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Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Regeringen beslutade år 2019 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.
Utredningen har nu lämnat ett betänkande i vilken det sägs att det är
tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från
Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska
tjänster som upphandlats enligt LOU eller i valfrihetssystem enligt
LOV. Kommunmedverkan är ett flexibelt sätt att ta tillvara resurser
och erfarenhet. Enligt utredningen ger förslagen ökad tydlighet och
konkurrensneutralitet samt bättre förutsättningar för
Arbetsförmedlingen att ta tillvara kommunernas kompetens.
Förvaltningen ser positivt på att kommunernas befogenheter
tydliggörs och att det finns tydliga gränser för statens och
kommunernas uppgifter på arbetsmarknadsområdet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet ”Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken” till Södermalms
stadsdelsnämnd för yttrande senast den 25 september 2020.
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Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret,
arbetsmarknadsnämnden, Samordningsförbundet Stockholms stad
samt till Skarpnäcks och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen och i pensionärsrådet den 14
september och i rådet för funktionshindersfrågor den 15 september
2020.
Ärendet
Regeringen beslutade i november 2019 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. Utredningen har nu
lämnat betänkandet ”Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna”.
Utredningen hade i uppdrag att analysera och bedöma om det är
tillåtet för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser
på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen inom
nuvarande regelverk; lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen
om offentlig upphandling (LOU). Utredningen skulle också bedöma
om det är tillåtet att kommuner tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser under en avgränsad tid.
Enligt utredningen har kommunerna bred kompetens och är
verksamma på flera områden som bidrar till att genomföra den
statliga arbetsmarknadspolitiken. Vad kommunerna kan göra
varierar utifrån lokala förutsättningar och politiska prioriteringar.
Kommuner kan ge olika typer av stödjande insatser för att
möjliggöra utbildning så att den arbetssökande ska komma närmare
ett arbete och jobbsökaraktiviteter. Kommuner hjälper arbetslösa
kommuninvånare till en subventionerad eller reguljär anställning.
Kommunernas breda verksamhet gör att de i många fall kan
tillhandahålla både sammansatta lösningar och enskilda insatser.
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Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på
uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara
leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster som upphandlats
enligt LOU eller i valfrihetssystem enligt LOV. Arbetsförmedlingen
har även möjlighet att ingå ett samarbete med en kommun för att
uppnå gemensamma mål. I det samarbetet kan även ersättning till
kommunen ingå. För att förbättra kommunernas möjligheter att
medverka i den statliga arbetsmarknadspolitiken behöver vissa
författningar ändras, vilket utredningen föreslår.
Konsekvenser av ökad kommunmedverkan sägs i utredningen vara
ett flexibelt sätt att ta tillvara resurser och erfarenhet. Förslagen ger
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ökad tydlighet och konkurrensneutralitet samt bättre förutsättningar
för Arbetsförmedlingen att ta tillvara kommunernas kompetens.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på att kommunernas befogenheter
tydliggörs och att det finns tydliga gränser för statens och
kommunernas uppgifter på arbetsmarknadsområdet. Det
förekommer att både Arbetsförmedlingen och en kommun gör en
liknande bedömning av vilka insatser som behövs. Det är
samhällsekonomiskt ineffektivt om båda till exempel arrangerar
samma yrkesutbildning.
Det viktigaste ur den enskilde arbetssökandes eller den enskilde
arbetsgivarens perspektiv är att ingen hamnar mellan stolarna samt
att lösa arbetslösheten och arbetskraftsbristen.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Maria Klemets Hellberg
Avdelningschef

Bilaga
”Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen –
en analys av de rättsliga förutsättningarna. Betänkande av
utredningen om kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken”. (SOU 2020:41)
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