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1. Gemensamt möte med IFO-cheferna
Mötet inleds gemensamt med IFO-cheferna. Per Överberg och Ulrica Runemar,
SKR, ger en reflektion kring vikten av intern samverkan inom kommunen.
Exempel på kommunövergripande arbetsmarknadsstrategier ges. Inte minst
lyfts vikten av samverkan mellan ekonomiskt bistånd och AME. Per och Ulrika
ger också en kort beskrivning av de förändringar som sker inom
arbetsmarknadspolitiken. Införandet av KROM är en del av detta. En
departementsskrivelse kring kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken väntas
komma runt midsommar. SKR:s bildspel tillhandahålls efter mötet.
Efter SKR:s inledning förs dialoger i grupper utifrån följande frågor:
• Vad är våra olika uppdrag och hur kan vi utifrån det stärka samverkan
mellan AME och ekonomiskt bistånd men också med AF?
• Hur kan vi bevara eller stärka insatser för personer som står långt från
arbetsmarknaden, samtidigt som nya grupper blir arbetslösa i följden
av pandemin?
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•

Vad behöver vi arbeta vidare med på hemmaplan?

Utdrag från dialogerna:
• Viktigt att riktlinjerna tydliggörs. Vad kommer att gälla framöver?
• Ansvarsfördelning kommun/AF behöver tydliggöras
• Viktigt med samsyn i frågorna
• Det behövs en struktur för samverkan. En röd linje mellan strategisk
och operativ nivå. Viktigt att även Arbetsförmedlingen är med i
samverkan. Prestigelös dialog.
• Hur jobbar vi med nya grupper, som ännu inte är aktuella för
ekonomiskt bistånd?

2. Inledning AME-chefsnätverket
Efter det gemensamma mötet med IFO-cheferna fortsätter AME-cheferna på
egen hand. En övrig fråga lyfts in, rörande Arbetsförmedlingens budget. Läggs
under punkt sex.

3. Uppsamling efter gemensamt möte med IFO-cheferna
Nätverket konstaterar att det var bra att träffas tillsammans med IFO-cheferna.
Flera beröringspunkter finns. Det behövs dock en viss kontinuitet för att
arbetet ska kunna drivas framåt. Behovet av kommunöverskridande
arbetsmarknadsstrategier lyfts. Nätverket önskar återkomma till detta under
hösten.

4. Premiär i kommunen (PIK)
Madelene Wahlberg, projektledare för PIK, berättar om projektet som drivs av
Alingsås och Härryda gemensamt. Projektet startade i augusti 2020 och riktar
sig mot nyanlända och ”gammelanlända” Urvalet av deltagare görs gemensamt
mellan AME, försörjningsstöd och enheterna för mottagande av nyanlända.
Covid-19 pandemin har påverkat projektet, färre deltagare per grupp och färre
aktiviteter. Resultaten upplevs dock goda. Flera har kommit ut i praktik eller
vidare till exempelvis extratjänst. Deltagarna i projektet får del av aktiviteter
som workshops, studiebesök och praktik. De får även en ”peer”, som ger stöd i
vardagen, ibland som talar samma språk som sig själv och ibland inte. Tanken
är att så mycket som möjligt ska ske på svenska utan tolk för att främja
utvecklingen i svenska. Samverkan sker också med flyktingsmedicinska
motaganingen, vilket ses som en stor resurs.
Det har varit svårt att få deltagare via Arbetsförmedlingen. Myndigheten
behöver först säkerställa att projektet inte krockar med deras andra aktiviteter
som anordnas av fristående aktörer. Många av deltagarna tillhör
försörjningsstöd och har, i olika omgångar fått stöd från Arbetsförmedlingen
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men är trots det i fortsatt behov insatser för att närma sig arbetsmarknaden.
Läs med om projektet här:
https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2020/00114.
Bildspelet som visades tillhandahålls efter mötet.

5. Samarbete med civila samhället
Eftersom Ulf Hesslind, som skulle berättat om Kungälvs arbete, har förhinder
skjuts punkten till ett kommande möte.

6. Återkoppling regionala samrådet
Natalja Lipovskaja Nilsson och Karin Zetterman ger en återrapportering från
samrådet med Arbetsförmedlingen. Dialogen kring Arbetsförmedlingens
förutsättningar för samverkan har fortsatt, där myndigheten betonar att det är
viktigt att alla parter förstår att kommunikationsvägarna kommer se
annorlunda ut gentemot tidigare. Fokus kommer vara på digital
kommunikation. Samverkan kring jobbspår fortsätter i de ”kluster” som byggts
upp mellan olika kommunerna.
Nästa möte i samrådet är den 8/6. Nätverket gör två medskick till mötet:
• Det första rörande Arbetsförmedlingens budget. Det tycks finnas
skillnader mellan olika delar av GR men i vissa har
Arbetsförmedlingen aviserat minskad budget för exempelvis
extratjänster. Hur ser det ut? Finns det lokala avvikelser och i så fall
varför?
• Det andra medskicket rör möjligheten att samverka efter införandet av
KROM. Vad ser Arbetsförmedlingen det som möjligt att samverka med
kommunerna kring?

7. Kort information
•

•

VGR har tagit initiativ till en AMIF-ansökan. (Asyl-, migrations- och
integrationsfonden). VGR ser möjlighet att söka medel för
utbildningsinsatser, arbetsmarknadsinsatser och sociala insatser. De
vill nu ha inspel via kommunalförbunden kring konkreta områden att
arbeta med inom ramen för projektet. Nätverket ombeds skicka inspel
till GR senast den 4 juni. Under mötet lyfts behovet ökad digital
kompetens. Det görs även medskick om att det behövs insatser för
personer som inte är redo för jobbspår. Ses inte som tillräckligt att ha
fokus på arbetsintegrerade sociala företag, inte där alla kommer
arbeta.
Kunskapsseminarium planeras till den 28 september. Inbjudan
kommer inom kort.
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