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§ 1. Sammanträdet öppnas
Beslut
Styrgruppen beslutar att adjungera Thorbjörn Carlsson (S), Partille till dagens
sammanträde
Sammanfattning av ärende
Eva Carlsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Eva berättar att
sammanträdet är hennes sista, då hon avslutar sina uppdrag i samband med
pension. Thorbjörn Carlsson (S), Partille är vald som ny ordförande för
styrgruppen från och med nästa sammanträde. Styrgruppen beslutar att adjungera
Thorbjörn till dagens möte.

§ 2. Val av justerare
Ulrika Landergren väljs, att tillsammans med ordförande, justera protkollet.

§ 3 Godkännande av förslag till dagordning
Eva Lindh Pernheim har meddelat förhinder. Därför beslutas att § 4 och § 5 byter
plats och att informationen från Arbetsförmedlingen kortas ner och ges utifrån en
ppt-presentation som myndigheten skickat till GR inför sammanträdet.

§ 4 Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.
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Sammanfattning av ärendet
Lill Ljunggren Lönnberg och Susanne Zander berättar om DUA:s uppdrag samt de
erfarenheter som delegationen fått genom sitt arbete. Uppdraget är att främja
samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Det främsta redskapet för
detta är lokala överenskommelser (DUA-överenskommelser). DUA har även
möjlighet att fördela statsbidrag. Delegationen startades mot bakgrund av den
dåvarande höga ungdomsarbetslösheten. I och med det ökade mottagandet av
nyanlända 2015 kom uppdraget att utökas till att även omfatta nyanlända som
antingen befinner sig i eller som lämnat etableringen.
Inom DUA-överenskommelserna byggs så kallade jobbspår. Dessa utgår alltid ifrån
en arbetsgivare som har behov av att anställa. I samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, kommun och arbetsgivare rekryteras deltagare till

Justeras:

2 (6)

Styrgruppen för arbetsmarknad
Protokoll 2020-05-15
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg och digitalt via Skype

jobbspåren. Jobbspår kan riktas mot såväl offentlig som privat sektor. Den senaste
uppföljningen visar att cirka 12 000 personer deltagit i jobbspåren. Fler kvinnor än
män har deltagit. Resultaten är goda.
Under 2020 har DUA haft ett särskilt fokus på att stödja samverkan mellan
kommuner. Inom GR har nio kommuner sökt statsbidrag för att utveckla den
interkommunala samverkan. I samband med Covid-19 har det även blivit aktuellt
med korta jobbspår för omställning,
Natalja Kahraman är ny projektledare på GR och berättar att det finns flera
pågående processer kring jobbspår. Göteborgs Stad har sedan tidigare utvecklat
flera olika spår. Under 2020 har två kluster bildats inom GR. Där kommuner gått
samman för att tillsammans utveckla jobbspår. GR erbjuder kommunerna
processtöd och erfarenhetsutbyte i arbetet.
Styrgruppen för en dialog om jobbspårens påverkan av en lågkonjunktur. Vikten av
att arbeta mot de branscher som har ett fortsatt stort behov lyfts
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 5 Information från Arbetsförmedlingen
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund visar de bilder som Arbetsförmedlingen skickat till GR inför
sammanträdet.
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Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 6 Regional utvecklingsstrategi
Beslut
Styrgruppen beslutar att godkänna förslag på inspel enligt förelagda tjänsteskrivelse, med
tillägget att särskilda satsningar behövs för att unga inte ska hamna i arbetslöshet.
Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund informerar om den regionala utvecklingsstrategin som nu är ute på
remiss från Västra Götalandsregionen. Strategin gäller perioden 2021-2013. GR
kommer göra ett samlat remissvar som beslutas av förbundsstyrelsen den 24-25
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september. Inför detta får samtliga styrgrupper möjlighet att lämna sina inspel till
remissvaret. Styrgruppen har inför sammanträdet fått förslag på synpunkter.
Styrgruppen ställer sig bakom förslagen. Det anses viktigt att
kompetensförsörjning och sysselsättning blir ett kraftsamlingsområde under de
kommande åren. Även behovet av att säkerställa digital kompetens hos samtliga
medborgare lyfts.
Styrgruppen önskar ett tillägg till synpunkterna. Behovet av satsningar riktade mot
ungdomar bör lyftas tydligare. Styrgruppen ser det som viktigt att prioritera
insatser för att motverka att unga personer hamnar i utanförskap och arbetslöshet.
Beslutsunderlag
 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2013. Remissversion.
 Missiv remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.
 Tjänsteskrivelse
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 7 Feriejobb
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Varje ledamot ger en bild av arbetet med feriejobb i respektive kommun. Många
platser inom äldreomsorg och förskolor har tappats. Kommunerna arbetar nu för
att hitta andra platser. Exempelvis sådana som sker utomhus. Exempelvis ökar
vissa kommuner platserna inom kultur och fritid och strandstäd. Även exempel på
”hemestervärdar” lyfts. Eva Carlsson föreslår att styrgruppen vid ett kommande
möte tar del av Kungälvs arbete kring feriejobb. Utifrån kommunens samarbete
med privata sektorn.
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§ 8 Göteborgsregionens kompetensråd
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Johanna Redelius berättar om Göteborgsregionens kompetensråd. Läs mer om
kompetensråden här. Göteborgsregionens kompetensråd startades 2018, mot
bakgrund av behovet av mer strategisk samverkan med arbetsmarknadens parter.
Det finns ett övergripande och åtta branschspecifika regionala branschråd. De åtta
branscherna är:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknikcollege (funnits sedan 2007/2008)
Vård- och omsorgscollege (funnits sedan 2007/2008)
Installationsbranschen
Besöksnäringen
Fastighetsbranschen
Handelsbranschen
Byggbranschen
Branschråd Förskolan
Branschråd Grundskolan
Transportbranschen

Branschråden syftar till en mer effektiv samverkan mellan arbetsmarknadens
parter och utbildningsanordnare. Samt samverkan kring gemensamma utmaningar
rörande kompetensförsörjning. Johanna lyfter vikten av samverkan på lokal,
regional och nationell nivå.
I varje branschråd deltar cirka 45 personer, det finns exempelvis representation
från utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och
branschorganisationer. På grund av Covid-19 pandemin är läget svårt i många av
branscherna. Arbetet kring omställning har stärkts. Medel har sökts från både ESF
och VGR. Läs gärna mer på kompetensrådets webbsida där aktuell information
uppdateras.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 9 Kompetensförsörjning inom kommunerna med fokus på sociala
området
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.
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Sammanfattning av ärendet
Björn Wallermark och Anna Haglund delar information om GR:s arbete kring
kompetensförsörjning med fokus på sociala området. Styrgruppen för
arbetsmarknad har gett GR i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att starta
ett branschråd inom äldreomsorgen. Arbetet har förberetts under våren och enligt
plan ska ett temporärt branschråd starta inom kort. Förhoppningen är att ett
permanent branschråd ska vara på plats till hösten. Tanken är att branschrådet ska
samla de regionala initiativ som sker kring kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen.
Med anledning av Covid 19-pandemin har GR, på önskemål från kommunerna,
tagit fram en webbintroduktion för arbete inom vård och omsorg.
http://voowebbintroduktion.goteborgsregionen.se/
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Lena Holmlund ger också en uppdatering om yrkesresan. Yrkesresan barn och unga
har fått stor spridning i landet. För tillfället är 34 kommuner anslutna. En förfrågan
till samtliga kommuner i landet har gått ut. Hittills har 240 kommuner angett att de
önskar ansluta sig. Arbete pågår också för att utveckla yrkesresan till fler branscher.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 10 Delårsredovisning
Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund informerar om delårsredovisningen per april. Flera avvikelser
redovisas, som en följd av Covid 19-pandemin. Samtidigt som viss verksamhet har
fått ställas in eller skjutas fram har andra frågor ökat i fokus och insatser.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§ 11 Rapport från senaste förbundsstyrelsen
Eva Carlsson och Ulrika Landergren delar information från senaste sammanträdet i
förbundsstyrelsen.

§12 Avslutning
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Styrgruppen avtackar Eva Carlsson som ordförande för styrgruppen. Eva tackar å
sin sida styrgruppen för samarbetet och påminner om vikten av att fortsätta
förankra GR:s arbete i hemkommunerna. Därmed lämnar Eva över
ordförandeklubban till Thorbjörn Carlsson.
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Linda Karlsson
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