
Ks § 118  Dnr 9018/182.109 
  
Regional överenskommelse om samverkan för kompetensförsörjning mellan 
Umeåregionens kommuner och Arbetsförmedlingen 2018 – 2020 
  
Ärendebeskrivning 
  
SKL och Arbetsförmedlingen träffade 2017-06-15 en nationell överenskommelse för att 
stödja samverkan lokalt och regionalt. Den nationella överenskommelsen syftar till att 
underlätta konkret samverkan utifrån lokala och regionala förutsättningar. 
  
Umeåregionens kommunchefsgrupp och Arbetsförmedlingen har med utgångspunkt i den 
nationella överenskommelsen under hösten 2017 och våren 2018 arbetat fram en 
Umeåregional överenskommelse för kompetensförsörjning och bättre matchning på 
arbetsmarknaden. Se bilaga 2. 
  
Vid regionrådsmötet 2018-05-17 fattade Regionrådet beslut om att ställa sig positivt till 
överenskommelsen i sin helhet, att anta de föreslagna åtagandena för Regionrådet samt att 
de åtaganden som gäller kommunerna ska skickas tillsammans med en tjänsteskrivelse för 
handläggning och beslut i respektive kommun. 
  
Avsikten med överenskommelsen är att skapa en gemensam regional målbild om en 
förbättrad matchning mellan dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft, att 
främja mångfald och jämställdhet samt att motverka diskriminering i arbetslivet och en 
könsuppdelning på arbetsmarknaden. Den regionala överenskommelsen är också tänkt att 
kunna ligga till grund för mer konkretiserade lokala överenskommelser i respektive kommun. 
  

För att nå effekt i samarbetet har konkreta åtaganden formulerats för Umeåregionens 
Regionråd, de enskilda kommunerna samt för Arbetsförmedlingen. 
  

Genom en Umeåregional överenskommelse med gemensamma målsättningar och 
konkretiserade åtaganden för parterna skapas förutsättningar för ett tydliggjort arbete för 
kompetensförsörjning och bättre matchning på arbetsmarknaden inom Umeåregionen som 
arbetsmarknadsregion. 
  
Mot bakgrund av detta föreslås att respektive kommun i Umeåregionen antar åtaganden 
enligt bilagt förslag. 
 
Barn- och utbildningsutskottet har 2018-09-17 § 42 beslutat föreslå kommunstyrelsen att 
anta de åtaganden som gäller för Robertsfors kommun enligt Regional överenskommelse 
om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner 2018–2020. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
  



● Att Robertsfors kommun antar de åtaganden som gäller var kommun enligt Regional 
överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens 
kommuner 2018–2020. 

  
● Att kommunens åtaganden återrapporteras till kommunstyrelsen årligen. 

  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1) Kommunernas åtaganden 
 
Bilaga 2) Umeåregional ÖK med AF 2018 – 2020 
 






