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NÄRVARANDE 

Julia Mårtensson, Alingsås  

Anne Bensson, Göteborg 

Elin Jartun, Göteborg 

Sofia Gustafsson, Göteborg  

Anette Skårvik, Kungsbacka  

Eleonor Abrahamsson, Kungälv  

Marie-Louice Hellström, Lerum  

Saeed Ardane, Lilla Edet  

Anders Nordberg Markhede, Mölndal  

Nina Haag, Stenungsund  

Maja Hallberg, Tjörn  

Veronica Tindvall, Öckerö  

Per Överberg, SKR  

Natalja Lipovskaja Nilsson  

Linda Karlsson 

John Nelander (pkt 5)  

Gunilla Bergström (pkt 6) 

Sofia Davies Nilsson, Göteborgs Stad (pkt 4)  

EJ NÄRVARANDE 

Ulrika Sten Sporrong, Ale 

Carin Samuelsson, Härryda  

Eva Ahlstedt, Partille  

 

1. Inledning  

Natalja hälsa välkommen till mötet. Särskilt välkomna hälsas Saeed Ardane 

från Lilla Edet och Anette Skårvik från Kungsbacka som är nya i nätverket.  

2. Aktuellt från SKR 

Per Överberg delar SKR:s tankar kring departementsskrivelsen som nu är ute 

på remiss. Mycket ses som positivt. Exempelvis uttrycks att samverkan ska 

fungera och att kommunerna även fortsättningsvis ha en roll i 

arbetsmarknadspolitiken. Överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och 

kommuner nämns som verktyg för att åstadkomma samverkan. 

Det saknas dock information om hur kommunernas roll ska se ut. Samt hur 

likvärdig service och samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen 

ska skapas. De yttranden som lämnas på departementsskrivelsen kommer ligga 

till grund för det fortsatta arbetet och den proposition som väntas komma till 
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våren. Det har aviserats att tydliggöranden om kommunernas roll ska komma i 

propositionen. SKR uppmanar att lämna yttranden, viktigt att så många som 

möjligt inkommer med synpunkter när möjlighet till påverkan finns.  

SKR:s yttrande är ännu inte beslutat men preliminärt kommer fokus vara på:  

• Lokal närvaro och likvärdig service 

• Kommuner som leverantörer 

• Kommunala lagstadgade verksamheters behov 

• AF:s ansvar för samverkan  

• Lyssna på kommunernas erfarenheter  

 

Cirka tre-fyra kommuner har ansökt om att bli leverantörer inom ramen för 

rusta och matcha. Samtliga har dock fått avslag. Det finns flera svårigheter, 

bland annat att leveransområdet kan vara större än kommunen samt att 

målgruppen kan skilja sig från den som kommunen primärt ser behov av att 

arbeta med. I departementsskrivelsen anges att regeringen inte har för avsikt 

att underlätta för kommunerna att vara leverantör, i stället nämns 

överenskommelser som en möjlighet. Anders berättar att Mölndal eventuellt 

kommer ansöka om att bli leverantör samt undersöker möjligheten att utveckla 

samverkansavtal med Arbetsförmedlingen.  

 

Per nämner att samverkansstrukturen mellan Arbetsförmedlingen, kommuner 

och leverantörer är en högst aktuell fråga. Där Arbetsförmedlingen är 

huvudansvarig och arbetet behöver startas så snart som möjligt.  

 

Tips på kommande händelser:  

• 9 november - Webbinarium om Rusta och matcha. Ska komma 

inbjudan från Arbetsförmedlingen 

• 17–18 mars SKR:s arbetsmarknads- och näringslivsdagarna, fysiskt i 

Uppsala.  

3. Återrapportering delregionalt samråd kommuner och AF  

Natalja ger en bild av strukturen för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunerna på regional strategisk nivå. En återkoppling ges därefter från 

senaste mötet i samrådet. Där samarbetet kring införandet av KROM 

summerades. Under sommaren arbetade en arbetsgrupp med att ta fram 

rutiner inför införandet av KROM. Arbetsförmedlingen utsåg också 

kontaktpersoner för såväl strategiska som operativa frågor om KROM.  

 

Just nu pågår planering för informationsträffen den 12 november. Fokus 

kommer vara på KROM och samarbetet kommuner, leverantörer och AF.  
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Sista mötet för året med samverkansgruppen är den 17 november då kommer 

gruppen bland annat prata om prioriterade frågor för 2022. GR tar gärna emot 

medskick inför dialogerna och vad ska vi prioritera för nästa år. Skicka inspelen 

via Natalja senast den 15 november.  

4. Det lokala samarbetet kommuner, AF, fristående aktörer  

Sofia Nilsson Davies, Göteborgs Stad, delar erfarenheter från stadens 

samarbete med Arbetsförmedlingen och planerad samverkan med fristående 

aktörer.   

 

Sofia berättar om Arbvux uppdrag och hur dialogerna med Arbetsförmedlingen 

fortlöper kring reformeringen av arbetsmarknadspolitiken. Bland annat har 

frågor kring informationsbehov, kontaktytor och staden som arbetsgivare 

identifierats. En dialogträff mellan leverantörer, staden och 

Arbetsförmedlingen planeras. Där kommer Staden ges möjlighet att informera 

om sin verksamhet. Arbetsförmedlingen ser träffen med leverantörer i 

Göteborg som en pilot, tanken är att sprida upplägget även till övriga 

kommuner in GR. Frågan ställs om det är möjligt för kranskommunerna att 

delta under Göteborgs träff för att lyssna in dialogerna med leverantörerna. 

Sofia tar med sig frågan och återkommer.   

 

Dialog pågår också internt kring hur staden vill ha dialogen med 

leverantörerna, exempelvis genom ”en-väg-in”.  

 

5. InVux  

John Nelander, utvecklingsledare GR, presenterar resultat från projektet InVux 

(Likvärdiga möjligheter till utbildning för alla unga). Där sex kommuner 

arbetar för att fler unga ska få förutsättningar att etablera sig på 

arbetsmarknaden.  

 

Projektet är en del av GR:s långsiktiga arbete kring fullföljda studier, som också 

är ett politiskt fokusområde för GR:s arbete 2021. Området är också prioriterat 

i VGR:s regionala utvecklingsstrategi.   

 

Invux pågår fram till 2022-06-30 och upplägget bygger på lokala projekt med 

processtöd från GR. Fokus är på hur olika verksamheter kan samverkan för att, 

på ett resurseffektivt sätt, stödja individer. I de flesta kommuner ingår en bredd 

av verksamheter, såsom skola, AME och socialtjänst.  Målgruppen är unga i 

åldern 15-24 år som saknar gymnasieexamen samt bedöms vara i riskzon för 

framtida utanförskap. I fokus är de individer som behöver stöd från flera 

verksamheter, där enskilda enheter upplever att resurserna inte räcker till. 

Bland annat arbetar de lokala projekten med att skapa gemensamma rutiner, 
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övergångsblanketter samt samnyttjande av tjänster. Viktigt för den avslutande 

fasen i projektet är förankring. De upparbetade samverkansprocesserna 

behöver tecknas ner, förankras och beslutas. Uppdrag behöver synas i 

tjänstebeskrivningar etc.  

6. Information om nytt forskningsprojekt 

Gunilla Bergström, GR FoU i Väst, informerar om ett nytt sexårigt 

forskningsprogram. Programmet kommer fokusera på lokala 

arbetsmarknadsprogram och hur de fungerar för underrepresenterade 

gruppers inträde på arbetsmarknaden. Gunilla kommer vara en av åtta 

medarbetare i programmet som beviljats 17 miljoner kronor. Programmet 

pågår från november 2021 till oktober 2027. Studien kommer fokusera på 

förutsättningarna i ett antal kommuner i GR samt Västernorrland. GR 

uppmärksammades genom den nuvarande fördjupningsstudien om lokala 

skillnader i etableringen, som genomföras inom ramen för FoU-plattform 

arbetsmarknad.  

 

7. Finansiering FoU-plattform arbetsmarknad 2022 

Förslag på finansiering av FoU-plattform arbetsmarknad 2022 presenteras. 

Förslaget har även skickats ut i förväg.  

 

Beslut:  

Göteborgs Stad ber om att få återkomma i frågan. Övriga närvarande 

kommuner beslutar att fortsatt finansiera FoU-plattform arbetsmarknad under 

2022, i enlighet med presenterat förslag.  

 

GR kontaktar de kommuner som ej var närvarande under mötet.  

 

8. Mötestider och mötesformer 2022 

GR presenterar förslag på upplägg för möten under 2022.  

 

Våren 2022 

• Två fysiska möten (förläggs samma dag som nätverket mottagande och 

integration) 

• Ett digitalt möte 

 

Hösten 2022 

• Ett fysiskt möte (förläggs samma dag som nätverket mottagande och 

integration) 

• Två digitala möten 
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Utgångspunkten är att alla deltar fysiskt de gånger som fysiska möten äger 

rum. Syftet med de fysiska träffarna är att skapa relationer och nätverk.  

 

Beslut 

Nätverket är positivt till förslaget på upplägg. Det beslutas att GR skickar ut 

kallelser till 2022, i enlighet med ovan upplägg.  

 

9. Övriga frågor  

Linda påminner om möjligheten att bli ett delprojekt inom ett VGR-projekt 

finansierat av AMIF (Asyl, migrations- och integrationsfonden). Information 

har tidigare skickats ut via mejl och skickas på nytt efter mötet. En av 

insatserna som nämns som möjliga att bedriva inom ramen för AMIF-projektet 

är jobbspår. Möjligheten att ta med sig frågan till de olika samverkansklustren 

lyfts. 

 

 

Antecknat av Linda Karlsson, GR 


