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Inledning
Den svenska arbetsmarknadspolitiken består av både passiva och aktiva åtgärder, och syftar
på ett övergripande plan till att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det huvudsakliga
ansvaret för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna vilar på staten, medan kommunernas
formella åtaganden framförallt ligger inom angränsande områden såsom ekonomiskt bistånd
till arbetslösa och kommunal vuxenutbildning.

Av socialtjänstlagen (2001:453) framgår att individer som uppbär ekonomiskt bistånd och
som kan arbeta ska stå til l arbetsmarknadens förfogande. Med det menas att de ska kunna
delta i insatser för att stärka individens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller en
fortsatt utbildning. För att stödja individer till egen försörjning har kommunerna i praktiken
kommit att fylla en viktig funktion inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, som
anordnare av insatser till enskilda individer.

Det frivilliga arbete kommunerna bedriver utgör därmed ett komplement till andra
myndigheters uppdrag, samtidigt som kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken inte
är tydligt definierad i lagstiftning eller annan reglering. Utöver socialtjänstlagen finns även
lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, vilket arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden utsetts till av kommunfullmäktige. Då den lagen kommit att bli
utdaterad sedan den antogs har den dock inte längre någon praktisk betydelse. Möjligheten för
en kommun att ge arbetsmarknadspolitiska insatser till enskilda utgår istället från
befogenhetslagen (2009:47).

De här riktlinjerna ger uttryck för den inriktning Norrköpings kommun vill se i arbetet med
arbetsmarknadspolitiska insatser.
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1 Syfte med arbetsmarknadspolitiska insatser

Norrköpings kommun arbetsmarknadspolitiska insatser syftar till:

 Att möjliggöra stegförflyttningar till egenförsörjning för arbetslösapersoner

 Att motverka individers utanförskap och långtidsberoende av bidrag

 Att minska kommunens kostnader kopplade till konsekvenser av utanförskap och
arbetslöshet

 Att bidra till kompetensförsörjningen genom fokus på branscher med bristyrken

2 Målgrupp
Målgruppen för arbetsmarknadspolitiska insatser är i första hand personer
folkbokförda i Norrköpings kommun. Invånare i närliggande mindre kommuner kan
ha möjlighet att få del av Norrköpings arbetsmarknadspolitiska insatser inom ramen
för samverkan som regleras i separat överenskommelse mellan kommunerna, och
under förutsättning att hemkommunen bekostar insatsen.

Insatserna riktar sig till personer eller grupper av personer som har en särskilt utsatt
ställning på arbetsmarknaden. Med detta avses i första hand personer som uppbär
ekonomiskt bistånd.

Målgruppen för insatserna kan även omfatta personer som löper stor risk att bli
bidragsberoende. Det kan till exempel handla om ungdomar inom kommunalt
aktivitetsansvar som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap eller personer med
tidigare missbruk som uppnått en stabilitet i sin drogfrihet och där en
arbetsmarknadspolitisk insats är ett nästa led i en samordnad individuell planering
mot egen försörjning.

Verksamheten har möjlighet att prioritera undergrupper inom den bredare
målgruppen, utifrån var behoven är som störst. Prioriterade grupper kan exempelvis
vara personer som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd.

Gällandearbetsförberedande insatser riktar de sig till personer som inte omfattas av
ett program där de tar emot motsvarande insatser från Arbetsförmedlingen eller dess
underleverantörer.

3 Målsättning
Målet med kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser är:

 Att personer som uppbär ekonomiskt bistånd går vidare till egen försörjning genom
arbete eller studier

 Att behovet av ekonomiskt bistånd minskar
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4 Samverkan och samarbete

Verksamheten ska samverka och samarbeta med de parter som bedöms nödvändiga utifrån
syftet och målsättningen med kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Hit hör
exempelvis samarbete med myndigheter, det lokala civilsamhället samt näringslivet.

4.1 Samverkan med Arbetsförmedlingen

En förutsättning för en kommun att bedriva arbetsmarknadspolitisk verksamhet är att det
tecknas en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen i enlighet med bestämmelserna i
6 kap. 2 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. I överenskommelsen regleras
ansvarsfördelningen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

4.2 Samarbete och samordning inom kommunen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret (AVK) har det övergripande ansvaret för att
samordna och besluta om arbetsmarknadspolitiska insatser med Norrköpings kommun som
arbetsgivare.

När det rör anställningar som subventioneras med statligt stöd innebär det att kontoret som
huvudregel utgör arbetsgivare åt samtliga personer i subventionerade anställningar inom
kommunen, oavsett varifrån initiativet till en anställning kommer. Kommunen är i detta
sammanhang är att betrakta som en enda arbetsgivare, där AVK ansvarar för samarbetet med
olika kontor och bolag inom kommunen.

AVK ansvarar även för samordning och administration av den arbetsträning/arbetsprövning
och praktik inom kommunens verksamheter som har initierats via Arbetsförmedlingen.

4.3 Facklig samverkan

AVK ansvarar för samverkan och förankring med fackliga parter kring anställningar med
stöd, arbetsträning, arbetsprövning och praktik. I uppdraget ingår att beakta kommunens
ordinarie personalsituation.

4.4 Dokumentation

Samverkan med såväl kommunala som externa parter ska finnas dokumenterad i
överenskommelse eller avtal.

Särskilda avtal ska finnas för arbetsplatser eller projekt som tar emot ett flertal deltagare.

5 Insatser

5.1 Principer

De arbetsmarknadspolitiska insatsernas innehåll och utbudet av insatser behöver vara
ändamålsenligt utifrån deltagarnas behov och utifrån syftet att uppnå stegförflyttning mot
egen försörjning.

Utbudet ska präglas av dynamik och flexibilitet. Till exempel ska det kunna anpassas över tid
och möta ändrade behov eller ett eventuellt ändrat arbetsmarknadspolitiskt uppdrag.
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Insatser kan anordnas av den egna verksamheten, i samarbete och samverkan med interna och
externa parter eller av upphandlade leverantörer.

AVK:s insatsutbud beslutas av verksamhetschef utifrån bestämmelserna i denna riktlinje och
ekonomiska förutsättningar.

5.2 Kategorier

De arbetsmarknadspolitiska insatserna i Norrköpings kommun är indelade i följande två
huvudkategorier:

 Anställningar med statligt stöd via Arbetsförmedlingen

 Arbetsförberedande insatser

5 . 2 . 1 An s t ä l l n i n g a r m e d s t ö d

Insatsen anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen avser tillfälliga
anställningar.1 Dessa anställningar med stöd subventioneras med statliga medel och ges till
enskilda efter beslut av Arbetsförmedlingen. De respektive insatserna har olika
subventionsgrader och kvalificeringsgrunder, och kan variera över tid utifrån politiska beslut
på riksnivå. Olika varianter finns även i hur stöden betalas ut: som bidrag til l arbetsgivaren,
eller som avdrag från arbetsgivaravgiften.

Kommunens anställningar med stöd ska ske inom kommunens verksamheter
eller bolag.2

5 . 2 . 2 Ar b e t s f ö r b e r e d a n d e i n s a t s e r

Arbetsförberedande insatser syftar till att ge stegförflyttningar mot ökad anställningsbarhet
för att på kort eller längre sikt nå målet om egen försörjning. Som förebild används det
danska forskningsprojektet Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP) vars resultat bland
annat har påvisat elva indikatorer med evidens för ökad anställningsbarhet, och där insatser
med koppling till indikatorerna delas in i följande fyra kategorier:

 Insatser med jobbfokus

 Kompetenshöjande insatser

 Socialt stärkande insatser

 Hälsofrämjande insatser

1 Varaktiga anställningar med lönebidrag för personer
med funktionsnedsättning klassas inte som
arbetsmarknadspolitiska insatser, och omfattas därför
inte av dessa riktlinjer.

2 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725)
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6 Kvalitetsledningssystem

Som komplement till dessa riktlinjer finns ett kvalitetsledningssystem för
kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Kvalitetsledningssystemet ger
vägledning i hur det systematiska förbättringsarbetet ska bedrivas, vilket bland annat
inkluderar formerna för uppföljning av verksamheten.
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