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Arbetsmarknadsnämnden 
 

Av ledamot Kenny Jonsson (C) aktualiserad fråga 2017-01-25:  
Information om lokalt arbetsmarknadsråd 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att den av Kenny Jonsson (C) aktualiserade frågan angående information om lokalt 
arbetsmarknadsråd anses besvarad och läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde 25 januari 2017 aktualiserade Kenny Jonsson (C) fråga om 
Lokala arbetsmarknadsrådet i Uppsala.  
 
Kenny Jonsson (C) önskar få information om hur det lokala arbetsmarknadsrådet har fungerat 
under 2016. Ledamoten ställer följande frågor: 
 
Har verksamheten motsvarat de förväntningar man tänkte sig vid bildandet?  
Har rådet kunnat bidra till att motverka arbetslöshet, aktivera möjligheterna till arbetsträning 
och praktik, främja kompetensutveckling och därmed stimulera tillväxt?  
Hur fungerar samarbetet mellan de olika deltagande parterna och framför allt mellan 
kommunen och Arbetsförmedlingen?  
Finns några särskilt positiva alternativt negativa intryck att förmedla? 
 
Ärendet 
 
Inledande information om lokalt arbetsmarknadsråd 
Vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 11 december 2015 fattade 
arbetsmarknadsnämnden beslut om inrättande av ett lokalt arbetsmarknadsråd.  
 
Arbetsmarknadsrådet är ett samarbetsforum med uppgift att medverka till att den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken 
utformas utifrån lokala förutsättningar och behov i Uppsala kommun.  
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Arbetsmarknadsrådet ska främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna 
av arbetslöshet utifrån kommunens ansvar som arbetslöshetsnämnd och ansvar enligt 
socialtjänstlagen att främja den enskildes rätt till arbete.  
Arbetsmarknadsrådet verkar för att målen i den nationella arbetsmarknadspolitiken uppnås genom 
samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Uppsala kommun inom fyra 
huvudområden:  
- mobilisering av arbetskraftsutbudet,  
- säkra kompetensförsörjningen,  
- understödja en god sysselsättningsutveckling,  
- samverkan när det gäller integrations- och jämställdhetsfrågor. 
  
Arbetsmarknadsrådets medlemmar är: 
- Presidiet Arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun.  
- Förvaltningsdirektören för Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala.  
- Stabschefen för Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala kommun.  
- Chefer för Arbetsförmedlingen Uppsala.  
- Chef för Försäkringskassan Uppsala  
  
Arbetsmarknadsrådet sammanträder fyra (4) gånger per år. Minnesanteckningar och material från 
rådets möten görs tillgängligt för nämndens ledamöter på arbetsmarknadsnämndens sidor av 
intranätet ”Insidan”. 
 
Har verksamheten motsvarat de förväntningar man tänkte sig vid bildandet?  
Arbetsmarknadsrådets första år har till viss del varit trevande i framarbetningen av rådets 
arbetsformer. Innehållet i rådets möten har inledningsvis präglats av mycket 
informationsutbyte mellan myndigheterna för att få en bild av respektive parts förutsättningar.  
Rådet har även genomför två större arrangemang med flera organisationer närvarande. I mars 
2016 genomfördes en större sammankomst kring etableringen och vår gemensamma utmaning 
att klara av ett kvalitativt mottagande av nyanlända.  
3 mars 2017 genomförde arbetsmarknadsrådet en större workshop med politiker och 
tjänstemän från kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt varsin representant 
för Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsförmedlingens huvudkontor 
närvarande.  Drygt 60 deltagare fanns på plats. Workshopen kommer att mynna ut i en 
överenskommelse kring strukturerad samverkan för att öka genomslaget i våra gemensamma 
satsningar. 
 
Har rådet kunnat bidra till att motverka arbetslöshet, aktivera möjligheterna till 
arbetsträning och praktik, främja kompetensutveckling och därmed stimulera tillväxt?  
Delvis. Genomförandet kring etableringen i mars 2016 uppmärksammade behovet av 
samordning och samarbete kring mottagandet av nyanlända. Initiativ kring två 
rekryteringsmässor har tagits och planerats men ej kunnat genomföras då näringslivet vid de 
båda tillfällena valt att kliva av arrangemanget.  
 
Hur fungerar samarbetet mellan de olika deltagande parterna och framför allt mellan 
kommunen och Arbetsförmedlingen?  
Samarbetet i rådet har beskrivits tidigare men det finns mer att göra. I och med den 
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genomförda workshopen, fredag 3 mars 2017, räknar vi med att kunna konkretisera och 
strukturera upp samverkan tydligare. Kommunen och Arbetsförmedlingen i Uppsala har 
tillsammans cirka en miljard kronor för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. 
Arbetsmarknadsrådet är överens om utmaningarna och möjligheterna men behöver kanalisera 
och utnyttja resurserna rätt genom ett närmare samarbete.   
 
Finns några särskilt positiva alternativt negativa intryck att förmedla? 
Positivt är att viljan till samverkan är ömsesidig.  Negativt är att rådet inte kommit upp i 
tillräckligt tempo och handlingskraft. En möjliggörare för ökad handlingskraft i rådet är den 
överenskommelse som är under framarbetning. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 
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