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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 244 
 Björn Skog 
  
  
Ordförande  

 Michael Karlsson 
  
  
Justerare  

 Christer Törnell 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2020-11-11 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-11-11 Datum då anslaget tas ned 2020-12-02 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Björn Skog 

 

Plats och tid Ordförandens hem samt digitalt, via Teams kl. 09:01–12:49 
  
Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Peter Olsson (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP), §§ 241-253 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Sofia Karlsson (S), ersätter Lotta Robertsson-Harén (MP) §§ 212-239 

Christer Törnell (KD), ersätter Michael Karlsson (M) 

  
Ersättare Hassan Dalo (S) 

Michael Henriksson (S) 

Niklas Karlsson (S) 

Peter Stenberg (L) 

Kjell Kaså (C) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör 

Björn Skog, kanslichef- och utredningschef 

Per Ljungberg, personalchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Kristin Björk, internationell samordnare, kommunledningskontoret, § 230 

Sara Vogel-Rödin, kulturchef, kommunstyrelseförvaltningen, § 230 

Niklas Wahlström, klimat- och  miljöstrateg, kommunledningskontoret, §§ 

231-232 
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Innehåll 

Ärende Sida 

KS § 244 Svar på remiss - Kommunernas medverkan i den statliga 

arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) 4 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/280 

KS § 244 Svar på remiss - Kommunernas 
medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun ställer sig bakom Remiss: 

Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41). 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov i mindre kommuner att med exempelvis 

arbetsmarknadsutbildningar komplettera det utbud som privata aktörer erbjuder. 

Utbudet av arbetsmarknadsinsatser tenderar att bli begränsade i mindre 

kommuner och det är ofta kommunerna själva som står för insatser utan statligt 

stöd. En ökad arbetslöshet i kombination med en mindre lokalt närvarande 

Arbetsförmedling kräver en omställning och en utökad befogenhet för 

kommunerna att verka inom arbetsmarknadsområdet. Kommunerna kan, utifrån 

den lokala arbetsmarknadens behov, leverera anpassade tjänster som ett 

komplement till det utbud som finns idag. 

Utredningen har funnit att Arbetsförmedlingen kan nyttja kommunerna som 

utförare av arbetsmarknadstjänster på flera sätt, att kommunerna har vissa 

befogenheter på arbetsmarknadsområdet och att kommuner kan vara utförare åt 

Arbetsförmedlingen. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har berett ärendet och föreslår att 

kommunstyrelsen ställer sig bakom förslagen i remissen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020 § 184 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 24 september 2020 

§ 131  

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Helena Wretman och verksamhetschef 

arbete och vuxnas lärande Per Lundin den 17 september 2020 

- Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) 

Beslutet skickas till 

- Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 13 november till 

a.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienr A2020/01492/A Åmåls kommun 

i ämnesraden 

- Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

__________ 


