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Styrgruppen för arbetsmarknad

Protokoll 2021-11-25
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Teams

Protokoll
NÄRVARANDE

Ledamöter

Thorbjörn Carlsson, ordf. (S) Partille 
Monica Neptun, v ordf. (L) Kungsbacka 
Alexis Tranmarker (SD) Ale 
Håkan Eriksson (KD) Härryda 
Anders Holmensköld (M) Kungälv 
Merjem Maslo (M) Mölndal 
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsund 

Adjungerade

Fati Maroufi, Arbetsförmedlingen (§ 4)

Sekreterare

Linda Karlsson, GR

Övriga

Eva Lindh Pernheim, Arbetsförmedlingen (§ 4)
Lena Holmlund, GR
Natalja Lipovskaja Nilsson, GR (§ 5-6)

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Otto Stryhn (SD) Alingsås 
Bengt Jildmalm (D) Göteborg 
Ingrid Andreae (S) Göteborg 
Mikael Wallgren (V) Göteborg
Katarina Kuzmanovic (MP) Lerum 
Annette Fransson (S) Lilla Edet 
Tuula Visala Karlsson (V) Tjörn 
Maria Brauer (S) Öckerö 

§ 1. Sammanträdet öppnas
Thorbjörn Carlsson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

§ 2. Val av justerare
Monica Neptun väljs att, tillsammans med ordförande, justera protokollet. 
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Styrgruppen för arbetsmarknad

Protokoll 2021-11-25
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Teams

§ 3. Godkännande av förslag till dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

§ 4. Aktuellt Arbetsförmedlingen 

Beslut

Styrgruppen beslutar att anteckna informationen samt att adjungera Fati 
Maroufi, Arbetsförmedlingen till styrgruppens sammanträden. 

Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen tackar Eva Lindh Pernheim som, på grund av nya uppdrag inom 
Arbetsförmedlingen, avgår som adjungerad i till styrgruppen. Eva har varit 
adjungerad sedan 2014, vilket sträcker sig över tre mandatperioder. Som ny 
representant från Arbetsförmedlingen väljs Fati Maroufi, biträdande 
regionchef som adjungerad till styrgruppen. 

Fati delar aktuellt från Arbetsförmedlingen och kring arbetsmarknadens 
utveckling. Stort fokus är på långtidsarbetslösheten, som uppskattas utgöra 
hälften av arbetslösheten framöver. Den generella arbetslösheten minskar 
medan långtidsarbetslösheten ökar. Bland de långtidsarbetslösa finns särskilt 
grupper med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden, däribland 
utomeuropeiskt födda, personer med kort utbildningsbakgrund, 
funktionsnedsatta och personer över 50 år. 

Frågan om arbetssökandes benägenhet att flytta till områden i Sverige där det 
finns arbete ställs. Fati lyfter att det i flera fall finns en matchningssvårighet, 
där sökandes bakgrund inte stämmer med arbetsgivarnas krav – oavsett var i 
landet arbetsgivaren befinner sig. Det finns också branscher som har svårt att 
rekrytera på grund av arbetsmiljöfrågor. Här behövs dialog med arbetsgivarna. 

Bilderna som visades tillgängliggörs efter mötet.

§ 5.  Samverkan Arbetsförmedlingen och kommuner 

Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund och Natalja Lipovskaja Nilsson summerar årets samverkan 
inom det strategiska samrådet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. 
Samt berättar om planerna inför 2022. Under 2021 har följande frågor varit 
prioriterade för samverkan: 
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 Tillsammans i samverkan säkerställa rätt leverans utifrån individernas 
behov

 Gemensamma arbetsmodeller för fler lokala jobbspår

 Ökad kunskap om och samverkan kring varandras nuvarande och 
kommande utbildningsutbud för effektivare/bredare individuella val

Flera resultat har uppnåtts. Bland annat har strukturer för informationsflöde 
mellan kommuner och Arbetsförmedlingen skapats. Inför införandet av 
Kundval rusta och matcha (KROM) togs övergångsrutiner fram. En 
kartläggnings av utbildningsutbudet inom såväl vuxenutbildningen som 
Arbetsförmedlingen är genomförd och utvecklingen av lokala och delregionala 
jobbspår går framåt. 

Inför 2022 har följande områden prioriterats: 

 Gemensam kraftsamling för att motverka långtidsarbetslöshet

 Förstärka samverkan mellan olika aktörer i ”norra” och ”södra” klustret, 
samt Göteborg och Alingsås. 

 Skapa strukturer för samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen 
och fristående aktörer.

Bilderna som visades tillgängliggörs efter mötet.

§ 6. Aktuellt om jobbspår i GR 

Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Natalja Lipovskaja Nilsson ger en aktuell bild av arbetet med lokala och 
delregionala jobbspår. Arbetet utvecklas lokalt, regionalt och inom de 
samverkanskluster som bildats inom GR. Arbetet sker i samverkan mellan flera 
verksamheter i kommunerna, inte minst vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsenheter. Under 2021 har ett ”regionalt spår” testats. Göteborgs 
Stad, Arbetsförmedlingen och Volvo har haft ett jobbspår dit deltagare från 
hela GR kunnat anmäla intresse. Totalt har nio personer från 
kranskommunerna deltagit. Både deltagare och arbetsgivare har upplevt det 
regionala intaget som positivt. 
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Det är fortsatt osäkert hur jobbspåren påverkas av reformeringen av 
arbetsmarknadspolitiken. Frågan bevakas framöver. 

Bilderna som visades tillgängliggörs efter mötet.

§ 7. Yttrande DS 2021:27 ”Vissa lagförslag med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet" 

Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund och Linda Karlsson informerar om GR:s yttrande. Efter beslut 
från förbundsstyrelsens ordförande skickades ett yttrande på den aktuella 
departementsskrivelsen.  GR ställde sig positiv till mycket av skrivningarna 
men framförde också att det saknas konkreta förslag på hur beskrivningarna 
ska bli verklighet. Det behövs fortfarande tydliggörande om hur kommunerna 
ska kunna vara utförare av arbetsmarknadsinsatser. 

Bilderna som visades tillgängliggörs efter mötet.

§ 8. Återkoppling från ”Kommunrunda

Beslut
Styrgruppen beslutar att anteckna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Lena Holmlund berättar om de inspel som chefer i kommunerna gett under 
GR:s ”kommunrunda”, där chefer för sociala området och 
arbetsmarknadsområdet träffats. Tre frågor har varit i centrum: 

 Hur ser ni på nyttan med GR?
 Mervärde av GR:s arbete i er kommun? 
 Utvecklingsområden?

Generellt uttrycks GR-samarbetet som positivt. GR lyfts som en viktig 
delregional arena för att arbeta tillsammans med långsiktiga och strategiska 
frågor. Exempel på frågor som ses som viktiga att fortsätta samarbetet kring är: 
kompetensförsörjning, fler i egenförsörjning och att motverka långvarigt 
försörjningsstöd samt tidiga samordnande insatser. Kommunerna lyfter också 
behov av mer stöd i arbetet med statistik och analys.
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Bilderna som visades tillgängliggörs efter mötet.

§ 9. Gemensam dialog kring arbetet 2021 och 2022 

Styrgruppen reflekterar över det arbete som genomförts under 2021 samt inför 
arbetet 2022. Utdrag ur dialogen: 

- Långtidsarbetslösheten behöver vara i fokus för 2022. 
- Kompetensförsörjning i kommunal verksamhet viktigt, mycket kunskap 

om utmaningarna finns men vi behöver verkstad för att möta dem. 
- Samordningen kring äldreomsorgslyftet föll väl ut, bra om vi kan 

fortsätta följa det arbetet. 
- Dialogen med branscherna är viktig. 
- Viktigt att fortsätta följa reformeringen av arbetsmarknadspolitiken och 

Arbetsförmedlingen
- Vi behöver se över våra verktyg för att stödja personer att komma ut i 

arbete, samt våga testa nya metoder. 

§ 10. Senaste sammanträdet i förbundsstyrelsen 

Thorbjörn Carlsson och Monica Neptun ger en återkoppling från senaste 
sammanträdet i förbundsstyrelsen samt den strategidag som ägde rum 29 
oktober.

Sekreterare:
Linda Karlsson
Planeringsledare

Justeras:

Namn Efternamn
Ordförande

Namn Efternamn
Justerare
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande styrgruppen för arbetsmarknad GR:
Thorbjörn Carlsson

Vice ordförande : Monica Neptun
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: THORBJÖRN CARLSSON
Date: 2021-12-03 20:10:21
BankID refno:  3b5e0360-e4bf-40a5-a797-8c1f45184ede

Signed by: MONICA NEPTUN
Date: 2021-12-03 16:16:18
BankID refno:  9cb8f5f4-ce50-4536-83a2-9e4913b008e2
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