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Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson  

Länsstyrelsen i Örebros dialog med länets kommuner med anledning av de 
aviserade förändringarna inom Arbetsförmedlingen 

Den 19 mars bjöd jag, på initiativ från Arbetsförmedlingen, in till ett dialogmöte om de 
aviserade förändringarna inom Arbetsförmedlingen. Vid mötet deltog politiker och 
tjänstemän från 11 av länets 12 kommuner. Jag vill med detta förmedla de medskick 
kommunerna gav vid mötet.  

Kommunerna i länet är i grunden positiva till den reform av Arbetsförmedlingen som 
regeringen aviserat. Den oro och de tveksamheter som lyfts handlar i allt väsentligt om hur 
omställningen ska gå att genomföra på så kort tid utan att det får stora konsekvenser för 
medborgare, arbetsgivare och kommuner. 

Kommunerna anser det vara av särskild vikt att regeringen förtydligar den nya inriktning 
som reformen kommer innebära och vilka konsekvenser det kan få för kommunerna. 
Kommunerna ser en risk i att ansvaret för de arbetssökande i högre grad än idag kommer 
att föras över till kommunerna. Kommunerna betonar att de i dagsläget inte har den 
mottagarkapaciteten samt att tidsramen är för snäv för att de ska ha en möjlighet att växla 
upp och möta de nya utmaningarna som förändringen av arbetsförmedlingen service 
innebär. Många kommuners ekonomi är idag ansträngd och det finns inte några marginaler 
att täcka upp för tillkommande behov. Detta skulle också innebära en förskjutning av 
ansvar från stat till kommunal sektor och i grunden förändra ansvarsförhållandet mellan 
stat och kommun.  

Samverkan mellan stat och kommun påverkas också av förändringarna inom 
Arbetsförmedlingen. Redan nu märks det av genom att etablerade samverkansforum mellan 
arbetsförmedlingen och kommunerna prioriteras ned, upparbetade arbetssätt upphör delvis 
till följd av ett minskat antal arbetsförmedlare. Glappet mellan tidigare levererad service till 
att arbetsförmedlingens nya arbetssätt är utvecklat och förankrat medför konsekvenser för 
såväl arbetssökande som kommuner. Kommunerna påpekar att staten och 
arbetsförmedlingen måste prioritera samverkan och avsätta tid och resurser för att 
möjliggöra för inspel från kommunerna för att kunna lägga grunden för en väl fungerande 
verksamhet framöver. 

Vad gäller stängning av lokala arbetsförmedlingskontor ser kommunerna i Örebro län att 
det preliminära förslaget om att alla lokala kontor förutom kontoren i Örebro och 
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Lindesberg läggs ner med hänvisning till närhetsprincipen är svårt att motivera. Förslaget 
grundar sig på geografisk närhet mellan orter utan hänsyn till faktiska omständigheter så 
som bristen på utbyggd lokaltrafik samt att målgruppen arbetssökande sällan har tillgång 
till körkort och egen bil. 

Lokalt och regionalt i Örebro län är erfarenheten så här långt att det inte har funnits 
fristående aktörer som kunnat leverera de resultat som krävs för att målgruppen 
långtidsarbetssökande och nyanlända ska komma i arbete och hållbar egen försörjning. När 
de misslyckats med uppgiften har försörjningsansvaret fallit tillbaka på kommunerna. 
Farhågan är därför stor att när arbetsförmedlingen ställer om, samtidigt som det inte finns 
fristående aktörer som kan ta vid, kommer kommunerna fortsatt/åter att få ta det 
ekonomiska ansvaret för målgrupperna. Detta trots att huvudmannaskapet mellan stat och 
kommun är oförändrat. Offentligheten har även fortsatt en skyldighet att ge ett analogt stöd 
till grupper med sådana behov. Gruppen med hälso- och/eller sociala problem ökar och har 
behov av motivationshöjande insatser och yrkesvägledning vilket kräver personella 
resurser. Om inte de fristående aktörerna eller det digitala stödet är tillräckligt ställer sig 
kommunerna frågande till hur arbetsförmedlingen ska säkerställa att de arbetssökande med 
behov av fördjupat stöd får tillgång till de resurser de behöver. 

Kommunernas arbetsmarknads- och integrationsenheter är idag väl rustade att arbeta med 
dessa målgrupper om de tilldelas adekvata resurser. Det ses också som viktigt att väl 
fungerande verktyg så som studiestartsstöd och utbildningskontrakt fortfarande finns 
tillgängliga för att underlätta för arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. 

Vikten av en nära dialog och tidig information i tider av snabba förändringar betonades och 
vi avslutade mötet med att boka in ett uppföljande möte under våren. Vi enades om att vi 
vill bidra till en konstruktiv samverkan mellan staten och kommunerna i vårt län. Det är 
särskilt viktigt då osäkerheten är stor och vi står inför större förändringar som påverkar 
samhället i stort. 

Med vänlig hälsning 

Maria Larsson 
Landshövding i Örebro län 
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