2020-11-12

Arbetsmarknadsdepartementet
a.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar gällande betänkandet Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättliga förutsättningarna (SOU 2020:41)
Diarienummer A2020/01492/A
Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en branschorganisation för
vuxenutbildare. Organisationen representerar offentliga och privata vuxenutbildare över
hela Sverige. ViS har inbjudits att yttra sig över betänkandet Kommuner som utförare av
tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna.
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), och kanslirådet Mats Rundström utsågs till särskild
utredare. Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken
har analyserat och bedömt om det är tillåtet för kommuner att leverera
arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från
Arbetsförmedlingen inom nuvarande regelverk, d.v.s. lagen om valfrihetssystem (LOV) eller
lagen om offentlig upphandling (LOU). Utredningen har också bedömt om det är tillåtet att
kommuner, utom dessa två lagar, tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser under en
avgränsad tid om tillhandahållandet annars är otillräckligt. Utredningen har även analyserat
och bedömt förutsättningarna för och konsekvenserna av att kommunerna levererar eller
tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
ViS synpunkter
ViS ställer sig i stort positivt till utredningens slutsatser och förslag. ViS ser inte att
utredningen kommer att påverka vuxenutbildningen i så hög utsträckning varför förbundet
väljer att i detta remissvar endast kortfattat stödja utredningens övergripande förslag och
intentionerna i betänkandet.
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ViS ser positivt på att kommunerna ges möjlighet att lämna anbud i de kommuner där
marknadsaktörerna väljer att inte ha en lokal närvaro, detta oavsett om det finns avtal med
andra aktörer eller ej.
Om kommunen har möjlighet att utföra de kompletterande aktiviteterna åt
Arbetsförmedlingen så kan det innebära direkta vinster för individen, om dessa kan
genomföras i hemkommunen parallellt med kommunens insatser inom såväl komvux som
kommunala arbetsmarknadsinsatser.
ViS vill lyfta fram att kommunen inte ska ersätta eller konkurrera ut marknadsaktörer, men
att ett förtydligande om vilka lagrum som är tillämpliga i frågan, samt hur dessa är tänkta att
användas, eftersöks. Detta gäller i synnerhet i många av landets mindre kommuner då det
oklara regelverket i dagsläget omöjliggör lokala lösningar då expertis på området ofta, av
förklarliga skäl, saknas.
Utredningen fastslår att kommunerna redan idag, med nuvarande lagstiftning, kan delta som
aktörer. ViS upplever att kommunernas roll kopplat till arbetsmarknadspolitiken behöver
förtydligas. Av den anledningen ställer sig ViS positiv till föreslagna lagändringar.
Om Vuxenutbildningen skulle få möjlighet att, på marknadsmässiga villkor, gå in som
leverantör till Arbetsförmedlingen skulle det innebära att även den mindre kommunen kan
säkerställa ett brett utbudet i kommunen där Arbetsförmedlingens och vuxenutbildningens
utbud kan komplettera varandra.

Jonas Jonsson
Ordförande
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