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Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland: 
Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet (Dnr: 2021/165) 
 
Att ge en fyllig beskrivning av arbetsmarknadsläget på så kort tid är lite svårt men en 
beskrivning är följande.  
I december månad 2020 var antalet arbetslösa i Vänersborgs kommun 10,4% det är en knapp 
procent högre än motsvarande tid 2019. Arbetslösheten bland utrikes födda har minskat med 
1,6% till 30,6%. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 2,6% till 15,9%. 
 
I den lokala överenskommelsen om samverkan för Trollhättan, Vänersborg och Grästorp har 
det gjorts en revidering men den har bara berört små delar som byte av namn mot funktion 
och liknande.  
Verksamheten har fungerat ganska väl där arbetsförmedlingen bemannar med två stycken 
arbetsförmedlare som båda har 80% av sin tjänst förlagd till Vänersborg. På grund av 
pandemin så jobbar dom hemifrån utifrån dom restriktioner och rekommendationer som finns.  
 
Det som hänt sen överenskommelsen skrevs är att gruppen unga hart lagts till och att antalet 
tjänster från arbetsförmedlingen ökat. 
En kartläggning har skett för varje person som innefattas och det är ungefär 500 personer. 
 
Ett problem idag är att arbetsförmedlingen jobbar hårt med KROM (kundval, rusta och 
matcha) där dom som är närmast att få plats på arbetsmarknaden placeras och där lämnas dom 
över till fristående aktörer. Satsningen på KROM är inte gjord i samverkan med kommunerna.  
 
I vårt närområde finns det 17 fristående aktörer. Arbetsförmedlingen är på väg att bli en 
myndighet som inte jobbar mot individen utan mot dom fristående aktörerna. Kommunens 
möjlighet att minska försörjningsstödet försämras därmed på kort sikt. Hur ska vi då som 
kommun jobba? Ska vi jobba mot individ eller mot dom fristående aktörerna? 
 
Målgruppen som är kvar är dom som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är en grupp som 
kräver stora resurser. 
 
Där vi ligger sämre till än genomsnittskommunen är långtidsarbetslösheten där vi har en stor 
utmaning att jobba för att minska den. Det kommer att krävas stora insatser framöver där 
förhoppningsvis de resurser vi tillsatte i senaste Mål- och resursplan kommer att hjälpa till. 
Det krävs en bra dialog både med arbetsförmedlare, Kunskapsförbundet Väst, näringsliv och 
alla andra som kan vara en del av att få människor i sysselsättning via arbete eller utbildning. 
 
 
Vänersborg, dag som ovan. 
 
Benny Augustsson 
Kommunstyrelsens ordförande


