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Plats och tid KF-salen, onsdagen den 10 november 2021 kl 09:04-12:20 

Ledamöter Michael Karlsson (S), Ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Peter Olsson (V) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Ove Kaye (SD) 

Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S) ersätter Jerry Saxin (S) 

Sofia Karlsson (S) ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) 

Christer Törnell (KD) ersätter Michael Karlsson (M) 

Ersättare Barbro Axelsson (S) 

Hassan Dalo (S) 

Niklas Karlsson (S) 

Peter Stenberg (L) 

 

Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör 

Per Ljungberg, personalchef 

Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Helen Halvardsson, förvaltningschef teknik- och fritid, § 196 

Magnus Dalsbo, VD Åmåls kommunfastigheter AB, § 196 

Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef, §§ 218-221 

Bente Hjelm, Företagarna Åmål, § 222 

 

Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 197 
 Björn Skog  

Ordförande 
  

 Michael Karlsson  

Justerare 
  

 Ove Kaye  

 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-11-10 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-10 Datum då anslaget tas ned 2021-12-01 

Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 

Underskrift 
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KS § 197 Svar på remiss Ds 2021:27 "Vissa 
lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet"  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun lämnar följande yttrande på 

remissen: 

 

Förslagen ger en tydligare uppdelning mellan Arbetsförmedlingen och privata 

leverantörer med ett förtydligande att Arbetsförmedlingen i större utsträckning är en 

kontrollerande myndighet och privata leverantörer i större utsträckning är utförare 

av arbetsmarknadsinsatser.  

 

Fördelarna med detta är att kommunen kan bygga upp sin egen 

arbetsmarknadsverksamhet ut efter dessa förutsättningar och i större utsträckning 

samverka med privata leverantörer verksamma i kommunen. Arbetsförmedlingens 

tidigare reformering och centralisering har lett till minskad lokal närvaro och en 

sämre samverkan på individnivå. Genom den nya reformeringen finns möjlighet till 

en starkare samverkan på individnivå tillsammans med lokalt verksamma 

leverantörer istället. 

 

Kommunen ser inga svårigheter att samverka med privata leverantörer men ser att 

det kommer bli svårt med en övergripande och gemensam samverkan då det inte 

finns intresse för leverantörer att samverka sinsemellan då de samtidigt är 

konkurrenter till varandra. Det kan också skapa en större förvirring och få en 

negativ effekt i det privata näringslivet med fler aktörer som rör sig på samma yta. 

Åmåls kommun försöker att tillsammans med det lokala näringslivet skapa 

samordnade och tydliga vägar samt kontaktytor med tydligare syften och mål kring 

såväl individ som företag. Det finns en stor risk att detta försvåras med fler aktörer 

som agerar utifrån ett vinstdrivande perspektiv och inte ur ett individperspektiv eller 

för att i grunden tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. 

 

Det kommer ställas högre krav på kommunerna att fatta stafettpinnen när det gäller 

samordning och samverkan. Kommunerna kommer få vara drivande i samverkan 

med fler aktörer för att kommuninvånaren och det lokala företaget ska få de bästa 

förutsättningarna att leva ett verksamt liv. Det finns också en oro att det saknas 

kunskap hos leverantörer kring den lagstiftning som råder samt att det saknas 

incitament för att samverka för individens bästa. 
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Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har utsetts till remissinstans av Arbetsmarknadsdepartementet. I 

remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 

promemorian Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har 

tagit fram ett förslag till remissvar och överlämnat det till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 oktober 2021 § 

124 

- Tjänsteskrivelse 

- Missiv samt DS 2021:27 

Beslutet skickas till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

__________ 

 

 

 


