
                                                                                             
 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden              Ledamotsinitiativ
                                 2021-09-16 

 
Ärende: Redovisning av personalstödjande insats på Jobbcenter   
 

Under lång tid har vi nåtts av alarmerande mejl om stora brister i arbetsmiljön på Jobbcenter och 

enheten unga. Sjukskrivningar, anställda som mår dåligt samt en hög omsättning av enhetschefer 

har pekats ut som orsaker kopplade till en dålig arbetsmiljö.  

 
Tullingepartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet väckte därför ett ledamotsinitiativ (2020-12-10). 

Syftet var att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden skulle få en uppdatering av den 

rådande situationen på Jobbcenter och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta. 

 

Därefter har det ofta hänvisats till konsultarbetet från Gällöfsta Perlan Ledarskap. Vid 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-08-26 gjordes en 

slutredovisning av konsulternas personalstödjande insats på Jobbcenter. Konsulterna var dock inte 

på plats och den tunna rapporten lämnade många frågor obesvarade.   

 

I sista stycket av konsultrapporten går följande att läsa:   

 

”Vår uppfattning är att enhetens medarbetare och ledning har tagit stora utvecklingskliv framåt 

under insatsens gång men ytterligare arbete behövs förmodligen för att enheten ska kunna nå de 

mål för den psykosociala arbetsmiljön som medarbetare och ledning tillsammans har satt upp”. 

 

Denna formulering samt rapporten som helhet väcker en mängd frågor som bör konkretiseras, till 

exempel:  

 

• Vilka problem har identifierats i konsulternas kartläggning av situationen?  

• Vilka utvecklingskliv har tagits? Vilken förändring har åstadkommits?  

• Har medarbetarnas nöjdhetsgrad förbättrats efter konsulternas arbete?  

• Vilka åtgärder behöver genomföras framgent? 

• Vad är den totala kostnaden för de utförda konsulttjänsterna från Gällöfsta Perlan 

Ledarskap?   

 

Vi vill att konsulterna bjuds in till ett kommande nämndsammanträde för att presentera sina 

slutsatser och konkretisera sin rapport. Vid detta tillfälle bör det ges möjlighet att ställa frågor till 

konsulterna.  

 

Vi föreslår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden besluta 

 

att bjuda in konsulterna från Gällöfsta Perlan Ledarskap till ett kommande sammanträde med 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i syfte att redogöra för deras arbete med 

Jobbcenter.  
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