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§ 19 Dnr 2020/00218  

Inriktningsbeslut - En förnyad arbetsmarknadspolitik 
för Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 

arbetsmarknadsstrategin i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner. 

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i januari 2021.  

2  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 

arbetet med arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas 

under kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning, i enlighet 

med inriktningsbeslutets intentioner. Uppdraget ska redovisas till 

kommunstyrelsen senast i januari 2021.  

3  Kommunfullmäktige ger kompetens- och arbetslivsnämnden i uppdrag att 

utreda en utformning av aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd. Uppdraget 

ska redovisas till kommunstyrelsen och kompetens- och 

arbetslivsnämnden senast i januari 2021.  

4  Kommunfullmäktige ger kompetens- och arbetslivsnämnden i uppdrag att 

utreda hur kommunala arbetsmarknadsanställningar med utgångspunkt i 

projektet Fal-Jobb ska utformas. Uppdraget ska redovisas till 

kommunstyrelsen och kompetens-och arbetslivsnämnden senast januari 

2021.  

5  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och kompetens- och 

arbetslivsnämnden i uppdrag att gemensamt utreda hur samverkan med 

externa aktörer och näringslivet ska öka för att möjliggöra för fler 

försörjningsstödstagare att nå egen försörjning. Uppdraget ska redovisas 

till kommunstyrelsen och kompetens- och arbetslivsnämnden senast 

januari 2021.  

6  Kommunfullmäktige ger kompetens- och arbetslivsnämnden i uppdrag att 

utreda och presentera de insatser som fungerar väl i dag och vilka insatser 

som behövs i framtiden. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 

och kompetens-och arbetslivsnämnden senast i januari 2021.      

Syfte 

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 

förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och 

delaktighet istället för arbetslöshet och utanförskap. Därtill skapas det bättre 

förutsättningar att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning och 

tillvarata deras vilja till socialt ansvarstagande.       
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Mål  

- Öka sysselsättningen i Falköpings kommun.  

- Erbjuda utbildningar som möjliggör för individen att närma sig 

arbetsmarknaden. 

- Minska utanförskapet i Falköpings kommun. 

- Minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.  

- Erbjuda god matchning och kompetensförsörjning till näringslivet i 

Falköpings kommun.  

- Skapa förutsättningar för målgruppen arbetssökande att möta företagens 

kompetensbehov. 

Bakgrund  

En inriktning på en förnyad arbetsmarknadspolitik har utformats mot 

bakgrund av följande utmaningar:  

 

- En stor målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.  

- Ökande kostnader för ekonomiskt bistånd med budgetunderskott som 

följdverkan.   

- Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot arbetsmarknadens 

behov.  

   

Genomförande  

En förnyad arbetsmarknadspolitik involverar främst fyra delar av den 

kommunala verksamheten. Enheterna för vuxenutbildning och 

arbetsmarknad hos kompetens- och arbetslivsförvaltningen, enheten för stöd- 

och försörjning hos socialförvaltningen samt näringslivsenheten hos 

kommunledningsförvaltningen. Förutom ovan nämnda enheter ska hela den 

kommunala organisationen bistå i arbetet att få fler i egen försörjning.  

 

Målgrupper och avgränsningar  

Kommunens fokus med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ska tydligt 

vara att arbeta med de individer som i dag står långt från arbetsmarknaden. 

Detta är en grupp som de senaste åren har ökat och kommer kräva flera typer 

av åtgärder för att kunna göra stegförflyttningar till egen försörjning. 

Samtidigt är det en grupp som har en stor potential i att kunna bidra till det 

gemensamma och med en egen försörjning kunna få en större frihet i livet.   

 

Revidering av arbetsmarknadsstrategin  

Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 

2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att 
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 komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket 

förändrats och vi ser nu att det finns ett tydligt behov av att revidera 

strategin. Syftet med en revidering är få en ny strategi som tar ett större 

fokus på att arbeta med den målgrupp som nu är störst bland 

försörjningsstödstagarna, de individer som står långt från arbetsmarknaden. 

Under våren 2019 gjorde företaget ”Pay Off” en utvärdering av 

arbetsmarknadsstrategin. Denna utvärdering ska ligga till grund för en 

revidering av nu gällande arbetsmarknadsstrategi.  Arbetsmarknadsstrategin 

är ett viktigt instrument för att kunna styra de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna till rätt målgrupp. Denna målgrupp kan över tid förändras och 

därför bör strategin årligen aktualitetsprövas samt utvärderas och revideras 

varje mandatperiod. 

Stärkt fokus på individen  

En framgångsrik arbetsmarknadspolitik bygger på att se till den enskilda 

individens förutsättningar och förmåga att gå från arbetslöshet till egen 

försörjning. Det är av största vikt att varje individ ges rätt insatser för att 

göra stegförflyttningar. Därför ska alla som uppbär ekonomiskt bistånd ha en 

individuell genomförandeplan eller SIP (samordnad individuell plan) som 

innehåller aktiviteter syftar till att individen ska kunna gå mot egen 

försörjning. 

Utredning och förändring av organisationen I samband med att en ny 

arbetsmarknadsstrategi togs fram 2016 gjordes en utredning av hur arbetet 

med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd sker. När 

arbetsmarknadsstrategin antogs fick socialförvaltningens enhet för stöd och 

försörjning och kompetens- och arbetslivsförvaltningens 

arbetsmarknadsenhet i uppdrag att samlokaliseras under namnet 

Arbetsmarknadscenter. Under våren 2019 gjordes en utvärdering av 

arbetsmarknadsstrategin och arbetet med samlokaliseringen. I den framkom 

det att samlokaliseringen inte fullt ut uppnått förväntad effekt och behovet av 

att samla enheten för stöd- och försörjning och arbetsmarknadsenheten under 

en nämnd och förvaltning var stort. Därför ges kommunstyrelsen i uppdrag 

att utreda hur en organisation för att få ett större genomslag av den förnyade 

arbetsmarknadspolitiken samlat på kompetens- och arbetslivsnämnden och 

dess förvaltning ska se ut.  

 

Utredningen ska lämna förslag på en organisation och genomlysa de 

ekonomiska förutsättningarna. I dagsläget finns ett underskott för 

försörjningsstödet som kommer att följa med in i den nya organisationen.   

 

Ambitionen är att den nya organisationen ska vara klar och träda i kraft den 

1 maj 2021.  
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Utbildning för att möta arbetsmarknadens behov 

Den målgrupp som är störst bland försörjningsstödstagarna är utrikes födda 

med svaga språkkunskaper. Denna målgrupp står mycket långt från 

arbetsmarknaden och kommer kräva flera åtgärder för att närma sig den. Ett 

verktyg för att komma tillrätta med denna problematik är vuxenutbildningen. 

Framtidens vuxenutbildning i Falköpings kommun  

Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för de Falköpingsbor som vill 

förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Därför är det av största vikt 

att vuxenutbildningen gör en kontinuerlig omvärldsspaning och nyttjar de 

statliga medel som finns avsatta, för att erbjuda relevanta utbildningar med 

en tydlig koppling till arbetsmarknadens behov. 

Utökad samverkan i Skaraborg  

Under fler års tid har det skett en samverkan mellan Skaraborgs kommuner 

kring vuxenutbildning. Detta har inneburit att medborgarna har kunnat 

erbjudas flera olika typer av exempelvis yrkesutbildningar och dessa har 

genomförts i olika kommuner. För att Skaraborg fortsatt ska kunna vara en 

stark och attraktiv arbetsmarknadsregion måste det ske en utökad samverkan 

mellan kommunerna. Detta för att kunna ta del av ytterligare statliga bidrag, 

men även erbjuda ännu fler relevanta utbildningar. 

Kombinationer av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser  

De olika arbetsmarknadsinsatser som finns – traineejobb, 

utbildningskontrakt och extratjänster – ställer krav på en utökad samverkan 

mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamheter. Genom att 

kombinera utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser möjliggörs att individen 

kan höja sin kompetens och samtidigt skapa kontakt med arbetsmarknaden 

och få viktiga referenser för framtiden. Erfarenhet visar att det är en 

framgångsrik metod för språkinlärning att kombinera studier (exempelvis 

SFI) och praktik eller arbete. Lärlingsliknande program efterfrågas ofta av 

arbetsgivare, eftersom det möjliggör specifik utbildning som baseras på 

arbetsgivarens behov. I nära samverkan med externa aktörer, exempelvis 

arbetsförmedlingen, kan insatser utformas som möter individernas och 

arbetsmarknadens behov.  

 

Självförsörjning och inkludering istället för ekonomiskt bistånd  

Många falköpingsbor som saknar arbete är i dag hänvisade till ekonomiskt 

bistånd för att klara sin försörjning. Att minska andelen falköpingsbor som 

uppbär ekonomiskt bistånd innebär stora vinster för både den enskilde och 

kommunen. Personer som söker ekonomiskt bistånd i Falköpings kommun 

ska mötas med en positiv förväntan om arbetsförmåga.   
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Aktivitetskrav för personer som uppbär ekonomiskt bistånd  

Falköpings kommun ska tillämpa ett aktivitetskrav för personer som uppbär 

ekonomiskt bistånd.  Detta ska ske i form av aktiviteter utifrån individens 

bedömda arbetsförmåga. Ambitionen är att deltagande i aktivering ska vara 

ett villkor för ekonomiskt bistånd, detta ska dock utredas noggrant för att 

eventuella konsekvenser ska kunna belysas. Syftet med aktivitetskravet är att 

stärka drivkrafterna för arbete, undvika passivitet, säkerställa korrekta 

utbetalningar och få tid att rusta för arbetsmarknaden. 

Strategiskt arbete med kommunala arbetsmarknadsanställningar och 

subventionerade anställningar  

Falköpings kommun startade för ett antal år sedan ett projektarbete kring 

kommunala arbetsmarknadsanställningar. Projektet gick under namnet 

FalJobb. Syftet med projektet var att utöka samverkan mellan myndigheter, 

att identifiera systemfel, att deltagarna skulle komma till egen försörjning, att 

fördjupa barnperspektivet i handläggningen av försörjningsstödet samt att 

projektdeltagarna skulle uppleva en förbättrad hälsa under tiden de var 

inskrivna i Fal Jobb. Projektet föll väl ut och uppnådde i stort sett samtliga 

mål/delmål.  

Ett strategiskt arbete med kommunala arbetsmarknadsanställningar skulle 

kunna innebära en god möjlighet för personer som uppbär ekonomiskt 

bistånd att vara anställda i kommunen med bidrag från arbetsförmedlingen 

för att kunna göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Därför behöver 

det utredas hur kommunen kan arbeta strategiskt med denna typ av 

anställningar.    

Det finns flera typer subventionerade anställningar med stöd i form av 

ekonomisk kompensation till arbetsgivaren där hela eller delar av 

lönekostnaden subventioneras. Dessa anställningsformer är goda att nyttja 

för personer som av olika orsaker står långt från arbete, ofta 

långtidsarbetslösa eller nyanlända.   

Behov av ökad samverkan med näringslivet och externa aktörer  

För att kunna nå ett framgångsrikt arbete med arbetsmarknadspolitiken är 

samverkan med näringslivet och de olika externa aktörerna avgörande. 

Näringslivets vilja att vara delaktiga i arbetet ska tas tillvara och uppmuntras. 

Tillsammans kan vi möjliggöra för fler att nå egen försörjning.   

Samverkan med de externa aktörerna är viktigt, inte minst med 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Samordningsförbundet har även 

dem en viktig roll att spela. Därutöver finns det ett antal andra aktörer som 

på ett positivt sätt kan bidra i arbetet med att minska arbetslösheten, 

exempelvis Coompanion och Nyföretagarcentrum.   

Därför behöver samverkan ökas och stärkas de kommande åren. 
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Arbetsförmedlingen  

Sedan den förra arbetsmarknadsstrategin antogs har Arbetsförmedlingen 

genomgått en stor reformering som fortfarande inte är i mål. Det finns stora 

oklarheter kring arbetsförmedlingens framtida roll och hur deras 

organisering samt lokala närvaro kommer att se ut. För Falköpings kommun 

innebär detta en betydande osäkerhet i en tid där samverkan mellan kommun 

och arbetsförmedling är oerhört viktigt, i synnerhet för att kunna få fler i 

arbete eller studier.  Arbetsförmedlingen definierar själva i ett tidigt skede att 

deras uppgift kommer att vara att arbeta med de individer som står nära 

arbetsmarknaden och kommunen bör främst arbeta med dem som står långt 

från arbetsmarknaden. Samverkan ska sedan ske allteftersom individerna gör 

stegförflyttningar. 

Det är viktigt att nogsamt följa utvecklingen kring arbetsförmedlingen och 

särskilt bevaka hur de planerar för att samverkan med kommunerna ska ske. 

Finansiering  

Arbetet med att genomföra utredningar och revidera arbetsmarknadsstrategin 

ska ske inom varje nämnds rambudget.   

En av målsättningarna med en ny arbetsmarknadspolitik är att på sikt minska 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Samtidigt vet vi att det på kort sikt 

kommer att innebära ökade kostnader. Eventuella ytterligare statliga medel 

kan komma att aviseras i regeringens höstbudget. Tillskjutande av ytterligare 

kommunala medel ska vara en del av budgetarbetet för 2021.   

I samband med bildandet av en ny organisation kommer budgetmedel och 

eventuella underskott från socialnämnden att flyttas till kompetens- och 

arbetslivsnämnden. Exakta siffror ska klargöras i den organisationsutredning 

som kommunstyrelsen genomför.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            


