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§ 96 Remiss. Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken, SOU 2020:41
Ärendenummer: 2020-POL000350
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Vilmer Andersen(V) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Vilmer Andersen (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Region Skåne är i stort positiv till det ställningstagande och slutsatser som
presenteras i betänkandet (SOU 2020:41) och ser de som viktiga delar i det
pågående arbete att forma hur morgondagens arbetsmarknadsinsatser formas
och hanteras. Exempelvis utgör betänkandets slutsats att det inte finns något
hinder för kommunerna, inom ramen för sina befogenheter, att vara en
leverantör av arbetsmarknadsinsatser. Region Skåne anser att detta är
särskilt viktigt utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-12
2. Yttrande 2020-10-12
3. Länk till SOU 2020:41,
https://www.regeringen.se/49e9ec/contentassets/63959c1fc5a8449dac7b7b8
600ca77f0/kommuner-som-utforare-av-tjanster-at-arbetsformedlingen--enanalys-av-de-rattsliga-forutsattningarna-sou-2020-41.pdf

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

Vid protokollet

Anna Appelgren
sekreterare
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Justerat 2020-11-20

Anna Jähnke
ordförande

Region Skåne
Regionala utvecklingsnämnden

Yvonne Augustin

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2020-11-20

Protokollsanteckning
Ärende 13. Remiss. Kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken, SOU 2020:41
Vänsterpartiet valde att inte ställa sig bakom remissvaret - inte för att det i sig är dåligt, men för att
utredningen som ligger till grund saknar en helhetssyn på kartläggning, utbildning och förmedling av
arbetskraft i förhållande till de behov som finns hos den enskilda individen och på arbetsmarknaden i stort.
Vänsterpartiet är dessutom mycket kritiskt till den pågående omdaningen av Arbetsförmedlingen som
januaripartierna står bakom.
Vi vill ha en statlig, sammanhållen arbetsmarknadspolitik som garanterar likvärdighet i hela landet.
Enligt vår mening bör därför Arbetsförmedlingen ha fortsatt huvudansvar för arbetsmarknadspolitiken.
Skälet till att den här utredningen har tillsatts är en illa genomtänkt ”reformering” av Arbetsförmedlingen,
som riskerar att få dramatiskt negativa följder på flera olika plan. De svårigheter som utredningen försöker
lösa genom att skissa på former för kommunal konkurrens med kommersiella aktörer och kommunalt
ansvar för att rycka in när staten i praktiken fallerar, är skapade i och med januariavtalet och bör motas
tillbaka genom att planerna på uppstyckning av Arbetsförmedlingen skrotas.
Vi ser ingen anledning till att enskilda kommuner ska bygga upp kompetens som Arbetsförmedlingen kan
tillhandahålla bättre och med större likvärdighet.
Kommunernas arbetsmarknadspolitiska insatser bör ses som ett komplement till Arbetsförmedlingens
verksamhet.
Vi är därför, i likhet med LO, kritiska till de förslag som läggs fram i SOU 2020:41.
Med fler privata aktörer finns det risk för att vår gemensamma välfärd och våra skattepengar kommer att
gå till privata aktörers vinster.
Vi vill i stället se en ökad finansiering av Arbetsförmedlingens arbete.
För Vänsterpartiet

Vilmer Andersen, ledamot
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