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Hur påverkas socialnämndens verksamhet?

Det är för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser av vad Arbetsförmedlingens (AF) nya budget 
och inriktningssituation kommer att innebära för ”kommunen i allmänhet och socialnämnden i 
synnerhet”. Statens servicecenters roll och spridning i landet är ännu oklart och det är där som en del 
av AF:s tjänster ska tillhandahållas. Några reflektioner kan jag ändå göra då de besked som hittills 
lämnats från AF är drastiska och förlamar organisationen.

Att kontoret i Vänersborg avvecklas innebär att man inte längre kommer att ha en öppen 
kundmottagning och ta emot besök av arbetssökande. Det är då en stor risk att det blir kommunen 
som får lämna den servicen då sökande vänder sig dit istället. Risk finns således att kommunens 
kostnader ökar när statens ansvar dras tillbaka. Arbetsförmedlingen kommer att tillhandahålla 
digitala självservicetjänster och erbjuda den arbetssökande ett första möte via chatt, telefon eller 
video. Men merparten av de inskrivna på arbetsförmedlingen är personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och som har stora behov av stöd i att använda den digitala tekniken! Även här är 
risken stor att delar av målgruppen kommer att vända sig till kommunen för att få stöd att använda 
sig av dessa tjänster. 

Ökade kostnader för försörjningsstöd

Att det blir stopp på anvisning till extratjänster kommer att innebära, om det inte kommer någon 
annan arbetsmarknadsåtgärd inom kort, att ett 100-tal personer kan komma att ansöka om 
försörjningsstöd (helt eller kompletterande) för att klara sin försörjning. Det vore en allvarlig 
konsekvens för inte bara Vänersborgs kommun utan även för dem som blir av med ett bra jobb.

Samverkan löper risk att få stryka på foten

Den goda samverkan som byggts upp genom de överenskommelser (DUA - Delegationen för unga 
och nyanlända till arbete) som AF har tecknat med kommunen gällande att hitta samverkansformer 
för att korta vägen till arbete för målgruppen unga 16-24 år och nyanlända flyktingar kan komma att 
rinna ut i sanden om personalresurser försvinner från AF.

Kommunen (AME, IFO Kunskapsförbundet) kommer ändå att jobba vidare med den arbetsmodell 
med moduler och jobbspår som byggts upp i samverkan även om AF drar tillbaka sina resurser. Det 
kommer dock innebära att det blir färre verktyg att använda i jobbförberedande syfte.

Fristående aktörer

Fristående aktörer kommer att sköta AF:s arbete med att matchning och stöd och de kommer att få 
ersättning utifrån hur väl de lyckas med att få ut den arbetslöse i jobb och sysselsättning. De 
arbetssökande ska själv kunna välja bland de olika aktörerna. Det är svårt att i dagsläget avgöra vad 
detta kommer att innebära för de arbetssökande i Vänersborgs kommun. Vilka aktörer som kommer 
att etablera sig här och hur samverkan kommer att se ut med kommunen återstår att se. 
Erfarenheterna från tidigare agerande av privata aktörer väckte dock en hel del kritik då de 
utvärderades bl a från Riksrevisionen.
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