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Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om 
strukturerad samverkan 

Förslag till beslut 
 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta: 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Ärendet  
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen har ingått en nationell 
överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå. Kommunernas växande 
rekryteringsbehov, lokal och regional utveckling och fler personer i arbete är i 
överenskommelsens fokus. 
I samtliga kommuner, landsting och regioner där de förtroendevalda och Arbetsförmedlingens 
representanter är överens om ett behov av samverkan, ska det finnas en överenskommelse 
med gemensamma målsättningar och en beskrivning av hur parterna ska arbeta tillsammans. 
 
Under våren har förvaltningen tillsammans med arbetsförmedlingen i Uppsala i enlighet med 
den nationella överenskommelsens intention arbetat fram en lokal överenskommelse om 
samverkan. Det lokala perspektivet har processats fram i en workshop och resultatet från 
workshopen har därefter bearbetats av en tjänstemannagrupp från arbetsförmedlingen och 
förvaltningen. Det lokala arbetsmarknadsrådet antog överenskommelsen vid sitt sammanträde 
den 16 juni och överenskommelsen skrevs under av parterna vid rådets sammanträde den 6 
oktober. 
 

Det övergripande syftet med överenskommelsen är att använda gemensamma resurser 
effektivt och på bästa sätt så att de ger största möjliga nytta för kommunen och bidrar till en 
långsiktigt hållbar tillväxt och sysselsättning. Ett annat viktigt syfte med denna 
överenskommelse är att den ska utgöra huvudöverenskommelse mellan Arbetsförmedlingen 
och Uppsala kommun, och möjliggöra bättre samordning och skapa vägledning för övriga 
överenskommelser.  
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Med denna överenskommelse har Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen som målsättning 
att möjliggöra ett tätt samarbete mellan Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen för att 
uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Ett ytterligare mål är att genom en 
bättre samordning av resurser och ett förändringskraftigt samarbete möta individens, 
arbetsmarknadens och samhällets behov. Detta leder till att förutsättningarna för olika 
individer att etablera sig på arbetsmarknaden ökar, och att arbetsgivarnas möjligheter till 
kompetens ökar. 

Utgångspunkten för överenskommelsen är de förutsättningar och målsättningar som finns för 
respektive verksamhet. 
 
Överenskommelsen baseras på strategiska fokusområden där det gemensamma arbetet 
behöver utvecklas. Fokusområdena som överenskommelsen lyfter fram är: 

• Samordning av alla lokala överenskommelser där Arbetsförmedlingen och Uppsala 
kommun samtidigt är deltagande parter. 

• Förstärkning den gemensamma kunskapen om arbetsgivarnas och medborgarnas 
behov, samt arbetsmarknadens utveckling. 

• Utveckling av samordningen och arbetet med utbildning och vägledning. 
• Utveckling av stödet till arbetsgivarna att hitta och anställa rätt kompetens – och att 

kunna anpassa och utveckla sin personal och verksamhet. 
• Ökad samordning, samt utveckling av former och innehåll, i stödet till personer som 

behöver särskilt stöd för att få arbete. 
• Förstärkning av den strategiska och operativa kompetensförsörjning för kommunen 

som arbetsgivare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Överenskommelsens genomförande sker inom tilldelad budget. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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