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Yttrande över  
Remiss av Kommuners medverkan i den statliga arbetsmark-
nadspolitiken (SOU 2020:41)  

 

Ärendet 

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) vill lämna följande yttrande över 
utredningen, Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 
2020:41)  

NNS yttrande 

NNS välkomnar utredningens resultat och ställer sig i huvudsak positiv till utred-
ningens förslag. NNS avser inte att besvara de enskilda förslagen mer än det som be-
rör samordningsförbund under kap 4.3.3.  

NNS tillstyrker utredningens förslag att  

Samordningsförbund bör kunna användas för uppdrag med ersättning för ar-
betssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Utredaren skriver att samordningsförbund skulle kunna användas även för att samar-
beta kring insatser för de arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden och 
som är aktuella både hos Arbetsförmedlingen och kommunen. Sådana uppdrag med 
ersättning som denna utredning omfattar bör således i vissa fall kunna rymmas inom 
Finsam. 

NNS vill betona att erfarenheten från flera samordningsförbund är att flera av de ar-
betssökande som också är aktuella hos kommunen även kan ha behov av insatser från 
sjukvården. Dessa samlade insatser kan med fördel samordnas av ett samordningsför-
bund.  

NNS anser att för att lyckas få personer i arbete som har flera olika hinder och står 
långt ifrån arbetsmarknaden behövs insatser från flera parter där arbetsförmedlingen 
kompetens och resurser ofta är avgörande. NNS vill därför betona vikten av att det 
finns tillgång till alla de olika insatser som för närvarande finns även i ett kommande 
uppdrag till samordningsförbunden. Samordningsförbundens roll är just att samordna 
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insatser. Om uppdraget ska vara att agera som utförare behöver samordningsförbun-
det också förfoga över de olika parternas möjliga insatser vilket i sin tur förutsätter 
lokal närvaro av alla parter.    

Samordningsförbunden ska ha ett lokalt perspektiv och är därför organiserade på 
olika sätt i landet. Samordningsförbunden varierar också i storlek och har olika orga-
nisatoriska förutsättningar. NNS ser därför positivt på att det sker en succesiv ut-
veckling av uppdragen till samordningsförbunden så att det går att bibehålla en hög 
kvalitet i insatser till individen. Härav föreslår NNS att regeringen prövar hur dessa 
uppdrag ska styras och implementeras genom att bedriva pilotinsatser i några sam-
ordningsförbund som har intresse och kapacitet.   

 

Marie Svensson     

Ordförande 
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