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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen av Vissa lagförslag med
anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds
2021:27).
Sammanfattning
Arbetsmarknadsdepartementet har lämnat förslag till den pågående
reformeringen av Arbetsförmedlingen som ska vara genomförd
under 2021. Departementet föreslår även ändringar i befintlig
lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 december 2022.
Förvaltningen ser positivt på ett stort och kvalitativt utbud av
insatser som kontrolleras och följs upp av Arbetsförmedlingen.
Detta kommer förhoppningsvis att förbättra möjligheterna för
förvaltningens brukare att snabbare och effektivare komma ut i
arbete. Men vi ställer oss även ett antal frågor om förändringarna.
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Bakgrund
Regeringen har begärt en utredning som underlag till den pågående
reformeringen av Arbetsförmedlingen, som ska vara fullt
genomförd under 2021. Redan i regeringsförklaringen år 2014
gjorde statsminister Stefan Löfven klart att Arbetsförmedlingen ska
reformeras, och Januariavtalet år 2019 mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna innehöll en överenskommelse om att
Arbetsförmedlingen ska reformeras för att förbättra effektiviteten i
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Nu har arbetsmarknadsdepartementet presenterat förslag till
ändringar i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Reformen
kommer att kräva vissa ändringar i befintlig lagstiftning och även
förslag på sådana ändringar lämnas av departementet. Lagförslagen
föreslås träda i kraft den 1 december 2022.
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Stockholms stad är en av de många instanser som har fått förslagen
på remiss. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat förslagen inom
staden, bland annat till Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast
den 22 oktober.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Remissen i sammanfattning
Målet för arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande
arbetsmarknad genom arbetsmarknadspolitiska insatser för att
sammanföra arbetssökande med arbetsgivare. En politisk majoritet i
riksdagen anser att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med
Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet, måste effektivisera
stödet till arbetssökande att komma ut i arbete och möjliggöra för
fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens.
Arbetsförmedlingen föreslås ha ett fortsatt ansvar att prioritera
personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Myndigheten
ansvarar för att service för arbetssökande och arbetsgivare är lika
effektiv och enhetlig i hela landet och att den anpassas efter varje
enskilds förutsättningar. Myndigheten ska därför ha ett fortsatt
ansvar över funktionshinderfrågorna inom arbetsmarknadspolitiken
och ett uttalat särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds
insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på
arbetsmarknaden.
Statens nuvarande uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken föreslås
ligga fast, men utförandet ändras. Arbetsförmedlingen ska fortsatt
ansvara för myndighetsutövning. Myndigheten ska bedöma
arbetssökandes behov av stöd och vid behov besluta om anvisning
till lämpliga arbetsmarknadsinsatser. Men de insatsernas arbete med
att matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben kommer att
utföras av andra aktörer.
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En ny arbetsmarknadspolitisk insats, förmedlingsinsatser, ska
införas och tillhandahållas av olika nya leverantörer med
Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet. Den arbetssökande
ska så långt som möjligt själv kunna påverka valet av leverantör. I
den reformerade verksamheten ska det finnas en bredd av andra
arbetsmarknadspolitiska insatser som utförs av fristående aktörer,
till exempel privata leverantörer, kommuner, arbetsgivare och
idéburna aktörer, eller i Arbetsförmedlingens egen regi, liksom
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insatser som bedrivs i samverkan. Förmedlingsinsatsen ska stödja
den enskilde att hitta och få ett varaktigt arbete, via matchning eller
vid behov via reguljär utbildning. Det betyder att platsförmedling,
stöd för jobbsökande och vägledning, kartläggning, planering och
uppföljning utförs av respektive förmedlingsplats. Dessa
leverantörer ska även erbjuda insatser för att rusta arbetssökande till
att bättre kunna matchas mot anställning.
Ersättningen som ska utgå till leverantörer av förmedlingsinsatser
ska utformas för att ge leverantörerna starka incitament att nå
resultat och få ut arbetssökande i varaktiga arbeten.
För att Arbetsförmedlingen och leverantörerna av
arbetsmarknadspolitiska insatser ska kunna fullgöra sina uppdrag på
ett effektivt sätt behöver utbytet av information mellan dem ske mer
effektivt. För att skyddet för enskildas integritet ska upprätthållas
och ett effektivt informationsutbyte ske krävs vissa lagändringar.
Reformeringen innebär även att begrepp behöver anpassas i några
lagar. Promemorian innehåller förslag till sådana lagändringar i
följande 5 lagar:






Lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238)
Lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
(2000:625)
Lagen om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten (220:546)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Lagen om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare (2017:584)

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på reformen av arbetsmarknadspolitiken,
med ett stort och kvalitativt utbud av insatser som kontrolleras och
följs upp av Arbetsförmedlingen. Detta kan förhoppningsvis
förbättra möjligheterna för förvaltningens klienter att snabbare och
effektivare komma ut i arbete.
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Men förvaltningen ser flera frågor som behöver klargöras. Generellt
ser vi en farhåga med att reformen ska ske innan december 2022,.
Det kan finnas en risk att tappa befintlig kompetens och det framgår
inte heller hur man säkerställer kompetensen hos leverantörerna av
den nya insatsen.
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Förvaltningen hyser också en viss oro för att kommunen inte får
samma delaktighet och insyn i den reformerade verksamheten. Det
behöver klargöras vilken roll och mandat vi får i arbetet
tillsammans med och för våra klienter.
Gällande punkt 9.5 i förslaget, som beskriver konsekvenser för
kommunerna, befarar förvaltningen att kommunens arbete med
förmedlingsinsatserna kommer att bli rörigt. Det kommer troligen
bli många olika insatser att samarbeta med och därmed också olika
rutiner för närvaro/frånvaro, planering, tidsschema med mera. Det
kan bli svårt i myndighetsutövningen att bedöma om klienten har
stått till arbetsmarknads förfogande.
Det står under punkten 3.5.5 att leverantörer av förmedlingsinsatser
ska ges starka incitament att nå goda resultat för alla deltagare.
Frågan är hur dessa goda resultat ska mätas. Det talas om varaktiga
anställningar eller studier som förhindrar en snabb återgång till
arbetslöshet, utifrån varje klients anpassningsbehov. Förvaltningen
ser en otydlighet i denna beskrivning.
Arbetsförmedlingen behöver enligt punkt 3.1.2 fortsatt ha en aktiv
roll, även lokalt, i att utforma, samordna och anvisa sökande till
insatser när det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. Förvaltningen
ser positivt på det faktum att Arbetsförmedlingen ska ha en aktiv
roll, även lokalt, i den reformerade arbetsmarknadspolitiken. Detta
har varit en utmaning i flera år i takt med att Arbetsförmedlingen
har stäng flera lokala kontor för större centrala områdeskontor och
det har blivit svårare att komma i kontakt med handläggare lokalt
för att få information om klientens planering.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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