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Arbetsmarknadsdepartementet

Box 256
SE-751 05 Uppsala

Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU
2020:41)
(A2020/01492/A)
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom remiss
Utredningen har analyserat och bedömt om det är tillåtet för kommuner att
leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning
från Arbetsförmedlingen. Därutöver har utredningen lämnat
författningsförslag som syftar till att tydliggöra och möjliggöra
kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Med ändrad lagstiftning kan man förändra och åstadkomma det mesta. Att
reformera en statlig myndighet, Arbetsförmedlingen, och låta 290 kommuner
ta över en del av dess uppgifter är naturligtvis görbart från ett rättsligt
perspektiv. Det innebär att vi får ytterligare ett område, hanteringen av
arbetssökande, som kommer att se olika ut från ett nationellt perspektiv.
Precis som variationerna inom skolområdet, hälso- och sjukvård m.m. är
stora över landet, trots lagstiftarens ambitioner att nationell likhet ska råda,
riskerar vi att få ett system där kommunala åtgärder varierar vad gäller
hantering av arbetssökande. Det är den naturliga konsekvensen av att lägga
ut uppgifter på 290 huvudmän. Om lagstiftaren inte uppfattar det som ett
problem så är det från ett rättsligt perspektiv oproblematiskt.
Att den föreslagna lagstiftningen innebär ett antal undantag från
grundläggande kommunalrättsliga principer är ett faktum som tyder på att
denna uppgift inte lämpar sig för den kommunala sektorn. Kommunalrättens
grundläggande principer har vuxit fram under lång tid och bör endast
undantas på grundval av en djup analys och seriösa överväganden.
Utredningens analys vad gäller de nya befogenheterna är därvidlag alltför
grund. Exempelvis framgår inte hur förbudet mot stöd till enskilda företag
förhåller sig till att kommunerna, enligt förslaget, ska kunna hjälpa företag
att skaffa arbetskraft, sid 202 f i förslaget. Utredningen synes uppfatta stöd
till enskilda företag som enbart ekonomiskt stöd. Det är felaktigt. Ett stöd
kan se ut hur som helst, subventionerad hyra, gå i borgen för ett lån, eller
hjälpa företag på olika sätt.
Avslutningsvis innebär således förslaget dels att det skapar från ett nationellt
perspektiv ett ojämlikt system i hantering av arbetssökande och dels så
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rubbas de grundläggande principerna för kommunal verksamhet. Båda dessa
konsekvenser är problematiska.
Juridiska fakultetsnämnden avstyrker förslaget i sin nuvarande form.
Förslaget kräver ytterligare rättslig analys.
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