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UPPDATERING "ARBETSFÖRMEDLING I VÄNERSBO G" JQ/ Lf 7h 

Fullmäktige debatterade i april med anledning av interpellationsfrågan "Hur påverkas 
socialnämndens verksamhet?". 

Frågan gällde avvecklingen av arbetsförmedlingens kontor i Vänersborg och vilken betydelse detta 
kunde få för socialnämndens ansvarsområde. 

Åtta månader senare har det tillkommit mycket information, har det förts flera större och mindre 
debatter, har det berättats åtskilligt i media om vad som är på gång. 

I april blev svaret att förväntningar på service lokalt kan föra med sig att sökande, som möts av 
stängda dörrar på Kronogatan, istället vänder sig direkt till socialtjänsten. Då var bedömningen att 
ansökningar om försörjningsstöd snabbt skulle växa i antalet. Olika former av samverkan mellan 
berörda myndigheter skulle beröras och störas. Vi samtalade också om faran att förväntningar på 
privata aktörer, som ska träda in istället för personalen på arbetsförmedlingen, kan vara för högt 
ställda. 

Sedan april har mycket förändrats, men fortfarande finns tecken på att "lagt kort ligger", att punkt 
18 i januariöverenskommelsen "Arbetsförmedlingen reformeras i grunden" beskriver vad som 
kommer att verkställas. 

Det finns möjlighet att följa arbetsmarknadsministern Eva Nordmarks diverse pressträffar. Hon 
har också ordnat runda-bords-samtal och deltagit i utfrågningar i en rad medier. Hon besvarade 
flera interpellationer i riksdagen. Flera partier har gjort utspel kring tidsplanen och kring 
inriktningen av den planerade reformen. 

Tisdag 17 december, dagen innan vårt fullmäktige sammanträder, har riksdagen tagit ställning om 
"Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv". Då vet vi vilka utgifter i statens budget för 2020 
som prioriteras, vilka poster som får högre anslag och vilka som får mindre tilldelning. 

När det gäller "arbetsförmedlingen" som myndighet får vi studera hur regeringen skriver i 
regleringsbrevet för 2020. 

I all denna osäkerhet borde det ändå vara så att kommunledningen får till sig information som 
bättre belyser hur utvecklingen i vår kommun och i vårt närområde kan komma att se ut. 

Därför stannar jag vid en fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

Vad kan vi räkna med kommer att ske med arbetsförmedlingen i 
Vänersborg under kommande år? 
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Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland:

Uppdatering ”Arbetsförmedling i Vänersborg” (Dnr: 2019/476)

Det stora problemet sen sökande har mötts av stängda dörrar hos arbetsförmedlingen i 
Vänersborg är kanske inte att själva lokalen är stängd utan att det inte finns tillräckligt med 
handläggare för att fatta beslut om handlingsplaner för dom personer som behöver det. Det 
man hinner fatta beslut om är aktivitetsstödet. Det innebär att när AME gör planeringar för 
dom personerna som kommer dit så får dom inga beslut från arbetsförmedlingen som får till 
följd att man inte får tillgång till den verktygslåda arbetsförmedlingen förfogar över och att 
personerna blir stillastående i processen. Det innebär också att AME inte får någon 
merkostnadsersättning eftersom beslut saknas. Frustrationen är stor när arbetsförmedlingen 
inte längre är en samarbetspartner.

Vad vi kan räkna med kommer att hända med arbetsförmedlingen i Vänersborg under 
kommande är nog ganska omöjligt att veta och verkligheten verkar förändras med jämna eller 
ojämna mellanrum.

Det vi kan tro utifrån vad som är sagt idag är väl att vi kanske får upp skyltarna igen för en 
arbetsförmedling i Vänersborg där det på sin höjd kan finnas en kundmottagning som sedan 
kommer att hänvisa till privata aktörer som då kommer att titta på kundval, rustning och 
matchning mot arbetsmarknaden.

Men osäkerheten i frågan är väldigt stor.

Vänersborg, dag som ovan.

Benny Augustsson

Kommunstyrelsens ordförande

 


