Cirkulärnr:

08:61

Diarienr:

08/2866

Nyckelord:

Arbetsmarknadspolitik, samarbete med
arbetsförmedlingen, Jobb- och utvecklingsgaranti,
Jobbgaranti för ungdomar

Handläggare:

Åsa Karlsson

Avdelning:

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad

Datum:

2008-07-23

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik
Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor
Ansvaring för flyktingmottagande
Socialchef

Rubrik:

Nya regler om kommuners medverkan i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Ersätter:

08:03

Bilagor:

Förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska
program.

2008-07-23

CIRKULÄR 08:61

Avd för lärande och arbetsmarknad
Åsa Karlsson

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik
Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor
Ansvaring för flyktingmottagande
Socialchef

Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Förändringar har gjorts i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program i syfte att
klargöra i vilka situationer Arbetsförmedlingen kan ingå överenskommelse med
en kommun om att anordna arbetsmarknadspolitiska insatser eller aktiviteter.
Regeringen har i ett pressmeddelande angett att förordningsändringarna innebär
att 1 § ändras för att klargöra att Arbetsförmedlingen kan samverka med
kommunerna om arbetsmarknadspolitiska program om Arbetsförmedlingen inte
själv anordnar dessa i egen regi eller upphandlar tjänsterna enligt lagen om
offentlig upphandling.
I förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner
om arbetsmarknadspolitiska program anges att Arbetsförmedlingen kan välja om
arbetsmarknadspolitiska insatser och aktiviteter ska:
– genomföras i Arbetsförmedlingens egen regi,
– upphandlas enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
– anordnas genom överenskommelse med en kommun om lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling inte är tillämplig, eller
– anordnas genom överenskommelse med en kommun om det efter ett upphandlingsförfarande visar sig att någon annan lämplig aktör för insatserna eller
aktiviteterna inte finns.
Av regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen framgår att myndigheten ska
säkerställa att kompletterande aktörer är en del av förmedlingarnas tjänsteutbud.
År 2008 ska Arbetsförmedlingen upphandla insatser och aktiviteter från
kompletterande aktörer för en tredjedel av deltagarna - eller minst 10 000 pers - i
jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.
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Med kommuner får Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser om att anordna
insatser eller aktiviteter:
– enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,
– enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar samt
– för målgrupperna nyanlända invandrare och unga med funktionshinder.
Ekonomiskt stöd för merkostnader får lämnas till den kommun som anordnar
arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen får även ersätta kommunen för
merkostnader för studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med
coachning som anordnas enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för
ungdomar.
En överenskommelse ska ingås på viss tid, dock längst ett år. I överenskommelsen
ska det anges:
– vilka målgrupper insatserna eller aktiviteterna avser,
– vilka insatser eller aktiviteter som ska anordnas inom programmet,
– hur insatserna eller aktiviteterna ska följas upp och kontrolleras,
– om det fattats något beslut om ersättning enligt 3 §,
– om lokala utvecklingsavtal enligt förordningen 2008:348 om urbant
utvecklingsarbete eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör
Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner.
Förordningen träder i kraft den 15 augusti 2008.
______
SKL välkomnar att regeringen gjort ändringar i förordningstexten och tydliggjort
under vilka förutsättningar kommunerna kan bidra till den statliga
arbetsmarknadspolitikens genomförande på lokal nivå. SKL tycker att det också är
positivt att regeringen utvidgat målgruppen för vilka som kan anvisas till
kommunala insatser till att även omfatta nyanlända invandrare och unga med
funktionshinder.
Det är önskvärt att kommunerna får en längre planeringshorisont än ett år, vilket
är den tidsgräns som anges i författningen. SKL förutsätter att de avtal som
tecknas på lokal nivå innehåller en klausul om uppsägningstid och att
Arbetsförmedlingarna i god tid meddelar kommunerna om de inte avser att
förlänga ingångna överenskommelser.
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Frågor om kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder besvaras
av Vivi Jacobson-Libietis, Torgny Ljungkvist och Tor Hatlevoll, Avdelningen för
Lärande och Arbetsmarknad, tfn 08-452 70 00 (vx).
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad

Louise Fernstedt

Åsa Karlsson

Bilagor: Förordningen (2007:1364)om Arbetsförmedlingens samarbete med
kommuner om arbetsmarknadspolitiska program.
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