
Uppsala, den 25 oktober 2019 

 

Interpellation om Uppsala som försökskommun med 
utökat arbetsmarknadspolitiskt uppdrag 
 
Den 22 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att lämna in en ansökan till 
Regeringen om att göra Uppsala till försökskommun med utökat arbetsmarknadspolitiskt 
uppdrag. Som huvudskäl angavs att den ännu inte genomförda reformen av 
Arbetsförmedlingen skulle få en stark påverkan på behovet av kommunens 
välfärdstjänster. Därför, står det i ansökan, måste kommunen ”upprätthålla en aktiv 
arbetsmarknadspolitik för att kunna klara välfärdens utmaningar”.  
 
KS menar i ansökan att rollen som försökskommun ”ger kommunen en möjlighet att 
överbrygga det glapp som kommer att finnas under 2019-2021”. Man erbjuder sig också 
att vara utvärderingskommun ”av resultatet av att släppa in kommunen i utförandet av 
arbetsmarknadspolitiken”. 
 
Den ansökan KS lämnat in, är av flera skäl helt opåkallad: 

- Arbetsmarknadsdepartementet har inte utlyst något uppdrag eller initierat någon 
process om försökskommuner enligt det kommunstyrelsens ansökan anför. Det 
enda som skett är att ministern aviserat en utredning för att undersöka om 
kommuner ens kan vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser i ett 
valfrihetssystem. 
 

- Arbetsförmedlingens reform enligt det så kallade Januariavtalet, är inte till fullo 
konkretiserad. Ej heller har eventuella konsekvenser av reformen definierats eller 
beräknats på nationell eller lokal nivå. Den del av Januariavtalet som berör 
Arbetsförmedlingens reform, föreskriver inte att kommuner ska få en ny 
arbetsmarknadspolitisk roll. 

 
- Det finns inga anslag avsatta i regeringens budget för 2020 till den 

försöksverksamhet KS eftersöker, lika lite som att det finns löften som sådana 
medel i själva budgettexterna eller i Arbetsförmedlingens regleringsbrev. 

 
KS har helt undgått diskussion och behandling i den nämnd som ansvarar för vår 
kommuns åtgärder på arbetsmarknadsområdet, Arbetsmarknadsnämnden. Detta trots 
att de resurser som rimligen måste tas i anspråk för ett dylikt åtagande, på ett eller flera 
sätt skulle belasta AMN:s verksamhet och budget. Ansökan var inte ens tänkt att gå via 
AMN:s arbetsutskott – när den efter kritik från oppositionen togs upp där var det enbart 
som ett informationsärende.  
 
Företrädare för den styrande minoriteten har som motiv för ansökan hävdat att 
Uppsala ”måste ställa sig bland de första i kön” om att få bli arbetsmarknadspolitisk 
försökskommun. Den kö som hänvisas till består av ett litet antal mindre kommuner, där 
Arbetsförmedlingen aviserat att de kommer att lägga ned kontor till 2021. Dessa oroar 
sig för att deras lokala arbetsmarknad inte kommer att attrahera tillräckligt många 
privata aktörer för att till fullo ersätta den verksamhet AF lämnar efter sig. Något som 
knappast kommer att vara ett problem i Uppsala kommun, med tanke på en stark 
arbetsmarknad och att AF kommer att finnas kvar här. Det framstår som obegripligt att 
Uppsalas situation kräver att vi ställer oss i samma ”kö” som Torsby, Svenljunga och 
Storuman.     
 
Med anledning av KS beslut om ansökan, efterlyser Centerpartiet svar på följande frågor 
från KS ordförande Erik Pelling (S): 
 

• Vilka skäl ligger bakom att ansöka om ett uppdrag som vare sig 
Arbetsmarknadsdepartementet eller Arbetsförmedlingen formulerat eller utlyst? 
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• Vari består analysen av att den ännu inte genomförda reformen av 
Arbetsförmedlingen får en stark påverkan på behovet av Uppsala kommuns 
välfärdstjänster? Finns denna analys att tillgå någonstans? 

 
• Var i gällande statsbudget, det så kallade Januariavtalet eller i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev föreskrivs att den kommunala nivån 
ska ”släppas in i arbetsmarknadspolitiken” på det sätt som KS uppger i sin 
ansökan? 

 
• Hur mycket kommer försöksverksamheten att kosta Uppsala kommun? Vilka 

medel avser minoritetsstyret ta i anspråk för detta? 
 

• Varför har KS inte låtit Arbetsmarknadsnämnden få bereda, diskutera eller 
uttrycka sin syn på ansökan om att Uppsala ska bli försökskommun med utökat 
arbetsmarknadspolitiskt uppdrag? 
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