
 

 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till 

Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) 

 
 

Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2017 

Precisering av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 22 juni 2016 att ge en särskild 

utredare i uppdrag att analysera hur statens åtagande för en väl 

fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag 

kan utformas.  

Utredaren får nu även i uppdrag att analysera och lämna 

förslag om hur  

 Arbetsförmedlingens samarbete med andra relevanta 

aktörer kan förbättras, 

 de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär 

myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer och hur 

det statliga åtagandet i övrigt i så fall bör organiseras,  

 kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken bör 

förtydligas, och hur enskilda kommuner, i de fall det är 

effektivt, i högre grad ska kunna medverka i genomförandet 

av arbetsmarknadspolitiken,  

 arbetsmarknadspolitiken i större utsträckning ska kunna 

samverka med relevanta aktörer på regional och nationell 

nivå i syfte att stärka kompetensförsörjningen, och 

 arbetsmarknadsutbildningen kan svara mot arbets-

marknadens behov samt i vilken form och av vilka aktörer 

arbetsmarknadsutbildningar ska tillhandahållas.  

Redovisning av dessa delar ska ske i slutredovisningen 

senast den 31 januari 2019, inklusive den analys av olika typer 

av externa leverantörer som enligt de ursprungliga direktiven 

skulle ha redovisats den 31 oktober 2017. 

Dir. 

2017:71 
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De ursprungliga direktiven 

I utredningens direktiv (2016:56) beskrivs att många aktörer, 

både statliga, kommunala, ideella och privata, påverkar 

arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen spelar som 

den huvudsakliga statliga myndigheten inom arbetsmarknads-

politiken en viktig roll. Med ett bättre samspel mellan de 

aktörer som bidrar till en väl fungerande arbetsmarknad kan 

samhällets samlade resurser utnyttjas bättre.  

Utredaren ska bl.a. analysera hur väl samspelet och 

ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar 

arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga 

myndigheters och kommunernas roll.  

Bland andra aktörer finns de som utför verksamhet på 

uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utredaren har bl.a. i uppdrag 

att särskilt analysera hur användningen av olika typer av externa 

leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken kan bidra till en väl 

fungerande arbetsmarknad. Den delen skulle redovisas senast 

den 31 oktober 2017. 

Utredaren ska utifrån analyserna lämna förslag om bl.a. 

förändringar som kan göra det staliga åtagandet för arbets-

marknadspolitiken mer effektivt och tydligt, exempelvis när det 

gäller styrning i form av reglering och finansiering i förhållande 

till utförande. Utredaren ska lämna fullständiga författnings-

förslag som bedöms nödvändiga för att genomföra föreslagna 

förändringar. 

Precisering av uppdraget 

Arbetsförmedlingens uppdrag och andra aktörer 

Arbetsförmedlingens uppdrag framgår främst av förordningen 

(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Myndig-

hetens verksamhet består av många olika aktiviteter och 

processer. 

De flesta av dessa aktiviteter och processer innebär att 

Arbetsförmedlingen i någon form samarbetar med eller 

använder sig av andra aktörer, inom offentlig, privat och ideell 
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sektor. I de ursprungliga direktiven till utredningen beskrivs 

översiktligt vilka dessa är. Det finns verksamheter där andra, 

privata aktörer skulle kunna ha en större roll eller där 

samarbetet skulle kunna utvecklas. Det kan t.ex. handla om att 

genom avtal låta någon annan, privat aktör utföra delar av 

Arbetsförmedlingens uppdrag där verksamheten inte innebär 

myndighetsutövning. Arbetsförmedlingen fattar ett stort antal 

beslut och vidtar ett stort antal åtgärder som utgör myndighets-

utövning, främst riktade mot arbetssökande men även mot 

arbetsgivare. Stora delar av Arbetsförmedlingens verksamhet 

innebär i sig inte myndighetsutövning, t.ex. stöd till arbets-

sökande eller kontakter med arbetsgivare, men har nära 

koppling till myndighetsutövningen.  

Riksdagen har beslutat att tillkännage att regeringen bör ge 

tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen om att ta fram 

förslag om hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som 

inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer 

på arbetsmarknaden samt om hur det statliga åtagandet i övrigt 

bör organiseras (bet. 2016/17:AU16, rskr. 2016/17:184).  

Privata externa aktörer levererar sedan länge tjänster till 

Arbetsförmedlingen, både utbildning och kompletterande 

arbetsförmedlingstjänster. Att överföra utförandet av betydande 

delar av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som i dag 

utförs av Arbetsförmedlingen till andra, privata aktörer påverkar 

det statliga åtagandet. Det ställer krav på att utforma det statliga 

åtagandet på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa en 

effektiv, tydlig, rättssäker och enhetlig verksamhet med hög 

kvalitet och goda möjligheter till insyn. Exempelvis behöver det 

säkerställas att det finns väl fungerande reglering, finansiering, 

samordning, kontroll, tillsyn, uppföljning, insyn och samverkan 

med andra aktörer. 
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Utredaren ska  

 analysera och överväga hur Arbetsförmedlingens samarbete 

med andra relevanta aktörer kan förbättras,  

 lämna förslag om hur de delar av Arbetsförmedlingens 

uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas 

ut på andra aktörer samt om hur det statliga åtagandet i 

övrigt i så fall bör organiseras, 

 analysera och beskriva konsekvenser för den statliga 

styrningen och uppföljningen,  

 lämna förslag om utformningen av dessa för olika möjliga 

förändringar av ansvaret för utförande, och  

 vid behov lämna fullständiga författningsförslag.  

Kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiken 

Av alla de aktörer som Arbetsförmedlingen samarbetar med i 

någon form har kommunerna en särskild roll. I de ursprungliga 

direktiven till utredningen beskrivs att kommunernas verksam-

het är en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. 

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Kommuners 

roll i arbetsmarknadspolitiken regleras i bl.a. lagen (1944:475) 

om arbetslöshetsnämnd och lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter. I den sistnämnda anges att 

kommuner efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen får 

anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. En väsentlig aspekt som beaktas vid sådana överens-

kommelser är i vilken utsträckning de enskilda kommunerna 

har förutsättningar att överta en uppgift. 

Erfarenheter är positiva från de senaste årens nya samarbets-

former, bl.a. lokala överenskommelser som Delagationen för 

unga och nyanlända till arbete (dir. 2014:157 och 2017:20) har 

främjat tillkomsten av, men samverkan är fortfarande 

otillräcklig. 

Trots att det finns möjligheter för olika former av samarbete 

och samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen 

förekommer det uppfattningar om att det finns hinder i dagens 

regelverk, t.ex. när det gäller upphandling och kommunala 

befogenheter, i tolkningen av regelverken och i Arbetsförmed-
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lingens utformning av sina upphandlingar. Överlappningar eller 

bristande samordning mellan kommunernas arbetsmarknads-

insatser för personer som tar emot ekonomiskt bistånd och 

Arbetsförmedlingens åtgärder kan leda till att de samlade 

offentliga resurserna inte används effektivt. Detsamma gäller 

mellan kommunal vuxenutbildning och Arbetsförmedlingens 

utbildningar. Det kan leda till att enskilda arbetssökande inte får 

bästa möjliga stöd från det offentliga. Många kommuner är 

beredda att ta ett större ansvar för en bättre fungerande arbets-

marknad men anser sig många gånger inte kunna göra detta. 

Kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken kan därför 

behöva förtydligas för att skapa bättre förutsättningar för olika 

former av samarbete och samverkan mellan staten och 

kommunerna. 

Arbetsmarknadspolitiken ska även i fortsättningen vara 

nationell. Enskilda kommuner bör dock i högre grad kunna 

medverka till genomförandet av arbetsmarknadspolitiken, i 

syfte att de samlade offentliga resurserna används mer effektivt 

för att stödja arbetssökande och för att förbättra arbets-

marknadens funktionssätt. Det kan ske på flera sätt, t.ex. genom 

frivilliga överenskommelser inom befintliga befogenheter 

mellan Arbetsförmedlingen och kommuner om att kommuner 

kan ansvara för viss verksamhet. Sådana överenskommelser kan 

även utformas samordnat på en regional nivå. Hur samarbete 

och samverkan utifrån sådana överenskommelser förhåller sig 

till tjänster som staten upphandlar kan då behöva tydliggöras. 

Utredaren ska  

 analysera om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken 

bör förtydligas och vid behov lämna fullständiga 

författningsförslag, och 

 lämna förslag om hur enskilda kommuner i de fall det är 

effektivt i högre grad ska kunna medverka i genomförandet 

av arbetsmarknadspolitiken. 
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Kompetensförsörjning och utvecklade former för 

arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsförmedlingen finns till både för de arbetssökande och 

arbetsgivarna. Arbetsgivares behov och den långsiktiga 

kompetensförsörjningen inom branscher måste vara underlag 

för myndighetens strategiska planering. Arbetsförmedlingens 

arbetsgivarkontakter finns till stor del på lokal nivå, medan 

många branscher främst agerar nationellt och regionalt utifrån 

funktionella arbetsmarknadsregioner. Det behövs bättre former 

för hur den statliga arbetsmarknadspolitiken samverkar med 

arbetsgivare, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter, 

aktörer med regionalt utvecklingsansvar och relevanta 

utbildningsaktörer på regional och nationell nivå. 

Ett verktyg för att motverka brister på arbetsmarknaden är 

den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Dess resultat 

har förbättrats något, men är fortsatt otillräckliga, i synnerhet 

om hänsyn tas till konjunkturläget med kompetensbrister inom 

många yrken. Att deltagarna har sämre förutsättningar än 

tidigare kan inte förklara nedgången.  

För att förbättra resultatet måste arbetsmarknads-

utbildningarna bättre motsvara arbetsmarknadens behov och 

endast personer som kan tillgodogöra sig utbildningen bör delta. 

Det är viktigt att samhällets samlade resurser används 

effektivt och olika insatser behöver vara överskådliga för 

individen. Arbetsmarknadsutbildningen kan inte ersätta den 

utbildning som sker inom skolväsendet, i folkbildningen och 

vid universitet och högskolor. Den bör i stället komplettera de 

utbildningarna, t.ex. genom att vara en mer flexibel utbildnings-

form som snabbt kan svara mot kompetensbehov på lokala och 

regional arbetsmarknader. 

I vissa fall har det saknats arbetsmarknadsutbildningar inom 

bristyrken, vilket ofta berott på svårigheter i upphandlingen av 

utbildningarna. För att möta behoven på den framtida 

arbetsmarknaden behövs det en effektiv och flexibel form för 

hur arbetsmarknadsutbildningar kan tillhandahållas. 
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Utredaren ska  

 lämna förslag om hur den statliga arbetsmarknadspolitiken i 

större utsträckning ska samverka med relevanta aktörer som 

arbetsgivare, branschorganisationer, arbetsmarknadens 

parter, aktörer med regionalt utvecklingsansvar och 

relevanta utbildningsaktörer på regional och nationell nivå i 

syfte att stärka kompetensförsörjningen utifrån funktionella 

arbetsmarknadsregioner,  

 lämna förslag om hur det kan säkerställas att arbets-

marknadsutbildningen är en flexibel insats som snabbt kan 

svara mot arbetsmarknadens behov och som förbättrar 

förutsättningarna för de arbetssökande att få arbete och för 

de arbetsgivare som behöver anställa inom ett bristyrkes-

område att snabbt få tag på arbetskraft, och  

 analysera och lämna förslag om i vilken form och av vilka 

aktörer som arbetsmarknadsutbildningar är bäst lämpade att 

tillhandahållas fortsättningsvis. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska redogöra för ekonomiska och andra konsekvenser 

av sina förslag. Utredaren ska bedöma förslagens konsekvenser 

för myndigheter och organisationer, inklusive konsekvenser för 

myndigheterna som arbetsgivare och för myndigheternas 

personal. Utredaren ska i enlighet med 14 kap. 3 § RF beakta 

proportionalitetsprincipen i samband med överväganden om 

inskränkningar av den kommunala självstyrelsen. 

Om förslagen innebär ökade kostnader eller minskade 

intäkter för staten, ska en beräkning redovisas. Om förslagen 

innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa 

redovisas. När det gäller ökade kostnader och minskade intäkter 

för stat eller kommun ska utredaren föreslå finansiering av 

dessa. Utredaren ska dessutom redovisa eventuella personella 

konsekvenser av sina förslag. 
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Genomförande och redovisning av uppdraget 

De ursprungliga direktiven pekar ut andra utredningar som 

utredaren ska ha kontakt med. Utöver dessa ska utredaren ha 

kontakt med utredningen Organisationsöversyn av de statliga 

myndigheterna inom skolväsendet (dir. 2017:37). 

Redovisning av desssa delar ska ske i utredningens 

slutredovisning senast den 31 januari 2019, inklusive den analys 

av olika typer av externa leverantörer som enligt de ursprung-

liga direktiven skulle ha redovisats den 31 oktober 2017. De 

delar som rör vägledning samt övergripande kartläggning av 

samspel och ansvarsfördelning mellan stat och kommun ska 

redovisas enligt det ursprungliga direktivet senast den 

31 oktober 2017. 

(Arbetsmarknadsdepartementet) 


