2019-01-30

Så ska det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad reformeras
Statens åtagande för arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens uppdrag måste
reformeras för att effektivt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.
Det bedömer Arbetsmarknadsutredningen som i dag överlämnar sitt slutbetänkande ”Effektivt,
tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad” till
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
-

Med förslagen skapas en renodlad arbetsmarknadsmyndighet, med en träffsäker och
evidensbaserad verksamhet för den som bäst behöver den, där man drar nytta av
teknikutveckling och förbättrad arbetsmarknadsbedömning. De innebär också att
kompetensförsörjningen i Sverige stärks och samordnas genom att en ny myndighet,
Kompetensförsörjningsmyndigheten, bildas, säger särskilda utredaren Cecilia Fahlberg.

Arbetsmarknadsutredningens förslag och bedömningar innebär sammanfattningsvis:
-

-

-

-

-

Arbetsförmedlingen får en ny förordning med instruktion och den befintliga upphävs.
Arbetsförmedlingen ges i uttryckligt uppdrag att bedöma enskildas ställning på
arbetsmarknaden i syfte att uppnå en mer träffsäker och behovsbaserad
arbetsmarknadspolitik.
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag sänks kontinuerligt för att öka drivkraften mot
effektivisering genom automatisering och digitalisering.
Arbetsförmedlingen får i uppdrag att erbjuda ett enhetligt och utförarneutralt utbud av
arbetsmarknadstjänster, som ska tillhandahållas på det samhällsekonomiskt mest effektiva
sättet och där interna och externa utförare behandlas likvärdigt.
Arbetsförmedlingens användning av utbildningsinsatser tydliggörs. Reguljär utbildning
ska användas i större utsträckning.
En översyn av det arbetsmarknadspolitiska regelverket genomförs.
En regelöversyn av arbetslöshetsersättningar genomförs med syftet att uppnå en effektiv
och rättssäker kontroll, där antingen Arbetsförmedlingen eller a-kassorna ges
kontrollansvaret.
En ny nationell myndighet med ett samlat och strategiskt ansvar för
kompetensförsörjningen inrättas. Förslaget innebär att verksamheter överförs från
befintliga berörda myndigheter.
De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får ett tydligare mandat i
kompetensförsörjningsfrågor.
Ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan stat och kommun inom de
arbetsmarknads-, social- och utbildningspolitiska områdena tydliggörs i författning.

Arbetsmarknadsutredningen tillsattes den 22 juni 2016, fick tilläggsdirektiv den 22 juni 2017 och
lämnade delbetänkandet ”Vägledning för framtidens arbetsmarknad” den 25 oktober 2017.
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