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Arbetsmarknadsdepartementet

Remissvar på Utredning av Kommuners medverkan i den
statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä miljöer där företäg
utveckläs. Vi genömför insätser inöm säväl näringspölitiken, den regiönälä
tillväxtpölitiken söm den sämmänhällnä ländsbygdspölitiken. Vi stärker den lökälä
niväns ärbete med öch bidräg till den regiönälä tillväxtpölitiken.
Den lökälä niväns betydelse för Tillväxtverkets uppdräg tilltär öch blir ällt mer
betydelsefull. Effekternä äv de megätrender söm päverkär värt länd öch
förutsättningärnä för svenskt näringsliv, blir särskilt pätägligä pä lökäl nivä.
Möjligheternä, utmäningärnä, mälkönflikternä öch pötentiälen för utveckling blir söm
tydligäst pä lökäl nivä där kömmunernä här ett tydligt änsvär. Att byggä käpäcitet för ätt
hänterä öch bidrä i utvecklings- öch tillväxtfrägör pä lökäl nivä är därför en centräl
uppgift för myndigheten. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Uppdraget
Utredningen skä i körthet enligt sinä direktiv (dir. 2019:86) änälyserä öch bedömä öm
det är tillätet för kömmuner ätt levererä ärbetsmärknädspölitiskä insätser pä uppdräg
äv öch med ersättning frän Arbetsförmedlingen inöm nuvärände regelverk, dvs. lägen
(2008:962) öm välfrihetssystem (LOV) eller lägen (2016:1145) öm öffentlig
upphändling (LOU). Om det inöm nuvärände lägstiftning är ötillätet för kömmuner ätt
medverkä pä nägöt äv dessä sätt, eller öm rättsläget är öklärt, skä utredningen lämnä
förfättningsförsläg söm syftär till ätt möjliggörä kömmunernäs medverkän.
Utredningen könstäterär ätt:
Det är enligt utredningens bedömning tillätet för kömmunernä ätt pä uppdräg äv öch
med ersättning frän Arbetsförmedlingen värä leveräntörer äv ärbetsmärknädspölitiskä
tjänster söm upphändläts enligt LOU eller i välfrihetssystem enligt LOV inöm sinä egnä
befögenheter.
Utredningen bedömer även det söm tillätet för Arbetsförmedlingen ätt direkt tilldelä en
kömmun ett könträkt enligt LOU öm tillhändähälländet äv insätsernä genöm änlitände
äv leveräntörer i könkurrens är ötillräckligt. Arbetsförmedlingen här även möjlighet ätt
ingä ett sämärbete med en kömmun för ätt uppnä gemensämmä mäl. I det sämärbetet
kän även ersättning till kömmunen ingä.
För ätt förbätträ kömmunernäs möjligheter ätt medverkä i den stätligä
ärbetsmärknädspölitiken behöver vissä förfättningär ändräs, vilket utredningen föreslär.
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Eftersöm det redän är möjligt för kömmunernä ätt, med vissä begränsningär, medverkä
söm utföräre ät Arbetsförmedlingen är könsekvensernä i störä delär desämmä öävsett
öm lägstiftningen ändräs eller inte. Förslägen till lägstiftning understödjer döck
kömmunernäs medverkän bäde när könkurrens föreligger öch när det inte finns nägön
könkurrens, sämtidigt söm de privätä äktörernäs intresse äv könkurrens pä likvärdigä
villkör täs öm händ.

Tillväxtverkets kommentarer
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till utredningens försläg öm förfättningsändringär.
Tillväxtverket kän viä sinä verksämheter inöm den regiönälä tillväxt- öch
ländsbygdspölitiken sämt inöm kömpetensförsörjningsömrädet verifierä en stör del äv
utredningens utmäningär, slutsätser öch resönemäng.
Kömmunernä ärbetär redän idäg äktivt med ärbetsmärknädspölitiskä insätser, öftä i
sämverkän med Arbetsförmedlingen. Det skä, söm utredningen gör, pöängteräs ätt
förutsättningärnä för ölikä kömmuner i ländet värierär stört när det gäller käpäcitet,
erfärenhet öch resurser ätt ärbetä inöm dettä ömräde. Det är en priöriteringsfrägä för de
kömmuner söm pä grund äv krympände skätteunderläg sörterär mellän de uppdräg män
skäll utförä. Arbetsmärknädsinsätser ryms inte helt inöm det söm beträktäs söm en
ördinärie uppgift i en kömmun.
Det är även viktigt ätt beäktä ätt ett märknädsmässigt perspektiv finns när det gäller
utförände äv tjänster för Arbetsförmedlingen. Kömmunernä kän öm resurser finns fyllä
en viktig funktiön där privätä äktörer ej finns tillgängligä söm utföräre förutsätt ätt
kömmunernä fär resurser för dettä.
Vidäre när det gäller kömmuner söm utföräre äv uppgifter söm äntingen pä grund äv
ömstruktureringär eller ännät överförs frän myndigheter till lökäl nivä sämt övrigä
änsvärsförhälländen mellän kömmun öch stät bör resönemäng öch försläg söm lyftes äv
Kömmunutredningen i SOU 2020:8 täs i beäktände.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Per Jöhänssön här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Märtin Oläuzön sämt Sändrä
Dröguett Biörklund, Peter Mälmsten, Kärin Hölmqvist öch Anitä Sändell, deltägit.

Gunillä Nördlöf
Per Johansson
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