
 
 

Cirkulärnr: 08:3 

Diarienr: 08/0012 

Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik, Jobb- och utvecklingsgaranti, Jobbgaranti för 
ungdomar 

Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis 

Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 

Datum: 2008-01-03 

Mottagare: Kommunstyrelsen  
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 
Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor 
Socialchef 

Rubrik: Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Bilagor: Lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner 
om arbetsmarknadspolitiska program 

 
 



  
 2008-01-03 1 (2) 

 
 
 
 
 
CIRKULÄR 08:3 
 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för lärande och 
arbetsmarknad 
Vivi Jacobson-Libietis 
 

Kommunstyrelsen  
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 
Ansvarig för 
arbetsmarknadsfrågor 

 

Nya regler om kommuners medverkan i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Den 1 januari 2008 träder en ny lag (2007:1360) om kommuners medverkan i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ikraft. Samma datum införs en ny förordning 
(2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmark-
nadspolitiska program. 
Enligt lagen får en kommun, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, 
anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I förord-
ningstexten anger regeringen under vilka förutsättningar som Arbetsförmedlingen 
får ingå sådana överenskommelser och vilka villkor som gäller för dessa överens-
kommelser. 
Kommunerna kan anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder om det efter ett upp-
handlingsförfarande visar sig att någon annan lämplig aktör för aktiviteterna inte 
finns. Arbetsförmedlingen får ingå överenskommelse med en kommun om att 
anordna aktiviteter i enlighet med: 
– förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, och 
– förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. 
Ekonomiskt stöd för merkostnader får lämnas till den kommun som anordnar 
arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt förordningen (2007:414) om jobb- 
och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen får även ersätta kommunen för mer-
kostnader för studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med 
coachning som anordnas enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för 
ungdomar.  
En överenskommelse ska ingås på viss tid, dock längst ett år.  I överenskommel-
sen ska det anges 
– vilka målgrupper aktiviteterna avser, 
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– vilka aktiviteter som ska anordnas inom programmet, 
– hur aktiviteterna ska följas upp och kontrolleras,  
– om, och i så fall med vilket belopp, Arbetsförmedlingen ska ersätta kommunens 

 kostnader och 
– om lokala utvecklingsavtal eller andra särskilda överenskommelser träffats som 
berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommunen. 
Beslut enligt förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med 
kommuner om arbetsmarknadspolitiska program får inte överklagas. Arbetsför-
medlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 
denna förordning. 
SKL välkomnar regeringens förslag att införa en lag om kommunernas medverkan 
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att via en förordningstext tydliggöra under 
vilka förutsättningar kommunerna kan bidra till den statliga arbetsmarknadspoliti-
kens genomförande.  
För att kommunerna ska kunna genomföra uppgifter på uppdrag av Arbetsför-
medlingen fordras klara befogenheter och stabil finansiering. Enligt SKL:s me-
ning ska de överenskommelser som träffas mellan Arbetsförmedlingen och kom-
munerna ske i form av civilrättsligt bindande avtal. SKL kommer därför i fortsatta 
överläggningar med departementet och Arbetsförmedlingen att verka för att de 
överenskommelser som kommer att tecknas får en civilrättsligt bindande status. 
Det är vidare önskvärt att kommunerna får en längre planeringshorisont än ett år, 
vilket är den tidsgräns som anges i författningen. SKL förutsätter att de avtal som 
tecknas på lokal nivå innehåller en klausul om uppsägningstid och att 
Arbetsförmedlingarna i god tid meddelar kommunerna om de inte avser att 
förlänga ingångna överenskommelser. 

Frågor om kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder besvaras 
av Vivi Jacobson-Libietis, Torgny Ljungkvist och Tor Hatlevoll, Avdelningen för 
Lärande och Arbetsmarknad, tfn 08-452 70 00 (vx).  
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