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§

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum

2020-11-02
2020-11-12

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU
2020:41)
Ärendebeskrivning
Regeringen har tillsatt en utredning vars direktiv är att utreda gällande
de rättsliga förutsättningarna för kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) och sänt över förslaget på
remiss till Landskrona stad.
Utredningens uppdrag var att analysera rättsläget när det gäller
kommunernas möjlighet att kunna tillhandhålla insatser på uppdrag av
och med ersättning från Arbetsförmedlingen utifrån konkurrens i
upphandlingar och valfrihetssystem eller på annat sätt under en
avgränsad tid vid ett otillräckligt tillhandahållande. Vidare var
uppdraget att i det fall det skulle vara otillåtet eller oklart lämna förslag
som möjliggör kommunernas medverkan samt att analysera och
bedöma förutsättningarna för och konsekvenserna av kommunernas
medverkan och av de förslag och tydliggöranden som lämnas.
Utredningens slutsatser är att kommunerna kan vara leverantörer av
arbetsmarknadspolitiska insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) och
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Vidare ska det finnas
möjligheter att på annat sätt tillhandahålla insatser om
tillhandahållandet annars är otillräckligt samt att regelförändringar
föreslås för att förtydliga och förbättra kommunernas möjligheter att
vara utförare åt Arbetsförmedlingen.
Utredningens förslag är att det genom ändring i lagen om kommunala
befogenheter tydliggörs att kommuner kan vara leverantör åt
Arbetsförmedlingen enligt LOV eller LOU och att kommuner och
Arbetsförmedlingen kan ingå överenskommelser om att utföra insatser
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med ersättning (utan konkurrens) samt att vid konkurrens med privata
leverantörer ska detta ske inom befogenheterna samt med krav på
affärsmässighet och särredovisning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till Arbetsmarknadsdepartementet översända
stadsledningsförvaltningens yttrande som sitt eget.
Ärendeberedning
Remisshandlingen ankom från Arbetsmarknadsdepartementet den 29
juni 2020 och sändes till stadsledningsförvaltningen för handläggning.
Stadsledningsförvaltningens förslag till yttrande
Landskrona stad ställer sig positiv till de slutsatser utredningen redovisar när det gäller att kommunerna har kompetens och befogenheter
att utföra uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. Det är viktigt att
kommunerna samtidigt får de ekonomiska resurser som krävs för att
utföra uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken.
Landskrona stad har intresse och incitament för att genomföra effektiva
arbetsmarknadsinsatser, framför allt för arbetssökande med ekonomiskt
bistånd, unga och nyanlända.
En tydlighet efterfrågas mellan arbetsförmedlingens och kommunernas
ansvar, roll och mandat vilket innebär att Landskrona stad därigenom
är positiv till ändringar i lagen som innebär en ökad befogenhet för
kommunerna.
Det är tveksamt om Arbetsförmedlingens efter sin reformering har
förmåga att genomföra effektiv arbetsmarknadspolitik lokalt, då man
har en begränsad kunskap om de lokala förutsättningarna både
avseende arbetssökande och arbetsgivare. Landskrona stad ser därför en
risk att Arbetsförmedlingen saknar resurser för de som behöver
Arbetsförmedlingen mest.
Landskrona stad anser att kommuner ska kunna ställa krav och påverka
planeringen för den grupp kommuninvånare som får både statlig
ersättning och ekonomiskt bistånd samt för nyanlända. samt anser att
det för gruppen ovan behöver vidare utredas, tydliggöras och
konkretiseras möjligheten att ställa krav i relation till kommunernas
ansvar.
Det är Landskrona stads mening att det ska finnas möjlighet för
parallella arbetsmarknadsinsatser.
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I likhet med utredningens förslag anser Landskrona stad att det ska vara
möjligt för kommuner att kunna få särskilt ansvar/samarbete på
uppdrag.
Stadsledningsförvaltningen

Carina Leffler
Stadsdirektör

Mats Persson
Arbetsmarknadschef

