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1. Inledning  

Björn hälsar välkommen till mötet. Linda ger en återrapportering från GR:s 

politik som bland annat prioriterat följande fokusområden för 2021:  

 

• Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv 

• Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt nyanländas 

mottagande och etablering.  

  

2. Aktuellt SKR (information och dialog)   

Per Överberg ger en aktuell bild av SKR:s pågående dialoger med departement 

och Arbetsförmedlingen. SKR är generellt positiv till de uppdrag som 

Arbetsförmedlingen fått i regleringsbrevet för 2021. Många av de områden som 

SKR lyft har synliggjorts i uppdragen, däribland vikten av att säkerställa lokal 

närvaro. Det finns dock fortsatt behov av att tydliggöra hur samverkan 

kommun, Arbetsförmedling, fristående aktörer ska se ut. Även kommunernas 

roll behöver fortsatt förtydligas. Regeringen lyfter vikten av att kommunerna 

kan vara utförare av arbetsmarknadsinsatser. Men exakt hur detta ska gå till är 

fortsatt otydligt. Hade kunnat prövas genom pilotkommuner.  
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SKR har gjort en skrivelse till regeringen med anledning av Finsams roll, 

utifrån reformeringen av Arbetsförmedlingen.  

 

Även SKR:s rapport om feriejobb 2020 finns nu på SKR:s webb. Den visar att 

många fått jobb genom sommar- och vinterjobben. SKR upplever att det finns 

stort intresse från regeringen att följa resultaten av satsningen.  

 

Per tipsar även om en film från konferensen ”fokus ekonomiskt bistånd”. Där 

Roger Mörtvik bland annat delar aktuellt kring arbetsmarknadspolitiken. 

Troligen finns kollegor i kommunerna som har länk till filmen, tips att 

eftersöka och ta del av. Bland annat förmedlas att en departementsskrivelse 

kommer komma under våren. Som förväntas peka ut regeringens inriktning 

när det gäller kommunernas roll som utförare av arbetsmarknadsinsatser. Om 

huvudinriktningen ska vara samverkansavtal, aktörer inom LOU eller annan. 

Roger Mörtvik betonar också vikten av att undvika dubbla system, där 

individer får insatser både av fristående aktörer och kommuner. Även vikten av 

att säkra kontaktvägarna mellan olika samverkansparter betonas.  

 

3. Prioriterade områden i nätverket 2021  

Under 2020 prioriterade nätverket tre områden att fokusera på:  

• Samarbetet med Arbetsförmedlingen  

• Samarbetet kring DUA-överenskommelser och jobbspår  

• Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken  

 

Nätverket för dialog i grupper kring prioriteringar 2021. Det konstateras att 

områdena kan behållas även för innevarande år. Vissa tillägg och 

förtydliganden görs dock.  

 

Samarbetet med Arbetsförmedlingen 

• Viktigt att vi blir konkreta, gärna fler gemensamma möten med fokus 

på konkret samverkan.  

• Viktigt att det finns en kedja mellan det delregionala samrådet och 

AME-chefsnätverket.  

• Behov av påverkansarbete när det gäller lokala och regionala projekt.  

När det gäller användningen av ESF-medel tenderar 

Arbetsförmedlingen att allt mer fokusera på nationella ESF-projekt. 

Finns behov av påverkansarbete för att inte tappa resurserna till lokala 

och regionala behov. Exempel på hur resurser via ESF inte kan nyttjas 

lyfts. GR lyfter problematiken vidare till regionala samrådet.  

 

 

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/oversynavfinsamnodvandigt.36619.html
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/oversynavfinsamnodvandigt.36619.html
Aven%20SKR:s%20rapport%20om%20feriejobb%202020%20finns%20nu%20på%20SKR:s%20webb.
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• Vi behöver gå ifrån den personbundna samverkan till strukturell 

samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.  

 

 

Övrigt 

• SKR:s medverkan i nätverket uppskattas! 

• Studiebesök 2021 efterfrågas – eventuellt digitalt. BIP-projektet i 

Danmark lyfts som förslag 

• Mer erfarenhetsutbyte efterfrågas, exempelvis genom en 

värdkommun per möte. Erfarenhetsutbytet kan kopplas till 

nätverkets prioriterade områden samt lösningar i samband med 

covid- 19 pandemin.  

• Behov av metodutveckling när det gäller insatser för personer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 

4. Kort uppdatering – aktuellt   

• GR:s förbundsstyrelses presidium har haft möte med 

arbetsmarknadsministern. Tillsammans med övriga storstadsregioner. 

Stort fokus på kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken.  

• Flera erfarenhetsutbyten kring jobbspår har ägt rum. En kort 

återkoppling ges.  

• GR har beviljats medel från ESF för förstudie kring regionala jobbspår. 

Just nu pågår arbete med planering av arbetet.  

• Volvo, Göteborgs Stad och Arbetsförmedlingen har tagit ram ett jobbspår 

mot fordonmontör. Ett första urval av deltagare har har gjorts. Här har 

även förslag på deltagare lyfts in från kranskommunerna. Ambitionen är 

att testa att låta deltagare från fler kommuner än Göteborg delta. Volvo 

kommer göra det sista urvalet.  

 

 

 


