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1.Inledning
Alla deltagare önskas välkomna.

2. GR och Ukraina
Nätverket får ta del av en sammanställning över vilka nätverk som skapats
utifrån krisen i Ukraina för kännedom. GR och/eller kommunerna deltar i
dessa sammanslutningar. Se bildspel.
Det framhålls att det är bra med initiativ från civilsamhället men att de i sin
tur behöver hänvisa till myndigheterna, främst Migrationsverket för att de
drabbade individerna skall få rätt stöd från rätt aktör.
Nätverket uppger att vissa forum har upplevts som ostrukturerade. GR
uppmuntrar till att ta en vidare kontakt med planeringsledare om det finns
delar där GR kan bistå för att bringa klarhet eller föra vidare information. På
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varje kommun vilar ett stort ansvar att själva upprätta strukturer för att föra
information och kunskap vidare internt.
Nätverket får ta del av en sammanfattning av den pressträff som hölls den
7/3 gällande nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen (AF) och Migrationsverket
gällande linjen att ”alla som kan arbeta skall arbeta”. De som omfattas av
massflyktingsdirektivet skall få information om hur svensk arbetsmarknad
fungerar.

3. Mölndal i fokus
Anders föredrar om det arbete som pågår i Mölndal på AME-enheten i
samverkan med andra förvaltningar inom staden. Områden där samverkan
inom staden är bred är exempelvis gällande feriejobb och utveckling av e-tjänst
för praktikplatser. I arbetet med feriearbetet finns ett årshjul för att underlätta
för samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsen har fattat beslut om en
integrationsstrategi vilken har egenförsörjning och arbete i fokus. Nu pågår ett
arbete med en strävan mot att alla förvaltningar skall kunna erbjuda platser till
målgrupper som är i behov av stöd för att nå etablering på arbetsmarknaden. I
detta arbete kommer utvecklingen av e-tjänst väl till pass.
I ett pågående projekt, REACT, bedrivs nära samarbete med SFI, och AF.
Regelbundna samverkansmöten finns och nyttjas. Projektet vänder sig till
nyanlända och unga.
DUA-samarbetet löper på väl inom ramen för det södra klustret. Planer finns
på att lämna in en AMIF-ansökan på temat förberedande jobbspår.

4. Feriemall/ feriearbete
Under våren 2022 pågår ett revideringsarbete av hur mallen för feriearbete
ser ut och hur den kan nyttjas framöver. Arbetsgruppen har setts vid två
tillfällen och ett tredje är inplanerat. Det som framkommit är att den
nuvarande mallen inte fyller någon funktion/nytta för kommunerna i någon
högre utsträckning. Förhoppningen är att en framtida mall kan ge mer fyllig
och användbar information om feriearbete i större mening än ”bara” statistik.
Ett förslag på reviderad mall skall presenteras 10/6.

5. Dialog kring samordningsförbund
Nätverket ombeds reflektera över hur samarbetet med respektive
samordningsförbund ser ut då GR haft dialog med förbunden samt blivit
uppvaktade av VGR som vill se på möjlighet att samverka kring frågor som rör
förbunden. Flera kommuner vittnar om att de tillsammans med SOF har
påbörjat ett kartläggningsarbete av processer och behov utifrån lokala
perspektiv, samt ökat den lokala samverkan. Vissa satsningar som görs inom
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SOF gynnar AME-verksamheterna direkt, exempelvis genom utbildning inom
suicidprevention där SOF Älv & Kust gör riktade satsningar.
Vad om är en osäkerhetsfaktor, vilket även samordningsförbunden själva
bekräftar, är ”vem gör vad?” på samverkansarenan. De osäkerhetsfaktorer som
AF:s reformering inneburit på senare år har speglat av sig i hur den lokala
samverkan skall se ut. Det är avgörande att veta vad och vilka målgrupper skall
en samverka kring.

6. FoU 2022
Gunilla Bergström presenterar status på pågående fördjupningsområde inom
FoU. Kortfattat går det att dra slutsatsen att det är svårt att se enhetliga
slutsatser hitintills då det vägval som den svenska arbetsmarknadspolitiken
valt inte finns i någon översättningsbar form i något annat land. Men det finns
inget tydligt stöd att privata aktörer gör ett bättre jobb på att få fler till
anställning/egenförsörjning. Se bildspel för vidare information.

7. Aktuell information SKR
Per Överberg från SKR föredrar rapporten ”Kommunala perspektiv på
arbetsmarknaden”. SKR har under några års tid följt utvecklingen av AF:s
reformation i samma rapportserie. Rapporten har rönt stort nationellt intresse
och kunnat nyttjas i påverkansarbete. Årets rapport vittnar om viss försämring
gällande utvecklingen, sett ur kommunernas perspektiv. Det råder olika bilder
från AF:s kontra kommunernas perspektiv vad som är en likvärdig service och
lokal närvaro. En tendens är att kommunerna träder in och gör delar av det
som anses vara AF:s uppdrag. Samverkan upplevs fungera bättre på strategisk
nivå än på operativ nivå, men detta går att fördjupa sig i ytterligare och
definiera vad avses med en strategisk nivå. Se bildspel för vidare info från SKR.
Vad som är på gång är att kommuner skall kunna få ersättning för insatser,
men oklart i vilken form och för vad i dagsläget.
Det kommer att komma en ny överenskommelse, där SKR varit delaktig i att
utforma mallen. Den nya överenskommelsen skall ge kommunerna större
utrymme att påverka och vara en likvärdig part.
Inom GR upplevs samverkan fungera olika på olika platser. Den
överenskommelse som har funnits har i stor mån utgått ifrån AF:s behov och
perspektiv vilket gett kommunerna ett litet utrymme att påverka. Flera
kommuner uppger att det är svårt att få till den operativa samverkan och att
det blir avhängt personliga kontakter mellan samverkande parter. Inom ramen
för DUA-samverkan har det endast varit frågor som ryms inom DUA som har
kunnat lyftas. I vissa kommuner har en lyckats med att nå samverkan på både
operativ och strategisk nivå, men det har varit avhängt att enskilda AF-chefer
drivit denna linje. En annan svårighet som lyfts är att olika AF- kontor gör på
olika sätt och att den önskade enhetligheten inte har infunnit sig.
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8. Skövde kommun, inspirerande arbetssätt
Planeringsledare på GR har haft möte med AME Skövde som berättat om sitt
arbete med bl.a Jobbspår men också specifika satsningar för unga. Skövde är
inbjudan den 11/10 för att delge vidare kring det arbete som görs. Nätverket
ombeds boka av datumet redan nu.

9. Aktuellt DUA och Jobbspår
DUA- Konferens 27/4, Stockholm. Dua bjuder in representanter från
kommuner och Arbetsförmedlingen till en konferens om möjligheterna att
utveckla arbetet med lokala jobbspår.
https://www.dua.se/om-oss/konferenser/samverkan-om-jobbspar

10. Samrådsaktiviteter
Under hösten ombeds nätverket att redan nu boka av följande datum
11/10, kl. 9- 12 digital träff. Gunilla Bergström kommer att ge en fördjupad
dragning av föregående års FoU- fördjupning ”Skillnader i etableringen” samt
besök från Skövde AME om inspirerande arbetssätt.
Förslag på en heldag den 22/11 för samverkan mellan kommunerna och AF,
erfarenhetsutbyte med fokus på långtidsarbetslöshet. Förslaget ska diskuteras
vidare med AF och eventuellt en arbetsgrupp ska bildas med representanter
från AME-chefsnätverk, AF och GR.

11. Inbjudan från Försäkringskassan
Nätverket får information och inbjudan till att ta del av och sprida en
inbjudan från Försäkringskassan gällande Försäkringskassans uppdrag kring
de som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Nätverket ombeds
sprida inbjudan i sina respektive organisationer.

12. Suicidprevention
Nätverket ombeds ge inspel på arbete som pågår för att stärka arbetet med
den regionala handlingsplanen för suicidprevention som finns, se länk i
bildspel. Några kommuner har fått utbildningsinsatser genom ideell sektor för
att stärka arbetet med suicidpreventiva åtgärder. Stenungssund har förslag på
att bjuda in SOF Älv och Kust för att informera vidare om den satsning som de
gjort inom suicidprevention.

