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Uppdrag: nulägesanalys (KS 2020.003)

Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till kommundirektören att göra en nulägesanalys över vilka möjligheter kommunen 
har att förebygga och minska effekterna av en eventuell lågkonjunktur relaterat till den lokala 
arbetslöshetsnivån. 

Ärendebeskrivning
Konjunkturinstitutet konstaterade redan i december att den svenska ekonomin har gått in i en 
tydlig avmattningsfas, vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen 
bedömdes då förstärkas av osäkerheten kring brexit och handelskonflikter. Produktionen i den 
svenska ekonomin förväntades därför blir lägre och arbetslösheten något högre än normalt 
2020 och 2021.
Effekterna av covid-19 och tillsammans med försiktighetsåtgärderna bidrar till stora effekter 
på många branscher, med ökad arbetslöshet som följd. Arbetsförmedlingen rapporterade 
under mars månad om historiskt höga varselnivåer; antalet varslade per månad kraftigt 
översteg nivåerna per månad 1992 och 2008.
Regeringen har presenterat krispaket för jobb och omställning, exempelvis ökade medel till 
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program, bidrag till kommuner för feriejobb 
för unga (180 miljoner kronor 2020), och tillfälligt förändrade a-kasseregler (kvalificeringstid 
och medlemsvillkor samt höjt tak och grundbelopp).
Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad visar att antalet öppet arbetslösa 
Vallentunabor uppgår till 406 personer (2,4 %) och antalet i program med aktivitetsstöd är 
223 (1,3 %). Det kan jämföras med Stockholms län där 4,4 % är öppet arbetslösa och 2,2 % i 
program med aktivitetsstöd.

Yrkanden
Ordförande Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Beslutsgång
Ordförande Ylva Mozis (L) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på det yrkandet och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det. 
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Tjänsteskrivelse

Uppdrag: nulägesanalys

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att göra en nulägesanalys 
över vilka möjligheter kommunen har att förebygga och minska effekterna av en 
eventuell lågkonjunktur relaterat till den lokala arbetslöshetsnivån.

Ärendet i korthet
Konjunkturinstitutet konstaterade redan i december att den svenska ekonomin har 
gått in i en tydlig avmattningsfas, vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. 
Avmattningen bedömdes då förstärkas av osäkerheten kring brexit och 
handelskonflikter. Produktionen i den svenska ekonomin förväntades därför blir lägre 
och arbetslösheten något högre än normalt 2020 och 2021. 
Effekterna av covid-19 och tillsammans med försiktighetsåtgärderna bidrar till stora 
effekter på många branscher, med ökad arbetslöshet som följd. Arbetsförmedlingen 
rapporterade under mars månad om historiskt höga varselnivåer; antalet varslade per 
månad kraftigt översteg nivåerna per månad 1992 och 2008.
Regeringen har presenterat krispaket för jobb och omställning, exempelvis ökade 
medel till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program, bidrag till 
kommuner för feriejobb för unga (180 miljoner kronor 2020), och tillfälligt 
förändrade a-kasseregler (kvalificeringstid och medlemsvillkor samt höjt tak och 
grundbelopp).
Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad visar att antalet öppet 
arbetslösa Vallentunabor uppgår till 406 personer (2,4 %) och antalet i program med 
aktivitetsstöd är 223 (1,3 %). Det kan jämföras med Stockholms län där 4,4 % är öppet 
arbetslösa och 2,2 % i program med aktivitetsstöd.
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