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Sekos yttrande över ”Ds 2021:27 – Vissa lagförslag med anledning 
av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet” 
 
 
Seko har beretts möjligheten att lämna ett remissyttrande gällande 
departementsskrivelse 2021:27. Seko vill börja med att instämma i det remissvar som 
LO lämnat. Vi står bakom de synpunkter som LO framfört i sin helhet. Utöver LO:s 
remissvar vill Seko framföra följande synpunkter på Ds 2021:27. 
 
 
Seko är ett av de fackförbunden som organiserar anställda på Arbetsförmedlingen. 
Genom den planerade reformeringen ser Seko att det kommer innebära negativa 
konsekvenser för Sekos medlemmar på myndigheten. Om förslagen i betänkandet blir 
verklighet kommer många av de som idag arbetar inom myndigheten inte att ha kvar 
sina tjänster. Seko menar vidare att reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer 
leda till att befattningar och roller inom myndigheten urholkas. Vi ställer oss frågan 
vilken verksamhet som egentligen kommer finnas kvar att utföra inom den 
reformerade Arbetsförmedlingen? Det kommer därför att krävas riktade satsningar på 
den personal som blir kvar inom den reformerade Arbetsförmedlingen.  
 
 
Seko vill också lyfta riskerna för att anställda inom Arbetsförmedlingen i framtiden 
kommer att utsättas för en ökad omfattning av försök till mutor, jävsituationer och 
otillåten påverkan när vinstintresset styr de upphandlade, privata aktörerna. Detta då 
vissa av dessa aktörer kommer vilja få in ”rätt” kunder som kan generera så mycket 
bonus som möjligt. Här är det därför viktigt att myndigheten arbetar upp rutiner för 
att hantera detta intern men också har en fungerande kontrollverksamhet mot 
upphandlade aktörer för att säkerställa rättssäkra processer.  
 
 
Vidare vill Seko understryka att den reformering av Arbetsförmedlingen som planeras 
kommer att påverka alla arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden på ett eller annat 
sätt. Vi känner en farhåga i att det fortfarande finns många oklarheter i det praktiska 
genomförandet av förslagen och vilken roll Arbetsförmedlingen väntas ha om de 
privata aktörerna misslyckas eller lägger ner sin verksamhet. Som förslaget är 
utformat finns det till exempel inga resursers avsatt för Arbetsförmedlingen ska kunna 
täcka upp vid behov, något som riskerar att putta de mest utsatta grupperna, som 
behöver en fungerade arbetsförmedling som mest, längre från arbetsmarknaden. 
Något som hela samhället kommer att förlora på, både strukturellt och ekonomiskt. 
Möjligheten till politisk styrning av Arbetsförmedlingens verksamhet kommer 
dessutom att minska när den största delen av denna verksamhet är utsåld till privata 
aktörer.  
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