Ylva Johansson
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Hej Ylva!
Det är med bestörtning vi har tagit emot beskedet att Arbetsförmedlingen lägger ner 130 kontor på
platser och områden som är i störst behov av såväl statlig närvaro som den funktion de lokala
arbetsförmedlingarna kommit att bli.
Att staten har abdikerat från stora delar av vårt land är allmänt känt i och utanför riksdag och
regering. När staten lämnar orter sänder det signaler till såväl människor som näringsliv att platser
som vi/de bor på inte är värda att satsas på. Det medför en känsla av utanförskap som tar udden av
kraft och engagemanget hos många människor och samhällen.
Men detta brev handlar inte bara om att staten sviker. Utan även om nedmontering av väl
uppbyggda kontaktnät och strukturer, viktiga för att minska utanförskap och stimulera funktionella
arbetsmarknader. Något som är särskilt angeläget i glesbygd där arbetsmarknader måste fungera av
sin egen kraft i brist på möjligheter till pendling.
Vi är starkt kritiska till att Arbetsförmedlingen verkar gå samma väg som övriga statliga myndigheter
när det gäller så kallad effektivisering. Arbetsmarknadspolitiken är det politikområde som, när det
fungerar, står för kittet mellan såväl social-, som utbildnings-, näringslivs- och tillväxtpolitik. Men för
att lyckas krävs samverkan mellan myndigheter och lokala aktörer. Våra kommuner har en viktig roll
att stärka individer att ta del av Arbetsförmedlingens resurser, men även med andra rehabiliterande
aktörer och det lokala näringslivet. Lokalt har många goda metoder och arbetssätt arbetats fram som
gynnar Arbetsförmedlingens uppdrag. Att lägga ner dessa verksamheter är att kasta bort resurser!
Allvarligt är också att beslutsfattare, tillsynes med öppna sinnen ”effektiviserar” bort möjligheter som
arbetsmarknadspolitiken faktiskt medför. Att förmedla jobb och att vara kontrollfunktion för
arbetslöshetskassorna, är två motsägelsefulla uppdrag, som borde gjorts annorlunda för länge sedan.
Men att tro att det går att reformera bort samhällsansvar är att blunda för och tappa bort
möjligheter att hålla ihop Sverige, minska utanförskap och bidra till lokal och regional tillväxt.
För att lyckas med arbetslivsinriktad rehabilitering krävs ett tvärprofessionellt arbetssätt och en
sektorövergripande samverkan. Det är ett resurskrävande arbete som inte ska överlämnas till privata
aktörer som bygger på affärsmässighet. Det är orimligt. Förutsägbart är att individer i så fall kommer
att falla mellan stolarna och att köerna till socialförvaltning och sjukvård blir längre. För när staten
abdikerar från sitt ansvar ökar kostnaderna för kommuner och landsting/regioner.
Ylva, det är oerhört viktigt att du tar ett övergripande ansvar för arbetsmarknadspolitiken och
säkerställer statlig närvaro och fungerande verksamheter även i små kommuner!
Jag som skriver det här tillsammans med andra i Inlandsupproret heter:
__________________________________________________________________________________

Min adress är: ______________________________________________________________________
Jag vill att mitt brev diarieförs och ser mycket fram emot ett svar från regeringen om statens reträtt
och den planerade nedläggningen av 130 kontor, som sker framför allt i lands- och
glesbygdskommuner.

