
Som framforts ovan under avsnitt 4.3.2 anser Konkurrensverket att det inte ar
mojligt att pa ett generellt plan gora en bedomning av om forutsattningarna ar
uppfyllda for ett s.k. Hamburgsamarbete mellan Arbetsformedlingen och en eller
flera myndigheter.
Utredningen framfor att sadana samarbeten ger mojlighet att organisera och
utforma utforandet av uppgifter Iopande och utan krav pa konkurrensutsattning
pa marknaden. Pa sa satt finns det enligt utredningen storre frihet att anpassa
verksamheten till behovet.
Enligt Konkurrensverket ar det mojligt att anskaffa behovsanpassade arbetsmark
nadstjanster genom ett annonserat forfarande enligt LOU. Vid en konkurrens
utsattning kan Arbetsformedlingen dra nytta av marknadens konkurrens och
innovationer vilket 1 regel leder till effektivare inkop. bppna och annonserade
forfaranden fungerar aven som ett skydd mot korruption. Konkurrensverket vill
peka pa den mojlighet som finns i LOU att overga till ett forhandlat forfarande
utan foregaende annonsering (se ovan 1 avsrutt 4.1.2).
Konkurrensverket anser darfor, som ocksa anges i avsnitt 4.3.2, att Arbets
formedlingen vid anskaffnrng av arbetsmarknadstjanster, i stallet for att mga s.k.
Hamburgsamarbeten, bor tillarnpa LOVA eller de forfaranden som ar mojliga
enligtLOU.
7 .2.1 Befogenheterna pa arbetsmarknadsornradet fortydligas

Konkurrensverket avstyrker utredrungens forslag att reglera kommunernas
befogenheter enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter sa att
kommuner far inga overenskommelser med Arbetsformedlingen om att anordna
aktiviteter for deltagare i arbetsmarknadspolitiska atgarder pa uppdrag av och
med ersattrung Iran Arbetsformedlingen nar konkurrens rnte forehgger.
Konkurrensverket anser att den foreslagna bestarnmelsen inte andrar den rnojlig
het till s.k. Hamburgsamarbeten som redan finns enligt 3 kap 17 och 18 §§ LOU.
Aven om den foreslagna reglerrngen har till syfte att klargora kommunernas
befogenheter bor det tydhggoras att ett sadant samarbete maste vara i enlighet
med LOU och gallande praxis. I och med att mojligheten redan frarngar av annan
lagstiftning anser Konkurrensverket att det saknas skal att infora denna
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bestammelse. Utformningen riskerar att leda till otydlighet vid tillamprungen av
bestammelsen.
Som frarngar av utredningen ar det mojligt enhgt nuvarande regler for kommuner
att vara leverantor till Arbetsformedlingen, i forfaranden enhgt LOU och i valfri
hetssystem en hgt LOVA. Konkurrensverket anser darfor att det inte finns behov
av att sarskilt reglera mojligheten till s.k. Hamburgsamarbeten som ar undan
tagna upphandlingsreglerna.
Utredningens direktiv ar att bedorna om det ar tillatet att kommuner nllhanda
haller arbetsmarknadstjanster under en avgransad tid om tillhandahallandet
annars ar otillrackligt.
Till skillnad fran ett ramavtal som upphandlas enligt LOU saknas det en tids
begransrung for s.k. Hamburgsamarbeten. Det frarngar inte att det finns ett krav
om att kontmuerligt konkurrensutsatta de tjanster som Arbetsformedlingen har
behov av och att detta kan leda till svangheter for privata aktorer att etablera sig.
Av utrednmgen frarngar inte heller om det ska vara upp till Arbetsformedhngen
att valja nar man ska anvanda sig av valfrihetsystem enligt LOVA, upphandlade
forfaranden enligt LOU eller samarbeten som ar undantagna upphandlings
reglerna. Det kravs en mdividuell bedornrung for att avgora om dessa samarbeten
ar utformade i enhghet med upphandlingsreglerna eller inte.
Det fortjanar att papekas att om ett samarbete ingas trots att forutsattningama for
undantaget enligt LOU mte ar uppfyllda kan det rora sig om en otillaten direkt
upphandhng. I sadana fall kan Konkurrensverket ansoka om upphandlings
skadeavgift i allman forvaltningsdomstol enhgt 21 kap. 1 § LOU.
Utgangspunkten ar att Arbetsformedlingen inte ska genomfora dessa typer av
insatser i egen regi utan anvanda sig av fristaende aktorer. Att Arbetsformed
lmgen ingar samarbeten utan tidsbegransning med kommuner kan enhgt
Konkurrensverket forsvara for fristaende aktorer att etablera sig pa marknaden.
Vid valfrihetssystem enligt LOVA eller upphandlmgar enhgt LOU finns det
mojlighet for nya fristaende aktorer att etablera s1g regelbundet.
7.2.2 Befogenheterna vid konkurrens regleras
Konkurrensverket tillstyrker utredningens forslag om att undantag ges Iran
reglerna om sjalvkostnadspnncip och forbud mot vmstdnvande nanngsverksarn
het 1 kornmunallagen (2017:725) samt i viss man Iran lokahseringsprincipen nar
ett uppdrag utfors i konkurrens enligt LOU eller LOVA respektive LOV. Det bor
aven frarnga enligt lag att intakter och kostnader for sadana uppdrag ska redo
visas sarskilt.
Att verksamheten ska bednvas pa affarsmass1g grund, med en vinstrnargmal,
leder till att en kommw1 mte kan erbJuda lagre pnser eftersom den ska folp
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sjalvkostnadspnncipen. Ett sadant krav kan bidra till konkurrensneutralitet
mellan kommuner och ovriga leverantorer. Det kan dock enligt Konkurrensverket
leda till praktiska svarigheter for kommuner att avgora vilken vinstrnarginal som
ar affarsmassig. Vid tolkningen av begreppet affarsmassighet bor darfor kommu
nerna utga ifran de forhallanden som galler for det privata nanngslivet och lata
dessa vara vagledande.
Det kan enligt Konkurrensverket vara svart for kommuner att halla isar intakter
och kostnader for en verksamhet om den bedrivs integrerat i en annan kommunal
verksamhet, till skillnad fran om den bedrivs separat med krav pa organisatonsk
sarskiljnmg. Detar svart att avgora vilka kostnader som hanfor sig till verksarn
heten som bedrivs pa uppdrag av Arbetsformedlmgen om verksamheten
sammanblandas med annan kommunal verksamhet. Till exempel kan det vara sa
att kommunens anstallda utfor uppgifter mom flera verksamheter och ansvars
omraden samtidigt, sasom forsorjningsstod, arbetsmarknadsutbildning och
vuxenutbildning. Detta okar risken for olika typer av korssubvenhonermg och
intema bidrag till den uppdragsverksarnhet som utfors at Arbetsformedlingen.
Enligt Konkurrensverket bor kommuner ta £ram fardiga och dokumenterade
fordelningsnycklar att anvanda sig av vid redovisrungen av verksarnheten, 1 vart
fall om utforandet av arbetsmarknadstjanster sker i sarnrna organisation som
annan verksamhet. Ytterhgare forslag for att starka upp sarredovisningen ar krav
pa att redovisningen granskas av revisor som upprattar en granskningsrapport
eller ett revisorsutlatande som ges in till granskande rnyndighet.
7.3 Valfrihetslagstiftningen fortydliqas
Konkurrensverket tillstyrker utredningens forslag att LOVA fortydligas sa att den
avser valfrihet och inte upphandling, samt att valfnhetssystem fortydligas sa att
det avser en lopande annonsering efter leverantorer dar den enskilde kan valja
bland samthga av dem som uppfyllt stallda lamplighetskrav.
Den upphandlande myndighetens urval av anbuden ar ett grundlaggande
kritenum for offentlig upphandlmg och ett offentligt kontrakt. Ett fortydhgande
bor darfor goras att valfrihetssystem, dar det saknas urval av leverantor fran den
upphandlande myndighet, inte ar en form av upphandling.
7.4 Kompletterande regler vid tillhandahallande pa annat satt
Konkurrensverket delar utredrungens uppfathung att en reglermg om styrnmg av
samarbetet kan leda till en storre sakerhet for Arbetsformedhngen och den eller
de komrnuner som ingar i ett s.k. Harnburgsamarbete enhgt 3 kap. 17 och 18 §§
LOU.
Som Konkurrensverket papekat ovan under avsnitt 7.2.1 kommer fragan om ett
samarbete omfattas av undantaget fran upphandlingsregelverket att kvarsta. Den
foreslagna regleringen innebar inte att mojligheten till s.k. Hamburgsamarbeten
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forandras. Att i en forordning reglera eller visa pa mojligheter till samarbeten som
ar undantagna LOU, riskerar darfor att leda till okad osakerhet, Det saknas svensk
praxis pa mojligheten till s.k. Hamburgsamarbeten varfor en eventuell forordnmg
kan behova andras i takt med praxis.
Enhgt Konkurrensverket frarngar det inte nar Arbetsformedlingen kan anvanda
sig av undantaget for s.k. Hamburgsamarbeten. Det kravs en noggrann analys for
att avgora om eller i vilka fall det kan vara tillatet eller lampligt med ett sadant
samarbete. Arbetsformedlingen har mojlighet att genomfora upphandlingar enhgt
LOU om det uppstar en situation dar det inte finns nagra leverantorer som ar
intresserade av att delta i ett valfrihetsystem (se avsnitt 4.1.2).
Det kan ifragasattas om det armer fordelaktigt att tillhandahalla arbetsmarknads
tjanster genom ett samarbete som mte har konkurrensutsatts. Om det varken
kommer in nagra anbud fran privata leverantorer eller kommuner vid en
upphandling enligt LOU sa borde det mte vara av intresse for en kommun att
inga ett samarbete med samma villkor. Om formanligare villkor ges vid ett s.k.
Hamburgsamarbete an vid en upphandhng riskerar det att utestanga privata
leverantorer som kan leverera arbetsmarknadstjanster utifran samma villkor.
7.5.1 Vagledning om offentliga aktorer som leverantorer

Konkurrensverket tillstyrker forslaget om att en rnyndighet ska ges 1 uppdrag att
ge vagledrung om upphandlmg och valfrihetssystem nar en offenthg aktor deltar
som leverantor.
Om syftet ar att oka antalet offentliga aktorer som Ieverantorer i upphandlingar
och valfrihetssystern sa ar det av stor vikt att det finns information om dessa
mojligheter. Vagledrungen bor ocksa informera om vikten av att offentliga aktorer
upptrader konkurrensneutralt vid anbudsgivning. Detar till fordel for alla
leverantorer att informationen gors nllganglig sa att de kan medverka till sarn
arbeten i enlighet med gallande lagstiftning.

Detta yttrande har beslutats av stallforetradande generaidirektoren Karin Lunning.
Poredragande har varit Anders Larsson.

Karin Lunning
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