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Tjänsteutlåtande 

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen 

 

Datum: 2023-01-03 

Diarienummer: NAN 2023/0013 

Till: Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 

 

Samverkansöverenskommelse mellan 

Arbetsförmedlingen och Österåkers 

kommun 

Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen och Österåkers kommun har gemensamt arbetat fram en 

överenskommelse i syfte att genom samverkan förbättra 

kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet. 

Beslutsförslag 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

Godkänna förslag till överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och 

Österåkers kommun. 

Bakgrund 

Merparten av Sveriges kommuner har tillsammans med Arbetsförmedlingen 

arbetat fram så kallade lokala överenskommelser. Syftet är att genom 

samverkan förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers 

etablering i arbetslivet.  

Det bifogade dokumentet ”Överenskommelse om samverkan mellan 

Österåker kommun och Arbetsförmedlingen för att påskynda individers 

etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen” är 

ersättningsavtal för det avtal ”Överenskommelse om samverkan mellan 

nordostkommunerna, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 

Österåker och Arbetsförmedlingen” som gällt under perioden januari 2020 och 

december 2022. 

Samverkan syftar till att påskynda individers etablering i arbetslivet, minska 

antalet personer i Österåkers kommun med försörjningsstöd med bedömd 

arbetsförmåga med utgångspunkt i regionala och lokala rekryteringsbehov för 

att främja kompetensförsörjning och tillväxt. 
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Samverkan ska operativt ske genom besök från Arbetsförmedlingen på 

regelbunden basis för att säkerställa att de individer som för sin etablering i 

arbetslivet bedöms ha behov av stöd och insatser får samordnat rätt insats i rätt 

tid. Detta med utgångspunkt i parternas ansvarsområden och uppdrag.  

Samverkan omfattar även insatser och stöd till de arbetsgivare som bedöms ha 

svårt att rekrytera eller vill bredda sin rekryteringsbas. 

Förvaltningens slutsatser 

 

Genom överenskommelsen kan samarbetet förstärkas och effektiviseras så att 

målet att fler personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden kommer i 

arbete och att lokala företagare lättare hittar rätt kompetens vid 

rekryteringsbehov.  

Bilagor 

 

Överenskommelse om samverkan mellan Österåker kommun och 

Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering i arbetslivet och  

förbättra kompetensförsörjningen 

 

 

   

Kristina Eineborg  Magnus Knutsson 

Näringslivs- och utvecklingsdirektör   Enhetschef arbetsmarknad och 
integration 

   

   

   

 

 

 

Expedieras 
Akt 

Arbetsförmedlingen 

Socialförvaltningen, enheten för ekonomiskt bistånd 
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