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§ 1 Dnr 2021/00010  

Antagande av arbetsmarknadsstrategi 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

arbetsmarknadsstrategin. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 

arbetsmarknadsstrategi, antagen av kommunfullmäktige den 27 juni 2016.       

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Niclas 

Hillestrand (S), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S) och Susanne 

Berglund (S) reserverar sig till förmån för Ingvor Bergmans (S) 

tilläggsyrkande.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, om 

inriktningsbeslut för en förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings 

kommun. Beslutet fastslog, bland annat, att en ny arbetsmarknadsstrategi ska 

antas i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner.  

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 

förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och 

delaktighet. Därtill skapas det bättre förutsättningar att möta näringslivets 

behov av kompetensförsörjning och tillvarata deras vilja till socialt 

ansvarstagande.  

Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 

2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att 

komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket 

förändrats och det finns ett behov av att revidera strategin.  

Förvaltningens bedömning 

Den nya arbetsmarknadsstrategin har arbetats fram i samarbete mellan 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen. Inriktningsbeslutets intentioner har varit 

strategins riktmärken. Arbetet med strategin har fokuserat på att förbereda 

verksamheterna på inriktningsbeslutets riktning och strategin ska fungera 

som vägledning framåt. 

Strategin har en huvudsaklig målbild och underliggande syften som 

härstammar från inriktningsbeslutet. Strategin innehåller inte mätbara mål, 

då detta istället ska sättas i respektive nämnds verksamhetsplan.  
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Strategin har varit på remiss till kompetens- och arbetslivsnämnden, där 

nämnden svarade på remissen den 20 januari 2021, § 1. Nämnden ställer sig 

bakom förslaget till strategi, under förutsättning att formuleringen under 

rubriken ”Ansvarsfördelning” ändras. I  remissversionen av strategin stod det 

under rubriken följande. 

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 

lokal aktör. Den statliga styrningen inom området har varit under förändring 

under de senaste åren och arbetet att identifiera vilka målgrupper som tillhör 

den statliga sfären och vilka som tillhör den kommunala återstår att 

klargöras.” 

Kompetens- och arbetslivsnämnden önskade se detta ändrat till följande.  

”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 

lokal aktör. Ansvarsfördelningen och dess gränsdragningar ses över 

kontinuerligt.”   

Ändringen anses rimlig då den uttrycker samma sak som i remissversionen, 

men kortare och mer tydligt. Förslaget till strategi är således ändrat i enlighet 

med kompetens- och arbetslivsnämndens remissvar.  

Förvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta den nya arbetsmarknadsstrategin och att 

upphäva den tidigare arbetsmarknadsstrategin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-20 

Arbetsmarknadsstrategi med ändringar från kompetens- och 

arbetslivsnämnden, 2020-01-22 

Preliminärt protokollsutdrag kompetens- och arbetslivsnämndens 

arbetsutskott § 1/2021 

Delegationsbeslut om remiss om arbetsmarknadsstrategin      

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg till Falköpings kommuns 

arbetsmarknadsstrategi, 

 

”Vi socialdemokrater anser att det i en strategi bör tydliggöras kring 

Ansvarsfördelning och vilka lagar som anger ramarna för de olika aktörernas 

ansvarsområden. 

 

Ansvarsområden 

Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är statligt och utförs av 

Arbetsförmedlingen. Vad det gäller personer som är sjukskrivna är det också 

ett statligt ansvar där Försäkringskassan har ett samordningsansvar för 

rehabilitering. 
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De lagar som styr kommunens agerande och reglerar kommunens ansvar 

inom arbetsmarknadsområdet är Kommunallagen, Lagen om 

arbetslöshetsnämnd, Lagen om det kommunala aktivitetsansvaret och 

Socialtjänstlagen. 

Enligt kommunallagen (2017:725) enligt kommunallagen har kommunen 

möjlighet att bestämma vilka verksamheter man vill bedriva inom ramen för 

allmänna befogenheter. Att utföra kompletterande åtgärder för arbetslösa och 

att bedriva sysselsättning för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden 

är exempel på åtgärder som kommunallagen ger kommunen möjlighet att 

göra. 

Socialtjänstlagen (2001:453) ger kommunen utrymme kräva motprestation 

från de individer som uppbär ekonomiskt bistånd, så länge motprestationen 

främjar den enskildes möjligheter till arbete. 

Skollagen (2010:800), kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. 

Kommunerna har ett ansvar för ungdomar under 20 år som inte arbetar, 

studerar eller har slutbetyg från gymnasiet. Ansvaret innebär att man skall 

erbjuda dessa ungdomar utvecklande aktiviteter. 

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp de behöver. Det ekonomiska biståndet är 

välfärdssystemets yttersta skyddsnät och har som uppgift att träda in 

tillfälligt i perioder av försörjningsproblem.  

 

Utöver det övergripande målet om att minska kostnader för ekonomiskt 

bistånd föreslås även att följande strategiska arbetsområden 

prioriteras:  

- Utveckla metoder i samverkan med andra parter i hur vi bättre kan stödja 

nyanlända och utrikesfödda till arbete, samt i hur vi kan stödja arbetsgivare 

att utveckla metoder för bra introduktioner på arbetsplatserna och utveckla 

metoder för hur vi främjar språkutvecklingen för språksvaga grupper. 

- Utveckla samverkan med andra parter kring ungdomar 16–24 år för att 

säkerställa att det finns bra strukturer och insatser för unga med målet att nå 

en gymnasieexamen för de som saknar det alternativt komma ut i arbete 

- Samtliga individer som uppbär ekonomiskt bistånd pga. arbetslöshet och 

som inte erbjuds insats via Arbetsförmedlingen samt bedöms av 

socialsekreterare vara i behov av kompetenshöjande eller utredande insats 

ska erbjudas stöd med en framåtsyftande planering.  

- Utforma ett förslag på hur Falköpings kommun skulle kunna arbeta med 

subventionerade anställningar så att det är gynnsamt både för individen och 

samhällsekonomin. 

 - Utforma ett förslag på genomförande gällande praktik inom kommunens 

egna verksamheter för personer långt ifrån arbetsmarknaden.” 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar i enlighet med 

förslaget. 

Ordförande ställer sedan proposition på Ingvor Bergmans (S) tilläggsyrkande 

respektive avslag och finner att kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet beslutar att avslå tilläggsyrkandet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 1 Dnr 2021/00010  


Antagande av arbetsmarknadsstrategi 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 


1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 


arbetsmarknadsstrategin. 


2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare 


arbetsmarknadsstrategi, antagen av kommunfullmäktige den 27 juni 2016.       


Reservation 


Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Niclas 


Hillestrand (S), Ingvor Bergman (S), Johanna Svensson (S) och Susanne 


Berglund (S) reserverar sig till förmån för Ingvor Bergmans (S) 


tilläggsyrkande.      


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, om 


inriktningsbeslut för en förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings 


kommun. Beslutet fastslog, bland annat, att en ny arbetsmarknadsstrategi ska 


antas i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner.  


Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 


förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och 


delaktighet. Därtill skapas det bättre förutsättningar att möta näringslivets 


behov av kompetensförsörjning och tillvarata deras vilja till socialt 


ansvarstagande.  


Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 


2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att 


komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket 


förändrats och det finns ett behov av att revidera strategin.  


Förvaltningens bedömning 


Den nya arbetsmarknadsstrategin har arbetats fram i samarbete mellan 


kompetens- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och 


kommunledningsförvaltningen. Inriktningsbeslutets intentioner har varit 


strategins riktmärken. Arbetet med strategin har fokuserat på att förbereda 


verksamheterna på inriktningsbeslutets riktning och strategin ska fungera 


som vägledning framåt. 


Strategin har en huvudsaklig målbild och underliggande syften som 


härstammar från inriktningsbeslutet. Strategin innehåller inte mätbara mål, 


då detta istället ska sättas i respektive nämnds verksamhetsplan.  
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Strategin har varit på remiss till kompetens- och arbetslivsnämnden, där 


nämnden svarade på remissen den 20 januari 2021, § 1. Nämnden ställer sig 


bakom förslaget till strategi, under förutsättning att formuleringen under 


rubriken ”Ansvarsfördelning” ändras. I  remissversionen av strategin stod det 


under rubriken följande. 


”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 


lokal aktör. Den statliga styrningen inom området har varit under förändring 


under de senaste åren och arbetet att identifiera vilka målgrupper som tillhör 


den statliga sfären och vilka som tillhör den kommunala återstår att 


klargöras.” 


Kompetens- och arbetslivsnämnden önskade se detta ändrat till följande.  


”Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men kommunen är en viktig 


lokal aktör. Ansvarsfördelningen och dess gränsdragningar ses över 


kontinuerligt.”   


Ändringen anses rimlig då den uttrycker samma sak som i remissversionen, 


men kortare och mer tydligt. Förslaget till strategi är således ändrat i enlighet 


med kompetens- och arbetslivsnämndens remissvar.  


Förvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige att anta den nya arbetsmarknadsstrategin och att 


upphäva den tidigare arbetsmarknadsstrategin.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-20 


Arbetsmarknadsstrategi med ändringar från kompetens- och 


arbetslivsnämnden, 2020-01-22 


Preliminärt protokollsutdrag kompetens- och arbetslivsnämndens 


arbetsutskott § 1/2021 


Delegationsbeslut om remiss om arbetsmarknadsstrategin      


Yrkanden 


Ingvor Bergman (S) yrkar på följande tillägg till Falköpings kommuns 


arbetsmarknadsstrategi, 


 


”Vi socialdemokrater anser att det i en strategi bör tydliggöras kring 


Ansvarsfördelning och vilka lagar som anger ramarna för de olika aktörernas 


ansvarsområden. 


 


Ansvarsområden 


Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är statligt och utförs av 


Arbetsförmedlingen. Vad det gäller personer som är sjukskrivna är det också 


ett statligt ansvar där Försäkringskassan har ett samordningsansvar för 


rehabilitering. 
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De lagar som styr kommunens agerande och reglerar kommunens ansvar 


inom arbetsmarknadsområdet är Kommunallagen, Lagen om 


arbetslöshetsnämnd, Lagen om det kommunala aktivitetsansvaret och 


Socialtjänstlagen. 


Enligt kommunallagen (2017:725) enligt kommunallagen har kommunen 


möjlighet att bestämma vilka verksamheter man vill bedriva inom ramen för 


allmänna befogenheter. Att utföra kompletterande åtgärder för arbetslösa och 


att bedriva sysselsättning för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden 


är exempel på åtgärder som kommunallagen ger kommunen möjlighet att 


göra. 


Socialtjänstlagen (2001:453) ger kommunen utrymme kräva motprestation 


från de individer som uppbär ekonomiskt bistånd, så länge motprestationen 


främjar den enskildes möjligheter till arbete. 


Skollagen (2010:800), kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. 


Kommunerna har ett ansvar för ungdomar under 20 år som inte arbetar, 


studerar eller har slutbetyg från gymnasiet. Ansvaret innebär att man skall 


erbjuda dessa ungdomar utvecklande aktiviteter. 


Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda 


får det stöd och den hjälp de behöver. Det ekonomiska biståndet är 


välfärdssystemets yttersta skyddsnät och har som uppgift att träda in 


tillfälligt i perioder av försörjningsproblem.  


 


Utöver det övergripande målet om att minska kostnader för ekonomiskt 


bistånd föreslås även att följande strategiska arbetsområden 


prioriteras:  


- Utveckla metoder i samverkan med andra parter i hur vi bättre kan stödja 


nyanlända och utrikesfödda till arbete, samt i hur vi kan stödja arbetsgivare 


att utveckla metoder för bra introduktioner på arbetsplatserna och utveckla 


metoder för hur vi främjar språkutvecklingen för språksvaga grupper. 


- Utveckla samverkan med andra parter kring ungdomar 16–24 år för att 


säkerställa att det finns bra strukturer och insatser för unga med målet att nå 


en gymnasieexamen för de som saknar det alternativt komma ut i arbete 


- Samtliga individer som uppbär ekonomiskt bistånd pga. arbetslöshet och 


som inte erbjuds insats via Arbetsförmedlingen samt bedöms av 


socialsekreterare vara i behov av kompetenshöjande eller utredande insats 


ska erbjudas stöd med en framåtsyftande planering.  


- Utforma ett förslag på hur Falköpings kommun skulle kunna arbeta med 


subventionerade anställningar så att det är gynnsamt både för individen och 


samhällsekonomin. 


 - Utforma ett förslag på genomförande gällande praktik inom kommunens 


egna verksamheter för personer långt ifrån arbetsmarknaden.” 
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Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 


att kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar i enlighet med 


förslaget. 


Ordförande ställer sedan proposition på Ingvor Bergmans (S) tilläggsyrkande 


respektive avslag och finner att kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet beslutar att avslå tilläggsyrkandet.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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