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Remiss - Vissa lagförslag med anledning av en reformerad
arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27
Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar förslag på yttrande
över Ds 2021:27 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2021.
Arbets- och företagsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning
Arbetsmarknadsdepartementet har remitterat promemoria, Ds 2021:27 Vissa lagförslag med
anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, med lagförslag rörande den
föreslagna reformeringen av Arbetsförmedlingen till Nacka kommun. Lagändringarna
föreslås träda ikraft den 1 december 2022. Då utredningen är en del av flertalet parallella
utredningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten återstår förtydliganden
inom en rad områden för att kommuner ska kunna yttra sig om de faktiska effekterna av
förslagen i den aktuella utredningen.
Nacka kommun ser positivt på förslagen där de matchande och rustande insatser i
huvudsak ska utföras av fristående aktörer, ett upplägg som Nacka kommun har lång
erfarenhet av utifrån ett mångårigt arbete med kundval, systematisk uppföljning och
utveckling av arbetet med auktoriserade anordnare.
Nacka kommun ser positivt på att flera av förslagen handlar om att möjliggöra och skapa
förutsättningar för såväl en effektiv som kostnadseffektiv samverkan mellan berörda
parter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Nacka kommun lyfter vikten av
en tydligare analys och förslag som inkluderar ett rättssäkert informationsutbyte och
effektiv samverkan kring individer i behov av myndighetssamordning och/eller parallella
insatser. Förtydliganden behövs även kring hur organiseringen av Arbetsförmedlingen
och dess justerade uppdrag ska ta tillvara på all erfarenhet och kunskap kommuner har av
samverkan kring målgrupper med komplexa behov.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

Nacka kommun ser behov av förtydliganden kring gränsdragningar, roller, ansvar,
skyldigheter och rättigheter för Arbetsförmedlingen, leverantörer och andra berörda
myndigheter gällande samtliga av de områden promemorian tar upp.
Slutligen åberopas det brev Nacka kommun sände till arbetsmarknadsminister Eva
Nordmark i januari 2020, där kommunen önskar att under en avgränsad period få
helhetsansvar för både etableringsuppdraget och det arbetsmarknadspolitiska uppdraget
riktat mot nyanlända och arbetssökande i Nacka.

Ärendet
Arbetsmarknadsdepartementet har remitterat promemoria, Ds 2021:27 Vissa lagförslag med
anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, med lagförslag rörande den
föreslagna reformeringen av Arbetsförmedlingen till Nacka kommun. Lagändringarna
föreslås träda ikraft den 1 december 2022.
Synpunkter på utredningens förslag bereds av Arbets- och företagsnämnden. Efter beslut
i Arbets- och företagsnämnden den 27 oktober tas vidare beslut på kommunstyrelsens
sammanträde den 8 november. Sista svarsdag till arbetsmarknadsdepartementet är den 12
november 2021.
Utredningens uppdrag har varit att ta fram lagförslag som behövs för att genomföra den
fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen.
Utredningen behandlar lagförslag för reformeringen av Arbetsförmedlingen och hänvisar
bland annat till den parallella utredningen SOU 2020:41 Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna.
Att utredningen är en del av flertalet parallella utredningar innebär att det återstår
förtydliganden inom flertalet områden för att kommuner faktiskt ska kunna ta ställning
till information och förslag i den aktuella utredningen. Arbets- och företagsnämndens
yttrande har därför fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet i arbetet med de individer
som är i behov av myndighetssamordning för att på mest effektiva sätt få rätt stöd på sin
väg till hållbar egen försörjning och därmed långsiktigt vara en del av arbetsmarknaden.

Uppdraget i promemorian och dess utgångspunkter
Uppdraget som redovisas i promemorian har varit att genom vissa lagförslag säkerställa
en väl fungerande arbetsmarknad. En del i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är
att Arbetsförmedlingen, som ansvarig myndighet för den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten, på ett mer effektivt sätt än i dag (1) ger stöd till arbetssökande att komma
i arbete och (2) möjliggör att fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens.
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En av utredningens utgångspunkter är att Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha
huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men matchande och rustande insatser ska i
huvudsak utföras av leverantörer på uppdrag av myndigheten. Syftet med utredningen är
att ta fram de förslag på lagändringar som anses behövas för genomförandet av den
fortsatta reformeringen av arbetsförmedlingen.
I promemorian uppges att en större del av Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvar
kommer fokuseras på att säkerställa att kvalitet, kontroll, kostnadseffektivitet och
kontinuerliga förbättringar genomsyrar ett nytt system med insatser utförda av fristående
aktörer.
I promemorian anges att lagförslagen är avsedda att säkerställa en väl fungerande
arbetsmarknad genom reformeringen av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens får
ett utökat ansvar för samverkan med andra myndigheter samt får i uppdrag att fokusera
sin verksamhet på kontroll, uppföljning och utveckling. Utredningen anger även att
anskaffandet av fristående leverantörer för rustande och matchande insatser för
arbetssökande säkerställer att såväl arbetssökandes som arbetsgivares behov möts på ett
mer effektivt sätt än idag.

Promemorians förslag och arbets- och
företagsnämndens synpunkter
Uppdraget som redovisas i promemorian är mycket omfattande, samtidigt som den lyfter
flera parallella utredningar som också kan anses ha påtagliga konsekvenser för kommuner
och i förlängningen kommunens individer.
Flera av förslagen handlar om att möjliggöra och skapa förutsättningar för en effektiv
och kostnadseffektiv samverkan mellan Arbetsförmedlingen och fristående aktörer.
Enligt förslaget till remissvar fokuserar Nacka kommun sina synpunkter på följande
delar; samverkan kring myndighetsgemensamma individer och konsekvenser för
kommuner.
Avsnitt 3 i promemorian kommenteras inte specifikt i denna tjänsteskrivelse då avsnittet
inte innehåller några faktiska förslag. Nacka kommuns synpunkter som rör de frågor som
diskuteras under avsnitt 3 fångas upp under avsnitt 9 Konsekvenser för kommuner.
Nedan redovisas de faktiska förslag som anges i promemorian, för vilka Nacka kommun
föreslås att lämna yttrande.
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4.2.1 Nya sekretessbestämmelser för den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Förslag: Sekretess ska gälla i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för uppgift om
en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretess ska även gälla i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För
uppgift i allmän handling som avser personliga förhållanden ska sekretessen gälla i högst
sjuttio år. De särskilda bestämmelserna om sekretess för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden när uppgiften förekommer i ärende om etableringsinsatser och i
ärende om ersättning som kan lämnas för deltagande i etableringsinsatser ska upphöra att
gälla. Även bestämmelsen som inskränker rätten att meddela och offentliggöra sådana
uppgifter ska upphöra att gälla.
Nacka kommun ställer sig positiv till att sekretessbestämmelser gäller för samtliga
fristående aktörer som anskaffas för utförande av arbetsmarknadsinsatser.
Gällande myndighetsgemensamma individer behövs ett förtydligande kring hur relevanta
uppgifter, exempelvis för bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd eller behov av
parallella insatser, på ett rättssäkert och effektivt sätt kan kommuniceras mellan samtliga
aktuella myndigheter och anskaffade fristående aktörer.
Nacka kommun vill lyfta risken att myndighetsgemensamma individer drabbas negativt
av otydliga förutsättningar under nuvarande lagstiftning fram tills de föreslagna
lagändringarna träder i kraft. Nacka kommun understryker vikten av att det under den tid
som återstår, fram till dess att lagändringarna träder i kraft, finns tydliga lokala
överenskommelser och en aktiv samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och
andra berörda myndigheter.

4.2.2 En särskild sekretessbrytande bestämmelse införs för
Arbetsförmedlingen
Förslag: Sekretessen i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska inte hindra att
uppgift lämnas till en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag
av Arbetsförmedlingen, om det är nödvändigt för att leverantören ska kunna fullgöra sitt
uppdrag.
Nacka kommun ställer sig positiv till lagstiftning som främjar relevant uppgiftslämning
mellan aktörer för att på bästa sätt fullgöra uppdraget att ge rustande och matchande
insatser till individ på sin väg till egen försörjning.
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Gällande myndighetsgemensamma individer behövs ett förtydligande om hur liknande
lagstiftning kan möjliggöra och säkerställa att relevanta uppgifter, exempelvis för
bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd eller behov av parallella insatser, på ett
rättssäkert och effektivt sätt kan kommuniceras mellan samtliga aktuella myndigheter och
anskaffade fristående aktörer.

4.3 Tystnadsplikt hos leverantörer och underleverantörer
Förslag: Den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar eller har
deltagit i en leverantörs verksamhet att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på
uppdrag av Arbetsförmedlingen ska inte obehörigen få röja vad han eller hon då har fått
veta om enskilds personliga förhållanden eller affärs- eller driftförhållanden. Detsamma
ska gälla för den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos en underleverantör som
medverkar till att fullgöra leverantörens uppdrag. I det allmännas verksamhet tillämpas i
stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen ska placeras i
lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Bestämmelsen om tystnadsplikt i
lagen om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare tas bort.
Nacka kommun ställer sig positiv till lagändring som säkerställer tystnadsplikt, av
uppgifter som obehörigen lämnas ut, för samtliga leverantörer som arbetar på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.
Gällande myndighetsgemensamma individer behövs ett förtydligande om hur liknande
lagstiftning kan möjliggöra och säkerställa att relevanta uppgifter, exempelvis för
bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd eller behov av parallella insatser, på ett
rättssäkert och effektivt sätt kan kommuniceras mellan samtliga aktuella myndigheter och
anskaffade fristående aktörer.

5.2 Leverantörers skyldighet att lämna uppgifter till
Arbetsförmedlingen
Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela
föreskrifter om skyldighet för en leverantör som bedriver arbetsmarknadspolitiska
insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter
som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Bestämmelsen
ska placeras i lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Nacka kommun ställer sig positiv till lagstiftning som säkerställer leverantörers lämning
av uppgifter som Arbetsförmedlingen behöver i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.
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Gällande myndighetsgemensamma individer behövs ett förtydligande om hur liknande
lagstiftning kan möjliggöra och säkerställa att relevanta uppgifter, exempelvis för
bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd eller behov av parallella insatser, på ett
rättssäkert och effektivt sätt kan kommuniceras mellan samtliga aktuella myndigheter och
anskaffade fristående aktörer.

6.2 Ändringar i Arbetsförmedlingens registerlag
Förslag: De paragrafer som reglerar ändamålen för Arbetsförmedlingens behandling av
personuppgifter och direktåtkomst ska ändras genom att begreppet kompletterande aktör
ersätts med begreppet leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag
av Arbetsförmedlingen.
Nacka kommun ställer sig positiv till lagstiftning som reglerar ändamålen för
Arbetsförmedlingens behandling av personuppgifter innefattar samtliga fristående
aktörer som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Utifrån erfarenhet och kontinuerlig utveckling av Nacka kommuns verktyg Jämföraren
ser Nacka kommun att förtydliganden behövs gällande vilka uppgifter för respektive
leverantör som kommer att publiceras och tillgängliggöras för att tillhandahålla,
framförallt myndighetsgemensamma individer, ett fullgott beslutsunderlag då de väljer
leverantör av sin/a beviljade insats/er.
Gällande myndighetsgemensamma individer ser Nacka kommun ett behov av att
säkerställa att relevant information om samtliga anskaffade fristående aktörer även
kommer kommuner och andra berörda myndigheter tillhanda, på ett effektivt och
rättssäkert sätt.

7 Följdändringar i arbetslöshetsförsäkringen
Förslag: Den paragraf som reglerar att en sökande ska varnas eller stängas av från rätt till
ersättning, ska ändras genom att begreppet kompletterande aktör ersätts med begreppet
leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av
Arbetsförmedlingen. Det ska också förtydligas i paragrafen att det är hos
Arbetsförmedlingen som det upprättas en individuell handlingsplan och att det är till den
myndigheten som en sökande ska lämna en aktivitetsrapport samt att det är
Arbetsförmedlingen som anvisar en sökande att söka lämpligt arbete.
Nacka kommun ställer sig positiv till föreslagen lagförändring.
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Nacka kommun ser en överhängande risk med det statistiska bedömningsstödet, hur
matchningen kommer att fungera och vad som händer med de individer som inte upptas
av systemet.
Vidare ser Nacka kommun en risk gällande det statistiska bedömningsstödets möjlighet
att på ett korrekt sätt bedöma myndighetsgemensamma individers förutsättningar och
möjlighet att tillgodogöra sig olika typer av insatser. Nacka kommun anser att
bedömningen av vilken/vilka insats/er som är mest arbetsmarknadspolitiskt motiverad/e
bör, för myndighetsgemensamma individer, bör göras i samråd med individansvariga
handläggare på aktuella myndigheter. Detta för att säkerställa att parallella insatser
kompletterar varandra på bästa sätt, så att individen på snabbat mest hållbara sätt ska stå
till arbetsmarknadens förfogande och slutligen komma i långvarig egen försörjning. För
att säkerställa det arbetsmarknadspolitiska uppdraget bör myndighetssamordningen ske
mellan individansvariga handläggare på respektive myndighet, och vid behov även
tjänstepersoner ur individteam på respektive myndighet.
Nacka kommun ser även behov av förtydliganden gällande gränsdragningar för
bedömning och beviljande av insatser utifrån olika individgruppers aktuella och framtida
behov. Här behövs förtydliganden om ansvarsfördelning, samverkan och finansiering
främst kring myndighetsgemensamma individer med behov av mer omfattande parallella
insatser, för att säkerställa att individen står till arbetsmarknadens förfogande för
långsiktig egen försörjning.

8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 december 2022. Äldre bestämmelser om
sekretess ska gälla för uppgifter som har lämnats före ikraftträdandet. Äldre
bestämmelser ska också gälla för den tystnadsplikt som gäller för den som är eller har
varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven verksamhet för nyanlända invandrare.
Nacka kommun ställer sig positiv till förbättrade förutsättningar för Arbetsförmedlingen
att ta ansvar för och utföra sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag.
Förtydliganden behövs angående hur utrymmet för lokala överenskommelser kan
komma att se ut då lagändringarna trätt i kraft. Förtydliganden behövs även kring
kommuners möjlighet att i samverkan med Arbetsförmedlingen, och vid behov andra
myndigheter, skriva en överenskommelse om en lösning kring exempelvis en
individgrupp, en insats eller en process för myndighetsgemensamma individer.
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Nacka kommun ser en påtaglig risk att myndighetsgemensamma individer drabbas
negativt av rådande otydlighet i ansvarsfördelning och utförande fram till dess att
erfarenheter dragits av kundval rusta och matcha och till dess att lagförslagen träder i
kraft. Nacka kommun vill se en fördjupning, såväl strukturellt som operativt, kring hur
samordning och samverkan ska se ut för myndighetsgemensamma individer.
Även kommuners erfarenheter från samverkan fram till dess att lagförslagen träder i kraft
bör komplettera andra erfarenheter och tillsammans forma slutgiltiga förtydliganden och
gränsdragningar. Framförallt de behövda förtydligandena kring målgrupper för de olika
insatserna, och vilka förutsättningar som ligger till grund för beviljande av olika insatser.
Nacka kommun ser även att erfarenheter av just samverkan fram till dess att lagförslagen
träder i kraft bör forma tydligare roller, förutsättningar, ansvarsfördelning för samtliga
myndigheter och fristående aktörer. Dessa erfarenheter bör även bidra till att tydliggöra
riktlinjer för samverkan utifrån individens förutsättningar och behov. Därutöver behöver
samtliga lärdomar och erfarenheter bidra till förtydligande kring finansieringsmodellen
för vad som är arbetsmarknadspolitiskt motiverat även för myndighetsgemensamma
individer.
För att undvika att nuvarande otydlighet gällande arbetsmarknadsinsatser riskerar att
driva på långtidsarbetslösheten ytterligare vill Nacka kommun återigen hänvisa till det
brev Nacka kommun skickade till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i januari 2020.
Nacka kommun önskar där komplettera pilotkommunerna för kundval rusta och matcha
genom att under en avgränsad period få helhetsansvar för både etableringsuppdraget och
det arbetsmarknadspolitiska uppdraget riktat mot nyanlända och arbetssökande i Nacka.
Förslaget om att utse Nacka till pilotkommun skulle en möjlighet för staten att
komplettera utredningen med kunskap om en alternativ utföringsform samt utvärdera
effekterna av en mer omfattande delegering av strategiskt och operativt ansvar till
kommunerna i det kommande reformerade systemet. Som bieffekt uppnås även bättre
uppfyllande av lagkraven om effektiv verksamhet samt god hushållning med både statliga
och kommunala medel. Förslag på finansiering av detta återfinns i ovan nämnda brev.

9 Konsekvenser för kommuner
Förslag: Reformeringen innebär inga förändringar av ansvarsfördelningen mellan stat
och kommun. Införandet av förmedlingsinsatser kan förvisso väntas påverka kommuner,
bland annat deras verksamheter som underlättar arbetssökandes inträde på
arbetsmarknaden samt i deras roller som arbetsgivare och anordnare av
arbetsmarknadspolitiska insatser som till exempel praktik. De lagförslag som lämnas i
denna promemoria bedöms däremot inte i sig medföra några konsekvenser för
kommunerna.
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Redan i dag tar kommunerna ett stort ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Nacka
kommun vill i detta remissyttrande lyfta problematiken med de ännu outredda
konsekvenser reformeringens får för landets kommuner, och i förlängningen de
myndighetsgemensamma individerna. Förtydliganden som krävs gäller framförallt
kostnader och arbetsinsatser som riskerar att belasta kommunerna till följd av den
otydliga ansvarsfördelningen.
Enligt promemorian kommer reformeringen av Arbetsförmedlingen inte att påverka
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Kommunerna fyller idag en viktig
funktion för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. I dessa fall kan
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommun vara det mest effektiva sättet för
individen att komma närmare ett arbete och/eller studier. Här behövs ytterligare
förtydliganden kring hur Arbetsförmedlingen kommer att ta ansvar för den viktiga
samverkan. En sammanhållen planering och handlingsplan är avgörande för
arbetssökande, speciellt för myndighetsgemensamma individer som i vissa fall är i behov
av parallella insatser av myndigheter och fristående aktörer.
Brett utbud av insatser och mångfald av leverantörer
Nacka kommun understryker att det saknas en analys av de behov kommunerna möter i
arbetet och samverkan runt långtidsarbetslösa i behov av kommungemensam
samordning. Förtydligande behövs kring hur den nya organiseringen av
Arbetsförmedlingen ska möta de behoven.
Nacka kommun ser vidare behovet av förtydliganden kring gränsdragningen av vilka
insatser kommunen får bevilja. Detta gäller särskilt för individer som ännu inte anvisats
till en insats eller som ännu inte har en full planering hos Arbetsförmedlingen.
Förtydliganden behövs både för vilka individer som kan beviljas olika insatser, samt hur
olika insatser förhåller sig till varandra.
Förtydliganden behövs även för gränsdragningar när en leverantör är skyldig att ta
emot/avsluta/lämna över uppdraget till annan leverantör och/eller myndighet.
Förmedlingsinsatser
Nacka kommun bedömer att den statistiska automatiserade bedömningen som ligger till
grund för anvisandet av individer till de nya förmedlingsinsatserna riskerar att missa
relevant information som sedan ligger till grund för behovet av myndighetssamordning
och/eller parallella insatser från kommunens sida.
Förtydliganden behövs kring gränsdragningar för målgruppen för insatsen. Det behövs
även förtydliganden kring samverkan runt en myndighetsgemensam individ när
förmedlingsinsats ska eller har beviljats.
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Nacka kommun ser vidare behoven av förtydliganden kring ersättningsmodell och
snabbhetspremier till leverantörer, specifikt avseende individer som har flera parallella
insatser.
Effektivt informationsutbyte
Nacka kommun ser positivt på att flera av förslagen handlar om att möjliggöra och skapa
förutsättningar för både en effektiv och kostnadseffektiv samverkan mellan berörda
parter. Nacka kommun anser att det saknas förslag som inkluderar ett rättssäkert
informationsutbyte kring myndighetsgemensamma individer i behov av
myndighetssamordning och/eller parallella insatser. En tydligare analys behövs av
systematiska och organisatoriska förutsättningar för rättssäkert och relevant
informationsutbyte mellan samtliga aktörer kring en myndighetsgemensam individ.
Likvärdig tillgång till service och insatser i hela landet
Nacka kommun ser positivt på ambitionen att säkerställa likvärdig tillgång till service och
insatser i hela landet och framhåller vikten av att sätta individens förutsättningar och
behov i centrum.
Samverkan med andra aktörer
Nacka kommun vill belysa behovet av förtydliganden kring hur uppdraget i
promemorian förhåller sig till de klargöranden som under våren 2022, enligt regeringen,
ska tillkännages i kompletterande utredningar för reformeringen av
arbetsmarknadspolitiken; SOU 2020:41 Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna samt lagrådsremissen En
sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt.
Nackas erfarenhet av kundval
Nacka kommun har lång erfarenhet av arbete med kundval och systematisk uppföljning
och utveckling av arbetet med auktoriserade anordnare. När kundval rusta och matcha
(KROM) implementeras är det av yttersta vikt att lokala överenskommelser mellan
Arbetsförmedlingen och kommunerna ingås. Detta för att förtydliga hur samverkan kring
myndighetsgemensamma individer i behov av parallella insatser och
myndighetsgemensam samordning ska ske såväl strategiskt som operativt.
Nacka kommun som pilotkommun under tiden fram till införandet
Nacka kommun vill åberopa det brev Nacka kommun sände till arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark i januari 2020 där kommunen önskar att under en avgränsad period få
helhetsansvar för både etableringsuppdraget och det arbetsmarknadspolitiska uppdraget
riktat mot nyanlända och arbetssökande i Nacka. Förslaget om att utse Nacka till
pilotkommun skulle innebära en möjlighet att komplettera utredningen med kunskap om
en alternativ lösning. Vidare skulle det ge möjlighet att utvärdera effekterna av en mer
omfattande delegering av strategiskt och operativt ansvar till kommunerna i det
kommande reformerade systemet.
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Ekonomiska konsekvenser
En effektivare arbetsmarknadspolitik och funktionella system för ersättning till
kommuner som utför insatser inom det statliga ansvarsområdet kan leda till minskade
kommunala kostnader för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd och/eller
ökade intäkter vid uppdrag från, och samarbete med, Arbetsförmedlingen.
I dagsläget finansierar Nacka kommun en stor del av de arbetsmarknadsinsatser som
levereras till arbetssökande Nackabor. Beroende på hur effektivt reformeringen av den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten i praktiken genomförs kan detta förmodas ha
ekonomiska konsekvenser för Nacka kommun.
En djupare analys av ekonomiska effekter av föreslagen reformering behöver
genomföras.

Konsekvenser för barn
Säkerställande av en effektiv arbetsmarknadspolitik väntas öka möjligheterna för arbetsoch företagsnämndens målgrupper att på kortare tid komma ut i egen försörjning.
Indirekt kan därav samtliga åtgärder som leder till effektivare arbetsmarknadsinsatser
anses ha mycket positiva konsekvenser för barn vars vårdnadshavare står utanför
arbetsmarknaden. Med ökad sysselsättningsgrad följer en minskad risk för ekonomisk
utsatthet. Studier visar vidare att föräldrarnas arbetsmarknadssituation i hög grad
överförs till barnen, även om barnen är födda och uppväxta i Sverige. Genom att fler
nyanlända ges förutsättningar att delta i arbets- och samhällslivet minskar risken för att
ett utanförskap hos föräldrarna går i arv till barnen.1
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Med rätt att delta - Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012::69)
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