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Tjänsteskrivelse

Hemställan till regeringen om ansvar 
för arbetsmarknadsfrågor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen hemställer till regeringen om förändrat ansvar för 
arbetsmarknadsfrågor i enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande ansvarsfördelning och utförande av arbetsmarknadsåtgärder medför stora 
kostnader för kommuner i form av exempelvis försörjningsstöd såväl som stöd i 
övrigt. Vallentuna kommun föreslår att 

 Staten ger de kommuner som vill ett samordnande och rustande uppdrag för 
samtliga arbetssökande långt från arbete, med medföljande ekonomisk 
ersättning. 

 Kommunerna skyndsamt får samordningsansvar för de nyanländas 
etableringsinsatser, med medföljande ekonomisk ersättning.

 Att kostnader inom kommunsektorn relaterat till behovet av 
arbetsmarknadsåtgärder fullt ut ersätts av staten. 

Om uppdrag och finansiering inte kan överlåtas till kommunerna är det ytterst 
angeläget att staten säkerställer att Arbetsförmedlingen har personlig närvaro i 
samtliga kommuner. Angeläget är även att staten säkerställer att Arbetsförmedlingen 
utför de uppdrag som ålagts myndigheten. 

I det fall regeringen inleder ett pilotprojekt där kommuner anlitas av 
arbetsförmedlingen i ett LOV-system, enligt förslag från Sveriges kommuner och 
regioner, önskar Vallentuna delta i ett sådant projekt.

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av lågkonjunkturen och Arbetsförmedlingens neddragningar är en 
förändring av ansvar och finansiering av arbetsmarknadsåtgärder angeläget ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Nuvarande ansvarsfördelning och utförande av arbetsmarknadsåtgärder övertid 
medför negativa effekter både för social och ekonomisk hållbarhet.
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Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte primärt barn/unga, även om beröringspunkter finns. 
Ökad arbetslöshet tillsammans med sviktande konjunktur kan ge svårigheter för unga 
att komma in på arbetsmarknaden – då antalet inträdesjobb minskar. Långvariga 
utanförskap hos vårdnadshavare kan medföra viss ökad risk för psykisk ohälsa etc. 
vilket kan få negativa konsekvenser för individens familjesituation. 

Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms dock inte vara 
relevant i detta sammanhang.

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef
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HEMSTÄLLAN
Kommunstyrelsen 
Vallentuna kommun

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Arbetsmarknadsdepartementet 10333 
STOCKHOLM 

Till: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 
Kopia till Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingen

Behov av förändrat ansvar för 
arbetsmarknadsåtgärder
Med anledning av lågkonjunkturen och Arbetsförmedlingens neddragningar är en 
förändring av ansvar och finansiering av arbetsmarknadsåtgärder akut ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv.

Sammanfattning
Nuvarande ansvarsfördelning och utförande av arbetsmarknadsåtgärder medför stora 
kostnader för kommuner i form av exempelvis försörjningsstöd såväl som stöd i 
övrigt. Vallentuna kommun föreslår att 

 Staten ger de kommuner som vill ett samordnande och rustande uppdrag för 
samtliga arbetssökande långt från arbete, med medföljande ekonomisk 
ersättning. 

 Kommunerna skyndsamt får samordningsansvar för de nyanländas 
etableringsinsatser, med medföljande ekonomisk ersättning.

 Att kostnader inom kommunsektorn relaterat till behovet av 
arbetsmarknadsåtgärder fullt ut ersätts av staten. 

Om uppdrag och finansiering inte kan överlåtas till kommunerna är det ytterst 
angeläget att staten säkerställer att Arbetsförmedlingen har personlig närvaro i 
samtliga kommuner. Angeläget är även att staten säkerställer att Arbetsförmedlingen 
utför de uppdrag som ålagts myndigheten. 

I det fall regeringen inleder ett pilotprojekt där kommuner anlitas av 
arbetsförmedlingen i ett LOV-system, enligt förslag från Sveriges kommuner och 
regioner, önskar Vallentuna delta i ett sådant projekt.

Bakgrund
Arbetsförmedlingen är under reformering. Staten ansvarar för hur man organiserar 
sina myndigheter och att de utför de uppdrag de är satta att genomföra. 
Ur ett kommunalt perspektiv medför nuvarande ansvarsfördelning stora 
merkostnader. Arbetsförmedlingens lokala närvaro och tillgänglighet på individnivå 
fallerar och de målgrupper som har störst behov av stöd står utan. Kommunen 
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förväntas utan ersättning bistå de individer som ej förmår att hantera myndighetens 
rekordsnabba digitalisering och effektivisering, vilket är resursdrivande. 

Kostnaderna för kommunernas försörjningsstöd ökar och befaras öka ytterligare om 
inte kraftfulla åtgärder beslutas här och nu. Den pågående lågkonjunkturen gör 
frågan synnerligen angelägen ur ett kommunalt perspektiv. 

Lokal kännedom och förankring samt personligt stöd måste säkerställas i den service 
som erbjuds arbetslösa. Handläggare och kontaktpersoner, i den mån sådana går att 
identifiera, saknar i hög utsträckning lokal kännedom och förankring. Möjlighet till 
samverkan kring individen går därför förlorad.

Vidare mäktar Arbetsförmedlingen inte med samordningsansvaret för nyanlända och 
kvotflyktingar. Kartläggning och uppföljning av individer uteblir i hög utsträckning, 
liksom individuella åtgärdsplaner. Kommunen tvingas ta ett stort ansvar för 
arbetsmarknadsåtgärder, utan vare sig formell roll eller  finansiering, för att undvika 
högre kostnader över tid.

Staten har det arbetsmarknadspolitiska ansvaret. Uppgifter bör inte överföras till 
kommuner och regioner utan formellt uppdrag och ekonomisk kompensation. 

Förändringsbehov
Kommunen ser förändringsbehov gällande följande aspekter av 
arbetsmarknadsfrågorna: 

 arbetsmarknadspolitiken måste utformas så att resurser kan användas 
ändamålsenligt och utifrån lokala och individuella förutsättningar 

 samverkansstrukturer ska vara hållbara över tid. Det gäller särskilt kring 
individer som står långt från arbetsmarknaden och är i behov av samordnade 
insatser från olika aktörer, samt att 

Utifrån detta är det angeläget att kommunerna
 får en samordnande och rustande roll för de grupper som står längre från 

arbetsmarknaden och har behov av samordnade insatser, 
 får ansvar och finansiering för samordningsansvaret för nyanländas 

etablering, samt
 får full ersättning för de insatser vi genomför för arbetslösa.

Om ansvaret och finansiering inte kan omfördelas till kommunerna behöver följande 
säkerställas:

 Arbetssökande och arbetsgivare har möjlighet att möta Arbetsförmedlingen i 
sin egen kommun, 
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 staten analyserar vilka effekter minskade resurser för 
arbetsmarknadsutbildningar får för kommunal vuxenutbildning och 
samhällets kompetensförsörjning

 möjlighet till individinriktat stöd finns. En stor del av dagens arbetslösa står 
utifrån arbetsmarknadens krav, långt från arbete och är i behov av insatser 
från flera aktörer, och under en längre tid, för att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

 samordningsansvaret för nyanländas etablering måste fungera 
 kommunerna får full ersättning för de insatser de genomför för arbetslösa, 

samt att

Staten måste ta ansvar för överföring av arbetsuppgifter och kostnader på den 
kommunala sektorn:

 Ge ekonomisk kompensation till kommunerna när det lokala stödet brister  - 
exempelvis för nuvarande och ökande kostnader för ekonomiskt bistånd samt 
arbetsmarknadsinsatser.

 Säkerställ att kommunerna kompenseras för kostnader till följd av införande 
av digitala systemlösningar, om kommunerna ska använda dem. 

 Då arbetsförmedlingens digitalisering medför att språksvaga individer får 
svårigheter att ta del av stödet bör arbetsförmedlingen antingen stå för 
kompletterande stödinsatser eller finansiera det kommunala stöd som krävs 
för att ta del av myndighetens tjänster.

För Vallentuna kommun,

Parisa Liljestrand
Ordförande i kommunstyrelsen, Vallentuna kommun
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