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ARBETSMARKNADSINSATSER
Som en följd av Januariöverenskommelsen pågår stora förändringar inom Arbetsförmedlingen. Fler kan vara
på gång i och med regeringens senaste besked om nyordningen ”förmedlingsinsatser”.
På flera håll i landet har Arbetsförmedlingen lagt ned sina lokalkontor och kommunerna har nödgats ta en
långt större roll än den traditionella. Tre kommuner av olika politisk färg (Östra Göinge, Hultsfred och Ånge)
har till och med ägnat sig åt påtryckningar för att ta över Arbetsförmedlingens uppdrag i sin helhet för att nå
uppsatta mål. ”Förmedlingsinsatser” innebär att än mer av arbetet med matchning, stöd och utbildning
läggs på privata aktörer, och att Arbetsförmedlingen endast hjälper arbetslösa i de troliga undantagsfall där
privata aktörer inte tagit på sig uppdraget. Risken med denna insats är uppenbar: många som är långt ifrån
arbetsmarknaden lämnas därhän och det blir upp till kommunerna att ta hand om dessa människor.
Rapporterna är också många om hur människor hamnar i evighetsspiraler hos oseriösa aktörer.
Tidigare infördes en möjlighet för kommuner att inom ”Stöd och matchning” och ”Kundval Rusta och
matcha” påta sig uppdrag från Arbetsförmedlingen på samma sätt som privata aktörer. Flera kommuner
ansökte om att bli sådana utförare. Samma möjlighet kommer finnas inom ”Kundval Rusta och matcha” och
”förmedlingsinsatser”.
Utförare ansöker om att finnas med bland de val som de arbetslösa kan göra, enligt liknande modell som
LOV-upphandling.
Stadsdelen gör redan mycket gott arbete i egen regi och i samverkan med kommuncentrala enheter och
Jobbtorg med mera. Vår stadsdel kan inte påverka att Arbetsförmedlingen återgår till sitt bredare ansvar och
säkrar kvaliteten i den vildvuxna floran av utförare. Men med tanke på situationen kommer stadsdelen att
behöva påta sig mer arbetsuppgifter. Vi ser ett behov av att vara proaktiv i denna fråga som gäller vem, vad
och hur detta ska göras.
Vi önskar att därför att förvaltningen redogör för:

• Hur förvaltningen ser på förutsättningarna för att agera som kompletterande aktör/utförare i
relation till Arbetsförmedlingen?

• Vilka andra åtgärder kan behövas för att täcka upp när Arbetsförmedlingens uppdrag och arbetssätt
förändras

