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Statskontoret ska granska
https://www.regeringen.
Försäkringskassans
se/pressmeddelanden/2
genomlysning av
021/05/statskontoretsjukförsäkringen
ska-granskaRegeringen ger Statskontoret i
forsakringskassansuppdrag att granska
genomlysning-avFörsäkringskassans egen
sjukforsakringen/
genomlysning av förvaltningen av
sjukförsäkringen. Genom uppdraget
vill regeringen säkerställa att
Försäkringskassan vidtar
nödvändiga åtgärder för att åtgärda
de brister som identifierats i
förvaltningen av sjukförsäkringen.
Kommunerna lämnar stora
https://www.riksrevision
mängder information till systemet en.se/5.620884d01797f
med så kallade öppna jämförelser b131ed1794b.html
i socialtjänsten.
Riksrevisionen konstaterar att bara
en liten del av den informationen
bidrar till högre kvalitet, och
rekommenderar att Socialstyrelsen
ser över systemet.
Genom ett nära samarbete hittar https://www.dua.se/duavi rätt kompetens
play/perspektiv-paMaria Skoog, Bransch- och
samverkan/maria-skoog
föreningsansvarig på Byggföretagen
i Skaraborg är den elfte gästen i
Duas intervjuserie om perspektiv på
samverkan. Tillsammans med
programledare Maja Dahl diskuterar
Maria Skoog hur en
branschorganisation kan samarbeta
med kommun och Arbetsförmedling
för att säkra kompetensförsörjning
genom lokala jobbspår.
Professor: Därför leder
https://www.tn.se/arbets
massarbetslöshet till ökad
marknad/professordödlighet
darfor-lederMassarbetslöshet ökar risken att dö. massarbetsloshet-till”Risken ökade med ungefär 25
okad-dodlighet/
procent jämfört resten av
befolkningen”, säger professor
Denny Vegerö som har undersökt

Noteringar

hälsoeffekterna som
massarbetslösheten hade i början
av 90-talet. Ju längre man var
arbetslös desto större var risken att
dö under perioden efter.
Här är förslagen som
https://www.regeringen.
Välfärdskommissionen har
se/artiklar/2021/05/harpresenterat hittills
ar-forslagen-somI februari 2020 höll
valfardskommissionenVälfärdskommissionen sitt första
har-presenterat-hittills/
möte. Sedan dess har sammanlagt
25 åtgärdsförslag presenterats av
kommissionen som samlar
företrädare för regeringen, SKR och
centrala arbetstagarorganisationer.
Frågor och svar om
Ta del av artikeln på
kommunernas medverkan i
regeringen.se
utförandet av den statliga
arbetsmarknadspolitiken
Regeringen tillsatte förra året en
utredning om de juridiska
förutsättningarna för kommuner att
tillhandahålla insatser för
arbetssökande, på uppdrag av och
med ersättning från
Arbetsförmedlingen. Regeringen
kommer att gå vidare med
utredningens förslag för att förbättra
förutsättningarna för kommuner att
ingå olika typer av samarbeten med
Arbetsförmedlingen. Sådana
samarbetslösningar kan grunda sig i
överenskommelser som också
omfattar statlig finansiering av
kommunernas insatser.
Debattartikel om kommunernas Ta del av
medverkan i utförandet av den
debattartikeln på
statliga arbetsmarknadspolitiken regeringen.se
Debattartikel av
arbetsmarknadsminister Eva
Nordmark i Dagens samhälle den 26
maj.
Kommuner motarbetar ny
jobbmatchning - arbetslösa
nekas jobb
Arbetsförmedlingens insats Rusta
och matcha har fått blandade
resultat runt om i landet. Nu
framkommer att vissa kommuner
motarbetar den nya privata
jobbmatchningen och ytterst
drabbas de arbetssökande,
rapporterar Arbetet.

https://arbetet.se/2021/0
5/12/kommunermotarbetar-privatajobbformedlare-nekararbetslosa-jobb/

F-kassan: Vi tar intryck av
skarpa kritiken
Man måste kunna lita på att
Försäkringskassan förvaltar
socialförsäkringen felfritt. Det tar

https://www.svd.se/fkassan-vi-tar-intryck-avskarpa-kritiken

Just den här frågan och det
här svaret är lite extra
intressant.
Arbetsförmedlingen och
kommunen samarbetar ju
redan i dag på många
områden, t.ex. kring
insatser för nyanlända,
lokala jobbspår, ESFprojekt och inom Finsam.
Kommer förutsättningarna
för den typen av
samarbeten att förändras
nu?
Nej, de samarbeten som
redan finns ska kunna
fortsätta som tidigare.

emot att konstatera det, men där
är vi inte i dag, skriver
generaldirektören Nils Öberg.
Pressmeddelande: Samråd
mellan Arbetsförmedlingen och
fackförbunden utreds
Arbetsförmedlingen ska samråda
med en arbetstagarorganisation
inför att arbetssökande anvisas till
ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller en insats som är
förlagd till en arbetsplats. För att
insatserna ska förbättra
förutsättningarna till varaktig
etablering på arbetsmarknaden
tillsätts en bokstavsutredning som
ska analysera hur
samrådsförfarandet kan bli mer
välfungerande.

https://www.regeringen.s
e/pressmeddelanden/202
1/05/samrad-mellanarbetsformedlingen-ochfackforbunden-utreds/

Pressmeddelande: Regeringen
https://www.regeringen.s
ger uppdrag till länsstyrelserna e/pressmeddelanden/202
att starta arbete mot social
1/05/regeringen-gerdumpning
uppdrag-tillRegeringen fortsätter arbetet med lansstyrelserna-att-startaatt motverka aktiv medverkan till
arbete-mot-socialbosättning i annan kommun, så
dumpning/
kallad social dumpning. Som ett led i
att komma åt problemet ges
länsstyrelserna i uppdrag att starta
samverkan mellan kommuner och
redovisa andra insatser på området.
Uppdraget ska leda till bättre
samverkan mellan kommunerna i
länen och en samordning av arbetet
nationellt.
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Öppet och smart - så skapar offentlig sektor värde med information
Det öppna och smarta samhället bygger på effektiv informationshantering. Vi
har inte råd att slösa bort våra tillgångar, information är en tillgång som offentlig
sektor har i stor mängd men som vi behöver bli än bättre på att nyttja för att
skapa mer värde för våra invånare och användare.
Öppna data är en förutsättning för digital utveckling och innovation, genom att
använda den kan vi skapa mängder av samhällsnyttiga tjänster.
Datum och tid: 9 juni, kl. 13:00-14:30

Plats: Zoom
Anmälan - Öppet och smart

rehabkoordinat
or.se

Statskontoret ska granska Försäkringskassans genomlysning av
sjukförsäkringen
Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att granska Försäkringskassans egen
genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen. Genom uppdraget vill
regeringen säkerställa att Försäkringskassan vidtar nödvändiga åtgärder för att
åtgärda de brister som identifierats i förvaltningen av sjukförsäkringen.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/statskontoret-skagranska-forsakringskassans-genomlysning-av-sjukforsakringen/

Esf

ESF nyhetsbrev
https://www.anpdm.com/newsletterweb/47415B4077444A584172404B59/4344
584270404259477940455E4771

Riksrevisionen

Kommunerna lämnar stora mängder information till systemet med så
kallade öppna jämförelser i socialtjänsten.
Riksrevisionen konstaterar att bara en liten del av den informationen bidrar till
högre kvalitet, och rekommenderar att Socialstyrelsen ser över systemet.
https://www.riksrevisionen.se/5.620884d01797fb131ed1794b.html

Dua

Genom ett nära samarbete hittar vi rätt kompetens
Maria Skoog, Bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen i Skaraborg är
den elfte gästen i Duas intervjuserie om perspektiv på samverkan. Tillsammans
med programledare Maja Dahl diskuterar Maria Skoog hur en
branschorganisation kan samarbeta med kommun och Arbetsförmedling för att
säkra kompetensförsörjning genom lokala jobbspår.
https://www.dua.se/dua-play/perspektiv-pa-samverkan/maria-skoog

Arbetsmarknad

Professor: Därför leder massarbetslöshet till ökad dödlighet
Massarbetslöshet ökar risken att dö. ”Risken ökade med ungefär 25 procent
jämfört resten av befolkningen”, säger professor Denny Vegerö som har
undersökt hälsoeffekterna som massarbetslösheten hade i början av 90-talet.
Ju längre man var arbetslös desto större var risken att dö under perioden efter.
https://www.tn.se/arbetsmarknad/professor-darfor-leder-massarbetsloshet-tillokad-dodlighet/

Regeringen.se

Här är förslagen som Välfärdskommissionen har presenterat hittills
I februari 2020 höll Välfärdskommissionen sitt första möte. Sedan dess har
sammanlagt 25 åtgärdsförslag presenterats av kommissionen som samlar
företrädare för regeringen, SKR och centrala arbetstagarorganisationer.
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/har-ar-forslagen-somvalfardskommissionen-har-presenterat-hittills/

Regeringen.se

Frågor och svar om kommunernas medverkan i utförandet av den statliga
arbetsmarknadspolitiken
Regeringen tillsatte förra året en utredning om de juridiska förutsättningarna för
kommuner att tillhandahålla insatser för arbetssökande, på uppdrag av och
med ersättning från Arbetsförmedlingen. Regeringen kommer att gå vidare med
utredningens förslag för att förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå
olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Sådana

samarbetslösningar kan grunda sig i överenskommelser som också omfattar
statlig finansiering av kommunernas insatser.

Ta del av artikeln på regeringen.se

SCB

Sysselsättningen ökar
I april 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 009 000. Antalet arbetslösa var 521
000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,4 procent. Antalet arbetade timmar
var i genomsnitt 157,6 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och
utjämnade data visar att sysselsättningen i april uppgick till 5 020 000 personer,
en ökning jämfört med närliggande månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick
till 9,1 procent, vilket också är en ökning jämfört med närliggande månader
2021. En stor andel av ökningen av antalet arbetslösa under april skedde bland
ungdomar i åldern 15-24 år.
Läs mer

Regeringen.se

Debattartikel om kommunernas medverkan i utförandet av den statliga
arbetsmarknadspolitiken
Debattartikel av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Dagens samhälle den
26 maj.

Ta del av deba tta rtikeln på regeringen.s e

Regeringen.se

Regeringen föreslår EU-satsning mot arbetslöshet och för grön
omställning
Regeringen har beslutat om ett förslag till Europeiska kommissionen om ändrat
nationellt socialfondsprogram med anledning av React-EU. Regeringen föreslår
att 230 miljoner euro ska satsas för att motverka arbetslöshet till följd av
pandemin.

Arbetet.se

Kommuner motarbetar ny jobbmatchning - arbetslösa nekas jobb
Arbetsförmedlingens insats Rusta och matcha har fått blandade resultat runt
om i landet. Nu framkommer att vissa kommuner motarbetar den nya privata
jobbmatchningen och ytterst drabbas de arbetssökande, rapporterar Arbetet.
https://arbetet.se/2021/05/12/kommuner-motarbetar-privata-jobbformedlarenekar-arbetslosa-jobb/

SVD

F-kassan: Vi tar intryck av skarpa kritiken
Man måste kunna lita på att Försäkringskassan förvaltar socialförsäkringen
felfritt. Det tar emot att konstatera det, men där är vi inte i dag, skriver
generaldirektören Nils Öberg.
https://www.svd.se/f-kassan-vi-tar-intryck-av-skarpa-kritiken

Regeringen.se

Pressmeddelande: Samråd mellan Arbetsförmedlingen och
fackförbunden utreds
Arbetsförmedlingen ska samråda med en arbetstagarorganisation inför att
arbetssökande anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en insats
som är förlagd till en arbetsplats. För att insatserna ska förbättra
förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden tillsätts en
bokstavsutredning som ska analysera hur samrådsförfarandet kan bli mer
välfungerande.

Regeringen.se

Pressmeddelande: Regeringen ger uppdrag till länsstyrelserna att starta
arbete mot social dumpning
Regeringen fortsätter arbetet med att motverka aktiv medverkan till bosättning i
annan kommun, så kallad social dumpning. Som ett led i att komma åt
problemet ges länsstyrelserna i uppdrag att starta samverkan mellan
kommuner och redovisa andra insatser på området. Uppdraget ska leda till
bättre samverkan mellan kommunerna i länen och en samordning av arbetet
nationellt.

