
På egna ben
Utvecklad samverkan för individers 

etablering på arbetsmarknaden
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Duas uppdrag

• Främja statlig och kommunal 

samverkan och utveckling av nya 

samverkansformer 

• Bidra till minskad 

ungdomsarbetslöshet och 

påskyndande av nyanländas 

etablering i arbetslivet genom att 

arbetsmarknadspolitiska insatser 

skulle få större genomslag på 

lokal nivå

• Utgå från befintliga insatser och 

tillkommande initiativ inom 

arbetsmarknadspolitiken

• Besluta om statsbidrag för att 

främja överenskommelser

• Nya arbetsformer som 

utvecklades skulle kunna 

integreras i Arbetsförmedlingens 

ordinarie verksamhet



Behovet av samverkan

• Accelererande utanförskap och social segregation

• Strukturell långtidsarbetslöshet och samtidig kompetensbrist 

• Ansvaret är uppdelat mellan stat och kommun

• En förutsättning för effektivt och ändamålsenligt stöd till individer och 

arbetsgivare

• Starka samhällsekonomiska motiv



Lokala överenskommelser det 

huvudsakliga redskapet

• Omfattar i korthet målgruppen 

för samverkan (vilka arbets-

sökande, vilka arbetsgivare) och 

hur samverkan ska organiseras 

och bedrivas lokalt

• Skapar struktur och samsyn

• Lokala jobbspår har utvecklats 

för att i samverkan möta 

arbetsgivares kompetensbehov

• Strukturerad samverkan på basis 

av lokala överenskommelser har 

bedrivits i alla Sveriges 

kommuner

• Förnyelse av 

överenskommelserna pågår på 

Arbetsförmedlingen, i samråd 

med Sveriges Kommuner och 

Regioner och Dua 



Lokala jobbspår – ”Matcha först och 

rusta sen”
• Innebär ett skifte av fokus i 

politiken från ”sysselsättning” för 

individen till arbete

• En kedja av insatser som utgår 

från arbetsgivarens behov av 

kompetens och individens 

förutsättningar 

• Startar från arbetsplatsens/ 

arbetsgivares vilja att rekrytera 

och ska leda till anställning

• Längden på jobbspåren; från 

några veckor upp till två år

• Ordinarie insatser från 

Arbetsförmedlingen och 

kommunerna. T ex moduler från 

yrkesvux, arbetsmarknads-

utbildning, sfi, praktik, stödjande 

insatser mm

• Goda resultat, 80 procent saknar 

fullföljd gymnasieutbildning, 

övervägande kvinnor, många 

olika branscher



Viktiga slutsatser

• Lokala överenskommelser 

har bidragit till mer 

strukturerad och hållbar 

samverkan

• Lokala jobbspår är ett 

effektivt stöd för både 

arbetslösa långt ifrån 

arbetsmarknaden och 

arbetsgivare som behöver 

rekrytera

• Stort kommunalt intresse för 

lokala överenskommelser 

– men arbetet har inneburit 

utmaningar

• Samverkans fokus har flyttats 

– från målgrupp till 

individuella behov

• Negativ utveckling av 

samverkan 2019-2022 

• Strukturer för samverkan som 

utvecklades initialt var inte 

tillräckligt hållbara

• Flera förklaringar till detta; 

bl.a politiska beslut, 

förändringar i Arbetsförmed-

lingens organisation och 

arbetssätt samt pandemin

• Formell styrning och reglering 

har avgörande betydelse



Grund lagd för fortsatt utveckling av 

samverkan… 
• Insikt hos berörda parter om att många långtidsarbetslösa är i behov 

av gemensamt stöd 

• Arbetsförmedlingens instruktion har förtydligats 

• Kommunerna har inkluderat flera verksamheter i sin samverkan med 

Arbetsförmedlingen, inte minst den kommunala vuxenutbildningen                     

• Nationell stödstruktur är på gång

• Hittills har ca 90 procent av kommunerna tecknat förnyade 

överenskommelser med Arbetsförmedlingen



…men flera faktorer skapar osäkerhet

• Dua och möjligheten till statsbidrag för 

kommuner att utveckla samverkan upphör 

(Förordning 2015:502)

• Uppdrag om samverkan saknas i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2023

• De senaste årens arbetsmarknadspolitiska 

turbulens med bl.a nedlagda kontor och 

neddragning av lokal personal

• ”Nygamla” samverkansstrukturer som tagits 

fram 2022 har inte prövats i praktiken

• Arbetsförmedlingens implementering av 

strategin ”digitalt först” med geografiskt 

obundna arbetssätt och satsning på s.k

personliga distansmöten

• System som möjliggör uppföljning av 

samverkansinsatserna saknas

• Risk för lågkonjunktur och stigande 

arbetslöshet



Delegationens bedömningar

Regeringen bör:

• noga följa och analysera hur 

samverkan utvecklas bl.a

genom uppdrag till Statskon-

toret och MUCF

• utreda hur en reglering för 

bättre samverkan i 

gränssnittet mellan den 

arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten och den 

kommunala vuxen-

utbildningen ska utformas

• säkerställa att det utvecklas 

system för uppföljning av 

individinsatser inom ramen 

för samverkan

• se över de arbetsmarknads-

politiska ramprogrammen 

med syftet att insatserna ska 

utgå från individens faktiska 

behov och förutsättningar

• tydliggöra arbetsgivar- och 

kompetensförsörjnings-

perspektivet i den 

arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten, inte minst i 

samverkan – lokala jobbspår 

kan spela viktig roll  



Tack!
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Uppföljning lokala jobbspår 2018 - 2022

Deltagare
Drygt 16 300 deltagare

58 procent kvinnor

42 procent män*
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1242 jobbspår har startat

262 kommuner har/har haft 
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Jobbspårsdeltagare fördelat 
på bransch

Vård och omsorg
22%

Hotell och Restaurang
15%

Industri
13%

Fastighets- och trädgårdsservice
8%

Utbildning (inkl. förskola)
8%

Lager, logistik
7%

Handel
7%

Övrig service
5%

Byggyrken
5%

Övriga
10%



Resultat av jobbspår 2019-2022
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