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Från: Erika Pettersson
Skickat: den 5 oktober 2020 14:01
Till: Stadskontoret Registratorsfunktionen
Ämne: Svar från serviceförvaltningen
Hej!
Tacksam om denna mailkonversation kan registreras i ärende STK-2020-1077.
Tack på förhand!
Hälsar Erika
Från: Lars Ahlström <lars.ahlstrom@malmo.se>
Skickat: den 1 oktober 2020 14:25
Till: Gunnar Bergström <gunnar.bergstrom@malmo.se>
Ämne: Sv: kommuner-som-utforare-av-tjanster-at-arbetsformedlingen--en-analys-av-derattsliga-forutsattningarna-sou-2020-41(1)(2071983) (0)_TMP.pdf
Hej Gunnar!
Ursäkta dröjsmålet med svar, synpunkter på SOU:41 som Magdalena och jag läst igenom
och diskuterat internt även med två kollegor till oss båda inom förvaltningen.
Sammanfattningsvis kan vi alla konstatera att det är ingen enkel, tydlig fördelning inom
Arbetsmarknadsområdet och Arbetsförmedlingens nya roll.
Den kommande organiseringen ser mer ut som kommunerna gjorde och gör även i Malmö
mellan Tekniska nämnden, FGK (beställare) och servicenämnden, Kommunteknik
(utförare) med beställarfunktion som nya arbetsförmedlingen blir och då de ska med LOU
upphandla utförare av tjänster till de deltagare som står närmast arbetsmarknaden men
som kanske som idag saknar en gymnasieexamen och därav inte kan ta vilket jobb som
erbjuds.
När vi läste utredningen konstaterade vi också att Sveriges kommuner har liksom en blixlås
i lagen att förhålla sig till och kan därmed rent lagligt hävda att de insatser som
Kommunerna utför gör man för att på så sätt minska sina egna kostnader för att sänka
antalet försörjningsbidragstagare och erbjuda dem sysselsättning som en motprestation
för att få långvarigt stöd.
Det vi saknade är en tydlig ansvarslinje och framförallt en uppföljningsmyndighet typ IVO
som finns inom andra sektorer i samhället.
I Malmö lär det ju finnas en massa olika företag som kan utföra det Arbetsförmedlingen
upphandlar via LOU men hur ser det ut på små orter i Landet där enbart kommunen kan
inom ramen för sin verksamhet med stöd för det sk blixlåset utföra allt vad
arbetsförmedlingen efterfrågar.Konkurrensen sätts liksom ur spel och då råder det inte

lika mellan alla Sveriges kommuner och inte minst för de som tjänsten ska genomföras för
dvs de arbetssökande.
Vår slutsats är att det hade varit mer renodlat och tydligt med en huvudman om hela
verksamheten flyttades över till kommunerna som trots allt har den största kunskapen
och kostnaden för att ett gott samarbete fungerar och ger önskat resultat.
Idag är det mest ett trixande och fixande om vem som ska stå för fiolerna staten eller
kommunen.
Inte enkelt att se vad som vore bäst då Malmö stad är en dominant aktör på en stor
geografisk arbetsmarknad.
Med vänlig hälsning

Lars Ahlström
Strateg – kommunteknik/Ledning
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Från: Gunnar Bergström <gunnar.bergstrom@malmo.se>
Skickat: den 7 september 2020 10:20
Till: Lars Ahlström <lars.ahlstrom@malmo.se>
Ämne: VB: kommuner-som-utforare-av-tjanster-at-arbetsformedlingen--en-analys-av-derattsliga-forutsattningarna-sou-2020-41(1)(2071983) (0)_TMP.pdf
Prioritet: Hög
Hej Lars,
Försökte nå dig per telefon. Har avlyssnat telefonsvar och hört din frågeställning.
Jag är tacksam för alla kloka synpunkter jag kan få från er på serviceförvaltningen. Senast
30/9 behöver jag dem för att kunna hinna sammanställa ett förslag på yttrande från
staden.
Hälsningar
Gunnar
Från: Gunnar Bergström
Skickat: den 2 september 2020 13:35
Till: Lars Ahlström <Lars.Ahlstrom@malmo.se>; Magdalena Ludvigsson
<magdalena.ludvigsson@malmo.se>
Ämne: VB: kommuner-som-utforare-av-tjanster-at-arbetsformedlingen--en-analys-av-derattsliga-forutsattningarna-sou-2020-41(1)(2071983) (0)_TMP.pdf
Prioritet: Hög

Hej,
Ni kanske har input/synpunkter som kan tillföras i vårt yttrande om denna
remiss/utredning. I så fall vill jag ha det senast 30/9.
Bästa hälsningar
// Gunnar
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