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Kommunala arbetsmarknadsinsatser   
 är en omfattande verksamhet. I en enkät-

studie från 20121 uppgav 93 procent av de 250 
kommuner som svarat på enkäten att de satsa-
de egna medel på arbetsmarknadsåtgärder. En-
käten visade också att över 4000 kommunan-
ställda arbetar med arbetsmarknadsfrågor och 
att kostnaderna för de kommunala insatserna 
uppgick till drygt tre miljarder. Trots detta är 
kommunala arbetsmarknadsinsatser ett områ-
de som beforskats i ganska liten omfattning. I 
en kunskapsöversikt från 20122 konstateras att 
kunskapen är begränsad och att vi i dagsläget 
vet relativt lite om de kommunala arbetsmark-
nadsinsatsernas organisation, omfattning och 
effekter. Slutsatsen i kunskapsöversikten är att 
kommunala arbetsmarknadsinsatser är ett väx-
ande politik- och praktikområde som behöver 
studeras närmare.
 Den rådande kunskapsbristen på området 
kan sägas ligga till grund för att Styrgruppen 
för arbetsmarknad inom Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) i sin verksamhetsin-
riktning för 2013 uttryckte ett önskemål om 
ökad forskning och utveckling inom arbets-
marknadsfältet. En arbetsgrupp bildades inom 
nätverket för arbetsmarknadsenheternas chefer 
i de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregi-
onens kommunalförbund.3 Arbetsgruppens 
diskussioner resulterade i ett beslutsunderlag 
där ett antal teman pekades ut som särskilt 
angelägna: hur de yrkesverksammas erfaren-
heter kan synliggöras, hur statistik som berör 
verksamheten kan förstås, hur relevant forsk-
ning kan tillgängliggöras samt hur insatser 
inom området kan följas upp och utvärderas. 
I beslutsunderlaget föreslogs det också att in-
leda det konkreta arbetet med en workshop. 
En sådan hölls i Kungsbacka våren 2013 med 
representanter för de 13 GR-kommunerna, 
Göteborgs universitet, Göteborgsregionens 
kommunalförbund, samt FoU i Väst. Förslag 

1. Introduktion

och inspel under workshopen utgjorde sedan 
tillsammans med beslutsunderlaget grunden 
för en konkret handlingsplan inriktad mot att 
etablera ett FoU-stöd inom arbetsmarknads-
området. I handlingsplanen står att arbetet ska 
inledas med en kartläggning vars syfte är att:

….ge en överblick över de kommunala arbets-
marknadsenheternas arbete och funktion i för-
hållande till den organisatoriska kontexten, det 
politiska uppdraget, hur de praktiska lösningarna 
ser ut och ställa detta i relation till lokala villkor 
och förutsättningar exempelvis målgrupper, ar-
betslöshetens omfattning, och karaktär.

Kartläggningsarbetet inleddes under hösten 
2013 och föreliggande rapport är resultatet av 
detta arbete.

Syfte och frågeställningar
I linje med den plan som formulerades för ett 
FoU-stöd inom arbetsmarknadsområdet är 
kartläggningens övergripande syfte att redogö-
ra för arbetsmarknadsenheternas organisation, 
uppdrag, mål och praktiska arbete, liksom att 
redogöra för de lokala förutsättningar som 
har betydelse för arbetsmarknadsenheternas 
verksamhetsområde. Utifrån redogörelserna är 
sedan ambitionen att kategorisera och jämföra 
arbetsmarknadsenheternas verksamhet utifrån 
relevanta dimensioner. Rapporten har i huvud-
sak en deskriptiv inriktning och den analytis-
ka dimension som anges i handlingsplanen är 
inte så framträdande. Sammantaget kan man 
säga att kartläggningens syfte är att följa upp 
verksamheten i GR-kommunernas arbetsmark-
nadsenheter för år 2013, men syftet är också 
att kartläggningen ska väcka nya frågor och 
synliggöra intressanta områden som kan bli 
föremål för fördjupade studier. De frågor som 
kartläggningen försöker besvara är:

1. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2012. 
2. Thorén 2012
3. I Göteborgsregionens kommunalförbund ingår Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
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4. Ulmestig & Salonen 2004, Regionförbundet i Jönköpings län 2013.
5. SCB 2013, Arbetsförmedlingen 2013.
6. SCB 2013.

• Hur är de kommunala arbetsmarknadsenhet- 
 erna i Göteborgsregionen organiserade?

• Vilka politiska uppdrag och riktlinjer är sty- 
 rande för verksamheten?

• Vilka målgrupper riktar sig verksamheterna 
 till?

• Vilka aktiviteter erbjuds deltagarna och hur 
 är insatserna organiserade?

• Vilka resultat uppvisar enheterna för år 2013?

• Vilka likheter respektive skillnader finns 
 mellan arbetsmarknadsenheterna med av- 
 seende på organisation, uppdrag, mål, insat- 
 ser och resultat?

• Vilka slutsatser kan dras mot bakgrund av 
 kartläggningens resultat?

Utgångspunkter
Eftersom kommunala arbetsmarknadsinsatser 
är ett område som inte beforskats i någon större 
utsträckning finns relativt lite kunskap att luta 
sig mot i preciseringen av kartläggningens upp-
lägg. En del tidigare studier finns dock varav 
några kan ge vägledning i valet av vilka aspek-
ter som bör inkluderas.4 Sammanfattningsvis 
kan dessa aspekter sorteras in under tre över-
gripande kategorier: lokala förutsättningar, 
verksamhetens organisering och mål, samt 
verksamhetens innehåll och resultat.
 Lokala förutsättningar handlar om den 
sociodemografiska struktur som respektive 
arbetsmarknadsenhet verkar inom med avse-
ende på faktorer som har betydelse för arbets- 
marknadsenheternas uppgiftsområde. Arbets-
marknadspolitiken är i grunden ett statligt 
ansvarsområde, men genom Lag (1944:475) 
om arbetslöshetsnämnd har kommunen ett 
uttryckligt ansvar att vidta eller på annat sätt 
främja kommunala åtgärder för att förebygga 
eller minska verkningarna av arbetslöshet. 
Sociodemografiska faktorer med betydelse för 
möjligheten att etablera sig på arbetsmarkna-
den blir då centrala delar i en beskrivning av 
den lokala kontexten. Ålder, kön, utbildnings-
nivå, samt om man är född i eller utanför Sve-
rige är individfaktorer som hänger samman 
med chanserna att få och behålla ett arbete.5 
Arbetslöshetsnivåerna är exempelvis högre 
bland män jämfört med kvinnor. Nivåerna är 

också högre bland utrikes födda jämfört med 
personer som är födda i Sverige. Ålder har be-
tydelse på så sätt att både gruppen ungdomar 
(t.o.m. 24 år) och gruppen äldre (från 55 år och 
uppåt) omfattas av högre arbetslöshetsnivåer 
jämfört med övriga åldersgrupper. Ytterligare 
grupper som omfattas av högre arbetslöshets-
nivåer är personer med funktionsnedsättning 
och personer med förgymnasial skola som hög-
sta avslutade utbildning. Arbetslöshetsnivåer 
är en given faktor, men även omfattningen av 
ekonomiskt bistånd. Eftersom kommunerna 
bär ansvaret för ekonomiskt bistånd blir för-
sörjningsstödstagare vars biståndsbehov är 
kopplat till arbetslöshet en central målgrupp 
för kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Att 
uppbära försörjningsstöd är också en faktor 
som, tillsammans med exempelvis låg utbild-
ningsnivå, hänger samman med ökade risker 
för långtidsarbetslöshet.6

 Verksamhetens organisering och mål omfat-
tar faktorer såsom under vilken nämnd arbets-
marknadsenheten sorterar, vilka politiska mål 
och riktlinjer som styr arbetet, samt hur arbetet 
är organiserat internt.
 Verksamhetens innehåll och resultat handlar 
om vilka målgrupper insatserna riktar sig till, 
syftet med insatserna, vilka aktiviteter som 
ingår, liksom insatsernas struktur och organi-
sering (tidsramar, vem som utför insatsen etc.). 
De resultatvariabler som föreslås utifrån tidi-
gare forskning är antal deltagare totalt i kom-
munens insatser och antal deltagare per enskilt 
program om det finns flera program, vem 
uppdragsgivaren är/vilken instans som anvisar 
en person till den kommunala arbetsmark-
nadsenheten (t.ex. Arbetsförmedlingen eller 
socialtjänsten). Deltagarnas ålder och utbild-
ningsnivå är individfaktorer som bör inklude-
ras. Vidare bör deltagarnas tid i insatsen finnas 
med, liksom uppgift om orsak till att insatsen 
avslutas (t.ex. att deltagaren fått ett arbete, 
börjat studera eller att deltagaren återgått till 
Arbetsförmedlingen). Under rubriken resultat 
föreslås även att ekonomiska mått inkluderas 
i form av kostnader för kommunernas arbets-
marknadsinsatser och hur kostnaderna för- 
delar sig på olika insatser.
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Material och metod
Kartläggningen omfattar de 13 kommunerna 
inom Göteborgsregionens kommunalförbund, 
d.v.s. Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungs-
backa, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göte-
borg består av sammanlagt tio stadsdelar som 
var och en sorterar under en stadsdelsnämnd 
och en stadsdelsförvaltning. I samband med 
formuleringen av handlingsplanen för FoU-stö-
det beslutades att Göteborg skulle represente-
ras av tre stadsdelar i kartläggningen. Valet av 
de tre stadsdelarna som ingår kan sägas vara ett 
bekvämlighetsurval på så sätt att de stadsdelar 
som visade störst intresse för att medverka val-
des ut. De stadsdelar som ingår är Västra Göte-
borg, Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda. 
Den centrala nivå är också representerad ge-
nom medverkan från stadskansliet som är den 
enhet som ansvarar för det övergripande arbe-
tet med kommunala arbetsmarknadsinsatser i 
Göteborgs stad som helhet.
 De kategorier som tidigare forskning pekar 
ut som centrala vid uppföljning av kommunal 
arbetsmarknadsverksamhet har fungerat som 
utgångspunkter för den datainsamling som 
kartläggningen bygger på. Information om lok- 
ala förutsättningar har huvudsakligen samlats 
in via offentlig statistik, i första hand via Sta-
tistiska centralbyråns (SCB) och Arbetsförmed-
lingens databaser. En del information har också 
hämtats ur befintliga rapporter. I den offentliga 
statistiken saknas i några fall uppgifter för 
stadsdelarna, men via Göteborgs stads statistik- 
enhet7 finns tillgång till en hel del uppgifter på 
stadsdelsnivå.
 Information om verksamheternas organi-
sering och mål har samlats in via intervjuer 
med chefer och medarbetare vid arbetsmark-
nadsenheterna. De dokument som analyserats 
är strategidokument av olika slag, exempelvis 
årsredovisningar, budgetdokument, verk-
samhetsbeskrivningar etc. Dokumenten har 
antingen hämtats från respektive kommuns 
webbplats eller mejlats via arbetsmarknadsen-
heternas chefer. Redovisningen av verksamhet-
ens innehåll och resultat är delvis baserad på 
intervjudata och dokumentanalys. Samman-
lagt har 53 medarbetare och chefer vid de olika 

enheterna intervjuats vid totalt 27 tillfällen. 
Flertalet av medarbetarintervjuerna har skett 
i grupp, medan de flesta chefer intervjuats en-
skilt. Arbetsmarknadsenheterna har själva fått 
bestämma upplägget. Intervjuerna har spelats 
in och sammanfattats. Sammanfattningarna 
har sedan skickats till respektive intervjuperson 
för återkoppling. Innehållet i de korrigerade in-
tervjuutskrifterna och strategidokumenten har 
sedan tematiserats och sorterats in under förbe-
stämda rubriker i enlighet med kartläggningens 
frågeställningar. Detta har gjorts för var och 
en av de kommuner/stadsdelar som ingår i 
studien. Samtliga arbetsmarknadsenheter som 
medverkar i kartläggningen redovisas således i 
ett eget avsnitt (se bilaga 1). Dessa avsnitt har 
sedan utgjort en central utgångspunkt för den 
övergripande beskrivningen och analysen av 
verksamheterna.
 En annan viktig informationskälla när det 
gäller innehåll och resultat är den nationella 
databasen KAS (kommunal arbetsmark-
nadsstatistik) som administreras av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). Något som 
ofta framhålls som skäl till att kommunala ar-
betsmarknadsinsatser är ett relativt obeforskat 
område är avsaknaden av ett system för upp-
följning av verksamheten.8 Även i de fall då det 
finns ett system och en rutin för dokumentation 
och uppföljning på verksamhetsnivå, har det 
saknats ett nationellt, användarvänligt system 
som årligen samlar in standardiserade uppgif-
ter, vilket är en förutsättning för att kunna göra 
jämförande analyser. KAS är emellertid just ett 
sådant system. Systemet har funnits en tid, men 
man har haft problem med låg svarsfrekvens 
– ett problem som delvis bottnar i svårigheten 
att definiera och precisera variabler på ett tyd-
ligt och för alla kommuner applicerbart sätt. 
Kommunerna har haft svårt att lämna in de 
uppgifter som efterfrågats eftersom systemet 
uppfattats som komplicerat och tvetydigt, men 
också eftersom man saknat interna rutiner för 
löpande dokumentation på verksamhetsnivå. 
Inför inrapporteringen av 2013 års uppgifter 
har KAS arbetats om i syfte att göra systemet 
mer användarvänligt. SKL har även genomfört 
en nationell utbildningskonferens med ambi-
tionen att klargöra innebörden i de begrepp 

7. www.goteborg.se.
8. Socialstyrelsen 2006.
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och definitioner som används, samt i syfte att 
konkret visa hur man går tillväga för att fylla i 
uppgifterna i systemet. Dessa två initiativ tycks 
ha ökat möjligheterna och benägenheten att 
lämna in de efterfrågade uppgifterna. För 2013 
finns inrapporterade uppgifter från 210 av lan-
dets 290 kommuner, vilket ger en svarfrekvens 
på drygt 72 procent.
 Några ord bör sägas om den redovisning 
som baseras på data hämtade ur KAS. För det 
första finns inga uppgifter på stadsdelsnivå, 
utan enbart för staden Göteborg som helhet. 
Stadsdelarna har lämnat in uppgifter till stads-
ledningskontoret som sedan registrerat de sam-
manlagda uppgifterna i ”klump”. De uppgifter 
som finns för Göteborg är emellertid baserade 
på åtta av de tio stadsdelarna – två stadsdelar 
lämnade inte in uppgifter till stadsdelningskon-
toret inför registreringen. Därmed blir uppgif-
terna för Göteborg i de flesta fall missvisande 
och har enbart tagits med då stadsövergripande 
data har efterfrågats. Öckerö kommun har 
inte besvarat frågorna i KAS eftersom det vid 
tidpunkten för insamlingen av uppgifterna inte 
fanns någon organiserad arbetsmarknadsverk-
samhet i kommunen. Av de övriga kommu-
nerna har inte samtliga besvarat alla frågor. 
Utförlig information kring svarsfrekvens och 
vilka uppgifter som efterfrågas i KAS redovisas 
i bilaga 2.
 Tillförlitligheten i KAS bör också diskuteras. 
I nätverket för arbetsmarknadsenheternas che-
fer i GR-kommunerna har diskussioner förts 
kring de resultat som årets uppgifter visar på. 
Diskussionerna synliggjorde att begrepp tolk-
ats olika och att det finns olikheter i lokala 
redovisningsrutiner som har påverkat inrap-
porteringen. Uppgifterna bör därför användas 
med försiktighet och ska framförallt ses som 
resultatet av en ”pilotomgång” efter den sats-
ning som SKL initierat inför 2013 års inrappor-
tering. För kartläggningens del kunde en alter-
nativ strategi ha varit att inte ta med de frågor 
som väckt diskussioner bland arbetsmark-
nadsenheternas chefer, men ett viktigt syfte med 
kartläggningen är att visa på en tänkbar modell 
för uppföljning och istället för att utesluta pro-

blematiska frågor förs en del resonemang kring 
problemen i anslutning till dessa frågor. Redo-
visningen av KAS-baserad data är intressant 
och ger en överblick över centrala dimensioner 
inom kommunal arbetsmarknadsverksam-
het, men en redovisning baserad på 2013 års 
uppgifter bör snarast ses som en utgångspunkt 
för diskussioner med syfte att åstadkomma 
gemensamma tolkningar inför kommande års 
registrering. Det kan också vara värt att påpeka 
det faktum att den aktuella kartläggningen om-
fattar relativt få enheter. Om syftet exempelvis 
är att dra slutsatser kring den organisatoriska 
tillhörighetens betydelse för vilka insatser som 
erbjuds deltagarna, eller hur olika avslutsorsa-
ker hänger samman med målgruppens karaktä-
ristika o.s.v., skulle materialet behöva omfatta 
betydligt fler enheter än vad som är fallet. Möj-
ligheten att framöver göra analyser på basis av 
ett större dataunderlag finns emellertid i och 
med den statistik som blivit tillgänglig via KAS.

Sammanfattningsvis bygger rapporten på 
tre datakällor; intervjuer, dokument samt 
registerdata. Det kvalitativa materialet 
har bearbetats genom tematisering utifrån 
förutbestämda kategorier i enlighet med 
kartläggningens frågeställningar. Register-
data har sammanställts i enkla tabeller eller 
diagram med hjälp av excel. Rapporten har 
kvalitetsgranskats av en läsgrupp bestående 
av sakkunniga medarbetare och forskare inom 
FoU i Väst/ GR välfärd.9

Disposition och läsanvisningar
Texten som följer är indelad i tre avsnitt. In-
ledningsvis redovisas lokala förutsättningar, 
följt av en tematisk redovisning av arbetsmar-
nadsenheterna som tar sin utgångspunkt i den 
redogörelse för arbetsmarknadsenheterna som 
finns i bilaga 1. Ambitionen här är att synliggöra 
likheter och skillnader mellan enheterna utifrån 
den kategorisering som görs i de kommun- och 
stadsdelsbaserade redogörelserna. Det tredje 
avsnittet är en sammanfattning av rapportens 
resultat där även en rad slutsatser och tänkbara 
fördjupningsfrågor presenteras. Därefter följer 
de tre bilagorna.

9. De som granskat rapporten är Carina Löfström, Leena Odebo och Ulrica Furby.
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Slutligen ska det sägas att kommunala arbets- 
marknadsinsatser är ett verksamhetsfält präg-
lat av ständig förändring och det kan vara vik-
tigt att påminna om att rapporten speglar hur 
det såg ut vid en specifik tidpunkt. Kommunala 
arbetsmarknadsinsatser är också ett verksam-
hetsfält präglat av en specifik terminologi. För 
den som inte är yrkesverksam inom fältet finns 
en hel del begrepp och uttryck som kan behöva 
förklaras och därför har en ordlista samman-
ställts som förhoppningsvis underlättar läs-
ningen.

Ordlista
Aktivitetsersättning: en ersättning för personer 
mellan 19 och 30 år där bedömningen är att 
personen inte kommer att kunna arbeta heltid 
på minst ett år på grund av en sjukdom, ska-
da eller funktionsnedsättning. Som längst kan 
aktivitetsersättning beviljas för tre år i taget. 
Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst 
en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmark-
naden. Där ingår även arbeten som anordnas 
för personer med funktionsnedsättning, till 
exempel anställningar med lönebidrag. Källa: 
Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se.

Aktivitetsstöd: en ersättning för personer som 
har fyllt 25 år och deltar i ett arbetsmarknads-
politiskt program.

Anvisande instans: den organisation/myndighet 
som anvisar en klient till arbetsmarknadsen-
hetens insatser. ”Anvisningsförfarandet” kan 
se olika ut, t.ex. genom ett formellt remissför-
farande eller en enklare form av anmälan. De 
vanligaste anvisande instanserna är enheter 
inom socialtjänstens försörjningsstöd samt Ar-
betsförmedlingen.

Anvisa till/initiera insats: de anvisande in-
stanserna anvisar till eller initierar en insats 
då kontakt tas med arbetsmarknadsenheterna 
för en klients räkning. Begreppet initiera kan 
användas i ett bredare spektrum av ingångar 
till arbetsmarknadsenhetens insatser eftersom 
initiera inte förutsätter att det finns en anvisan-
de instans. I de fall då en arbetsmarknadsenhet 
tillämpar principen Öppen ingång (se Öppen 
ingång), kan insatsen exempelvis initieras av 
individen själv. Det finns då ingen anvisande in-
stans som står bakom initieringen av insatsen.

Arbetslöshetsersättning: en ersättning som 
arbetslöshetskassan (a-kassan) betalar ut till 
arbetslösa personer som uppfyller villkoren 

för rätten till arbetslöshetsersättning (se www.
arbetsformedlingen.se för ytterligare informa-
tion).

Arbetsprövning/arbetsträning: aktiviteter som 
avser att klarlägga/utreda en individs arbets-
förutsättningar utifrån fysiska, psykiska och 
sociala funktioner. Aktiviteten kan innebära 
att individen får stöd för att på en arbetsplats/
arbetsträningsstation systematiskt pröva/träna 
sina förmågor i konkreta arbetsuppgifter.

Avslutsorsak: avslutsorsak används bland annat 
av Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) som 
ett samlingsbegrepp för de olika skäl som ligger 
bakom att en person som uppbär ekonomiskt 
bistånd skrivs av som biståndsmottagare. De 
avslutsorsaker som Socialstyrelsen använder 
sig av är:

• Börjat arbeta.
• Börjat studera
• Beviljats ersättning från sjukförsäkringen.
• Beviljats ålderspension
• Beviljats ersättning från arbetslöshetsförsäk- 

ringen.
• Beviljats annan ersättning.
• Tillfälligt bistånd – var självförsörjande.
• Ändrade familjeförhållanden.
• Flyttat från kommunen/stadsdelen.
• Har avlidit.
• Annan orsak.
• Orsak okänd.

I arbetet med den kommunala arbetsmarknads-
statistiken (KAS) har man utgått från Socialsty-
relsens avslutsorsaker och anpassat dessa efter 
arbetsmarknadsenheternas villkor. De orsaker 
till avslutad insats som kan registreras i KAS är:

• Börjat arbeta.

• Börjat studera.

• Slutförda uppdrag: Avser insatser som den 
kommunala arbetsmarknadsverksamheten 
genomfört på uppdrag av en remitterande in-
stans, t.ex. Arbetsförmedlingen, socialtjäns-
tens försörjningsstödsenhet, Försäkringskas-
san etc. och som utmynnat i ett skriftligt eller 
muntligt utlåtande i enlighet med beställ-
ningen, t.ex. arbetsförmågebedömning eller 
arbetsprövning.

• Överförts till annan myndighet: Avser per-
soner som deltagit i kommunal arbetsmark-
nadsverksamhet och för vilka ansvaret/för-
sörjningen överförts till annan myndighet av 
andra anledningar än att uppdraget slutförts 
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eller att de beviljats ersättning från bland 
annat sjukförsäkringen eller arbetslöshetsför-
säkringen, alternativt fått ålderspension.

• Övrigt: Avser orsaker som inte kan sorteras 
in under föregående exempel, t.ex. om en 
insats avslutats i förtid, om personen flyttat 
från kommunen etc.

Coachning: en aktivitet som innebär motive-
rande samtal med fokus på att individen ska 
komma fram till vad hen vill och formulera en 
handlingsplan.

Daglig verksamhet: är en dagtidssysselsättning 
som tillhandahålls av kommunen enligt Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. De funktionsnedsättningar som 
berättigar till Daglig verksamhet är utveck-
lingsstörning, autism och neuropsykiatriska 
funktionshinder. Personer med betydande och 
bestående hjärnskador kan också ha rätt till 
Daglig verksamhet. Källa: www.regeringen.se.

Etableringsersättning: en ersättning riktad till 
personer mellan 20 och 65 år som är nyan-
lända i Sverige och har uppehållstillstånd som 
flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. 
För att få ersättningen ska personen ha en eta-
bleringsplan hos Arbetsförmedlingen. Den som 
har barn kan också få etableringstillägg. Ensam- 
boende kan få bostadsersättning.

FINSAM – finansiell samordning: den 1 januari 
2004 trädde lagen om finansiell samordning 
(lag 2003:1 210) i kraft. Den innebär att För-
säkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun 
och landsting har möjligheter att samverka 
finansiellt inom rehabiliteringsområdet. För att 
kunna göra samverkan möjlig startade så kal- 
lade samordningsförbund. De förfogar över de 
finansiella resurserna som finns och har också 
möjlighet att fördela resurserna mellan de olika 
huvudmännen. Se även Samordningsförbund. 
Källa: www.samverkanvg.se.

Fixartjänster: fixartjänster är ett samlingsbe-
grepp för en typ av service som många kom-
muner/stadsdelar erbjuder till äldre personer. 
Det kan handla om att byta glödlampor, byta 
gardiner, bära ut trädgårdsmöbler etc. Fixare 
är anställda inom äldreomsorgen, ett exempel 
på kommunal verksamhet där personer med 
kommunala arbetsmarknadsanställningar kan 
vara placerade.

Funktionsnedsättning/funktionshinder: funk-
tionshinder och funktionsnedsättning är två 
olika saker. En funktionsnedsättning kan vara 

mer eller mindre begränsande beroende på 
vilka funktionshinder man upplever. Funk-
tionshinder uppstår i mötet med omgivningens 
förväntningar och förutsättningar. Om det 
finns förväntningar på att man ska klara av att 
samarbeta får man ett funktionshinder om man 
har svårt att samspela med andra. Om det bara 
finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshin-
der om man inte kan gå i trappor. Om det finns 
en hiss i huset har man inget funktionshinder 
längre. Källa: Vårdguiden, www.1177.se.

Funktionshinder som medför nedsatt arbets-
förmåga: funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga är ett begrepp som Arbetsför-
medlingen använder. Arbetsförmedlingen kan 
göra bedömningen att en arbetssökande har ett 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsför-
måga och i och med den bedömningen ges den 
arbetssökande en kod (psykisk, socialmedi-
cinsk eller fysisk funktionsnedsättning) som be-
rättigar till utökat stöd från Arbetsförmedling-
en, exempelvis genom lönestöd av olika slag 
(utvecklingsanställning, trygghetsanställning, 
lönebidrag). 

Grön rehab: grön rehab är en form av insats 
som vänder sig till personer som har eller är i 
riskzonen för en stressrelaterad sjukdom eller 
en depression. Verksamheten bygger på den 
forskningsbaserade kunskapen om trädgårdens 
och naturens goda förmåga att ge återhämtning 
och stressreduktion.

Initiera insats: se Anvisa till insats.

Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB): arbets-
marknadspolitiskt program riktat till gruppen 
25–64 år. De primära villkoren för att få delta i 
JOB är att de 300 ersättningsdagarna i arbets-
löshetsförsäkringen (a-kassan) är slut, eller att 
man varit anmäld på Arbetsförmedlingen som 
arbetssökande, eller deltagit i ett arbetsmark-
nadspolitiskt program minst 14 månader i 
följd, men inte fått ersättning från a-kassan (för 
information om ytterligare förutsättningar, se 
www.arbetsformedlingen.se eller förordning 
2007:414 om jobb- och utvecklingsgarantin). 
Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 
kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning beroende på hur situa-
tionen såg ut innan inträdet i JOB (för ytterli-
gare information om villkor för ersättning, se 
www.arbetsformedlingen.se eller förordning-
en 1996:100 om aktivitetsersättning). JOB 
är indelad i tre faser. Första fasen innehåller 
kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coach-
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ning och förberedande insatser. Andra fasen 
innehåller arbetspraktik, arbetsträning och 
förstärkt arbetsträning. Fas tre eller sysselsätt-
ningsfasen som det heter numera, innehåller 
huvudsakligen sysselsättning hos anordnare.

Jobbgarantin för unga: ett arbetsmarknads-
politiskt program riktat till ungdomar 16–24 
år. Det huvudsakliga villkoret för att få delta 
i programmet är att personen är anmäld som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen och att 
hen varit utan arbete i minst tre månader (för 
ytterligare information, se www.arbetsfor-
medlingen.se eller förordning 2007:813 om 
jobbgarantin för ungdomar). Som längst kan 
man vara med i programmet i 15 månader. 
Under programmet kan deltagaren praktisera 
tre månader hos samma arbetsgivare och delta 
i en utbildning i upp till sex månader. Deltagare 
i jobbgarantin för ungdomar kan få ersättning 
i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersätt-
ning (för information om villkor för ersättning, 
se www.arbetsformedlingen.se eller förordning 
1996:100 om aktivitetsstöd).

Jobbsökaraktiviteter/jobbsök: aktiviteter som 
syftar till att ge stöd till den arbetssökande/del-
tagaren utifrån konkreta uppgifter såsom att 
upprätta CV, delta i anställningsintervju, söka 
jobb mm.

Kommunala arbetsmarknadsanställningar: en 
anställning med någon form av lönesubvention 
via staten/Arbetsförmedlingen och med place-
ring i kommunal verksamhet.

Kommunala informationsansvaret (KIA): lagen 
om det kommunala informationsansvaret inne-
bär att kommunen har skyldighet att löpande 
hålla sig informerad om vad kommunens ung-
domar som inte går i gymnasieskolan och ännu 
inte fyllt 20 år är sysselsatta med, i syfte att er-
bjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

Matchning: aktivitet som syftar till att hitta ett 
arbete som både motsvarar en arbetssökandes 
intresse och färdigheter, och arbetsgivares re-
kryteringsbehov.

Offentligt skyddad anställning (OSA): OSA är 
en form av stödanställning avsedd för personer 
med nedsatt arbetsförmåga på grund av en 
funktionsnedsättning. De kriterier som gäller 
är att den anställde antingen ska omfattas av en 
socialmedicinsk funktionsnedsättning, är be-
rättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till funktionshindrade, inte har 
haft kontakt med arbetslivet tidigare eller varit 

borta från det under en längre tid på grund av 
en långvarig och svår psykisk sjukdom. Det är 
bara offentliga arbetsgivare som kan komma i 
fråga och anställningen ska vara anpassad efter 
personens behov. Tanken är att anställningen 
på sikt ska kunna leda till att personen får ett 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden (för 
ytterligare information, se www.arbetsformed-
lingen.se).

Orsakskod: se Avslutsorsaker

Praktisk verksamhet: kommunala arbetsmark-
nadsenheter omfattar vanligtvis en eller flera 
arbetsträningsstationer och/eller arbetslag. 
I rapporten går dessa verksamheter under 
benämningen praktisk verksamhet. En arbets- 
träningsstation kan vara en omfattande verk-
samhet med egna lokaler och plats för relativt 
många deltagare. Vanligt förekommande akti-
viteter är olika slags hantverk, exempelvis inom 
snickeri och textil. En arbetsträningsstation 
kan också vara en enstaka plats insprängd 
i en ordinarie kommunal verksamhet, ex-
empelvis ett café eller ett vaktmästeri. Syftet 
med arbetsträningsstationerna är vanligtvis 
att erbjuda möjlighet till arbetsprövning/ar-
betsträning liksom arbetsförmågebedömning. 
Aktiviteterna i ett arbetslag är mer inriktade på 
någon form av produktion. I arbetslagen arbe-
tar en grupp deltagare tillsammans med speci-
fika uppgifter. Gruppen kan bestå av personer 
med stödanställningar av olika slag, liksom av 
personer som har en praktik- eller sysselsätt-
ningsplats. Arbetsuppgifterna kan variera men 
ofta förekommande uppgifter är röjnings- och 
trädgårdsarbete, renovering och underhåll av 
byggnader och liknande.

Samordningsförbund: den 1 januari 2004 träd-
de lagen om finansiell samordning (lag 2003:1 
210) i kraft. Den innebär att Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting 
har möjligheter att samverka finansiellt inom 
rehabiliteringsområdet. För att kunna göra 
samverkan möjlig startades så kallade sam-
ordningsförbund. De förfogar över de finan- 
siella resurserna som finns och har också möj-
lighet att fördela resurserna mellan de olika 
huvudmännen. Samordningsförbund ska arbeta 
för att människor med behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar 
sin förmåga att komma i arbete. Många gånger 
handlar det om människor som har en kombi-
nation av medicinska, psykiska, sociala och ar-
betsmarknadsrelaterade problem, som riskerar 
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att hamna mellan de olika aktörernas ansvar-
sområden. Genom samordningsförbunden ska 
de få ett samlat stöd, som utgår från vars och 
ens förutsättningar och behov. En annan posi-
tiv effekt är att samhällets resurser för rehabi-
litering kan användas på ett kostnadseffektivt 
sätt. Källa: www.samverkanvg.se.

Sjukersättning: en ersättning för personer mel-
lan 30 och 64 år som troligen aldrig kommer 
att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, 
skada eller funktionsnedsättning. Källa: www.
forsakringskassan.se.

Stödanställning: stödanställning används som 
ett samlingsbegrepp för olika typer av anställ-
ningar med statlig och/eller kommunal löne-
subvention.

Supported Employment (SE): SE är i grunden en 
metod som utvecklats för att ge stöd till perso-
ner med intellektuella funktionsnedsättningar 
att få och behålla en anställning. Metoden ut-
vecklades under tiden kring 1970–1980 och 
med tiden har målgruppen kommit att utvid-
gas. Metoden används nu även för att hjälpa 
andra grupper av personer som har svårt att 
få och behålla ett arbete på den öppna ar-
betsmarknaden. Det finns olika skolor inom 
SE, men en av de dominerande modellerna är 
Individual Placement and Support (IPS) som 
kan sammanfattas i ett antal grundläggande 
principer. Redogörelsen är hämtad ur rappor-
ten Arbete för alla? Införande och resultat av 
Supported Employment i en svensk kommun.10

 1. Stöd till arbete är en integrerad del i psyki- 
 atrisk behandling: Arbetsrehabilitering 
 och psykiska symtom eller besvär påver- 
 kar varandra ömsesidigt. Därför är det 
 viktigt med en psykiatrisk service som kan 
 erbjuda flexibla insatser i syfte att i möj- 
 ligaste mån hjälpa personer att upprätt- 
 hålla sin arbetsroll även när måendet i 
 perioder försämras. Regelbunden syssel- 
 sättning i form av arbete betraktas som en 
 stabiliserande faktor för struktur i varda- 
 gen som kan hjälpa och motivera perso- 
 ner att lära sig att hantera sina psykiska 
 symtom.

 2. Målet är anställning på den reguljära 
 arbetsmarknaden: För att försöka mot- 
 verka stigma, främja normalisering och 
 delaktighet som medborgare med anpass- 

 ning till reella krav och möjligheter, prio- 
 riteras vanliga anställningar inom kon- 
 kurrensutsatt arbete.

 3. Klientens önskan att arbeta är det som 
 startar interventionen: Det är själva moti- 
 vationen till arbete som är förutsättningen 
 för att delta i IPS och inte att personerna 
 genomgått olika utredningar och bedömts 
 vara redo för steget arbete.

 4. Utgångspunkten är klientens intressen, 
 resurser och behov: För att optimera kli- 
 entens chanser att lyckas, är det viktigt 
 att med hjälp av klientens preferenser 
 kunna matcha dessa med lämplig arbets- 
 miljö och passande arbetsuppgifter.

 5. Sökandet efter arbete initieras snabbt: 
 Kunskapen om klientens förmåga till 
 arbete är något som byggs upp av de kon- 
 kreta erfarenheter som görs allt eftersom 
 ute på en riktig arbetsplats. Att snabbt 
 komma ut i arbete kan också hålla moti- 
 vationen för arbete uppe, liksom känslan 
 av att det är på riktigt.

 6. Individuellt anpassat stöd utan tids- 
 begränsning: I takt med de erfarenheter 
 som klienten får av sig själv i ett konkret 
 arbete utformas ett specifikt stöd, vilket 
 fortlöpande omformas i samarbete med 
 klienten, arbetsgivaren och den psykia- 
 triska vården.

 7. En sjunde princip har tillkommit på senare 
 år och den handlar om att erbjuda klien- 
 ter konsultation och vägledning i ekonomi 
 och försörjning, då detta visat sig vara 
 något som kan skapa mycket oro hos per- 
 soner och ibland även vara en anledning 
 till att man inte vågar ta klivet in i rehabili- 
 tering till arbete.

Sysselsättningsfasen: den tredje fasen i Arbets-
förmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. 
Sysselsättningsfasen innehåller huvudsakligen 
sysselsättning hos anordnare.

Särskilt anställningsstöd: den ekonomiska er-
sättning en arbetsgivare kan få om hen anställer 
en person som deltar i jobb- och utvecklingsga-
rantin. Syftet med ersättningen är att hjälpa per-
soner som har svårt att få ett arbete på den re-
guljära arbetsmarknaden. Den anställde måste 
ha varit arbetssökande och ha deltagit i jobb- 

10. Markström, Nygren & Sandlund, 2011.
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och utvecklingsgarantin i minst sex månader. 
Arbetsgivaren kan också få ersättningen direkt 
när den arbetssökande börjar i jobb- och ut-
vecklingsgarantin om hen har blivit anvisad dit 
efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdo-
mar i 15 månader (för ytterligare information, 
se www.arbetsformedlingen.se).

Teoretisk basverksamhet: begreppet avser en 
rad aktiviteter som erbjuds av arbetsmark-
nadsenheterna, men som i lägre grad är inrik-
tade på praktiska arbetsuppgifter. Det handlar 
om den verksamhet som i huvudsak bedrivs 
av handläggare, arbetsmarknadskonsulenter, 
coacher eller liknande och de aktiviteter som 
ryms inom begreppet är bland annat individu-
ella samtal, coachning, matchning, jobbsökar- 
aktiviteter etc. Gränsen mellan den teoretiska 
basverksamheten och de praktiska verksam- 
heterna är inte alltid solklar. Aktiviteterna inom 
den teoretiska basverksamheten kräver i hög 
grad någon form av praktiskt inriktad insats, 
men till skillnad från de aktiviteter som sker 
inom de praktiska verksamheterna är själva 
”görandet” inte inriktat mot ett arbetsliknande 
innehåll.

Trygghetsanställning: en anställningsform där 
arbetsgivaren får ekonomisk ersättning om hen 
anställer en person med nedsatt arbetsförmåga 
på grund av funktionsnedsättning och därför 
har behov av en mer anpassad arbetssituation. 
Anställningen är en vanlig anställning, men ska 
vara anpassad efter personens behov. Normalt sett 

utgår ersättning för fyra år i taget (för ytterligare 
information, se www.arbetsformedlingen.se).

Uppdrag: Att en arbetsmarknadsenhet arbetar 
på uppdrag innebär att insatserna för en individ 
ska ha initierats av en formell uppdragsgivare. 
Olika enheter inom ekonomiskt bistånd samt 
Arbetsförmedlingen är de vanligaste uppdrags-
givarna bland de arbetsmarknadsenheter som 
ingår i rapporten. Att arbeta på uppdrag kan 
jämföras med att tillämpa en mer öppen strate-
gi där en person kan få ta del av insatserna på 
egen begäran. Se Öppen ingång.

Utvecklingsanställning: en anställningsform 
där arbetsgivaren får en ekonomisk ersättning 
om hen anställer en person med nedsatt arbets-
förmåga på grund av funktionsnedsättning och 
därför har behov av en mer anpassad arbets- 
situation. Anställningen är en vanlig anställ-
ning, men ska vara anpassad efter personens 
behov. Samtidigt som den anställde personen 
arbetar ska hen kunna lära sig mer för att lätt-
are få jobb eller börja studera i framtiden. Stö-
det kallas för utvecklingsanställning. Stödet ut-
går som längst under ett års tid (för ytterligare 
information, se www.arbetsformedlingen.se).

Öppen ingång: öppen ingång innebär att ar-
betsmarknadsenheten erbjuder insatser till alla 
personer som saknar arbete. En person kan 
anmäla sig själv till arbetsmarknadsenheten 
och kan på egen begäran få delta i de aktiviteter 
som erbjuds.
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Avsnittet är indelat i tre områden: 
  a) befolkningens sammansättning med 

avseende på ålder, kön, andelen utrikes födda, 
samt utbildningsnivå, b) arbetslöshetsnivåer 
uppdelat i ålderskategorierna 16–64 år samt 
18–24 år, och c) kostnader för, och omfattning-
en av, ekonomiskt bistånd. Arbetslöshetsnivåer 
och behovet av ekonomiskt bistånd visar på 
den problematik som de kommunala arbets-
marknadsenheternas insatser syftar till att 
mildra eller lösa. Ålder, kön, andel utrikes föd-
da samt utbildningsnivå är individfaktorer med 
betydelse för möjligheterna att få och behålla 
ett arbete. För de kommunala arbetsmarknads-
verksamheterna är det självklart deltagarnas 
sammansättning med avseende på individfak-

torer som är av störst intresse, men kunskap 
om hur det ser ut i befolkningen som helhet ger 
en viktig förståelse för det sammanhang som 
respektive arbetsmarknadsenhet verkar inom. 
Denna kunskap bör utgöra ett betydelsefullt 
underlag i mer övergripande, strategiska dis-
kussioner kring vilken inriktning arbetsmark-
nadsinsatserna bör ha.

Befolkningens 
sammansättning
I tabellen nedan redovisas befolkningens sam- 
mansättning med avseende på ålder. Sista 
kolumnen visar det totala antalet invånare i 
respektive kommun/stadsdel.

2. Lokala förutsättningar

 Folkmängd 0–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75– Total 
 efter ålder         befolkning

 Ale 19 13 10 15 14 11 11  7 28 074

 Alingsås 18 12 11 13 13 13 12  9 38 619

 Göteborg 16 13 18 14 12 11  8  7 533 271

 Västra 20 13  9 13 14 12 11  8 51 933 
 Göteborg

 Västra 21 13 14 15 14 10  8   6 51 796 
 Hisingen

 Örgryte- 13 13 23 13 12 10  7  8 57 000 
 Härlanda

 Härryda 22 12  9 16 15 10  9  6 35 732

 Kungsbacka 20 12  8 14 15 11 11  8 77 390

 Kungälv 18 12 10 13 14 12 11  9 42 109

 Lerum 21 12  9 15 14 11 11  7 39 319

 Lilla Edet 16 12 11 12 15 14 12  8 12 829

 Mölndal 19 12 12 15 14 11  9   7 61 978

 Partille 20 13 11 14 15 11  9  8 36 147

 Stenungsund 19 12 10 14 14 11 11  8 24 932

 Tjörn 15 12  9 11 14 15 15 10 15 050

 Öckerö 18 12  8 12 15 13 13  9 12 574

Tabell 2:1. Befolkningens åldersstruktur 2013-12-31, procent.

Källa: a) SCB befolkningsstatistik för kommunerna, b) Göteborgs stads statistikenhet för stadsdelarna.
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Tabellen på föregående sida visar på relativt 
små skillnader mellan kommunerna. Inom de 
flesta ålderskategorier skiljer det högst fem 
procentenheter mellan den kommun som har 
den högsta respektive den lägsta andelen, men 
i några ålderskategorier är skillnaderna större. 
I den yngsta kategorin, 0–14 år, ligger Härryda 
högst med 22 procent, vilket kan jämföras med 
Örgryte-Härlanda som ligger lägst med 13 pro-
cent. Örgryte-Härlanda har å andra sidan högst 
andel inom spannet 25–34 år (23 procent). Det 
är också den ålderskategori där spännvidden 

är som störst och här ligger Kungsbacka lägst 
med 8 procent.  Inom kategorin 65–74 år är 
skillnaden också relativt stor. Här har Tjörn en 
andel på 15 procent, medan Örgryte-Härlanda 
ligger lägst med 7 procent. I diagrammet ned-
an åskådliggörs såväl likheter som skillnader 
genom att en linje har lagts in för den högsta 
andelen inom varje ålderkategori (blå linje). På 
motsvarande sätt har en linje lagts in för de läg-
sta värdena (grön linje). Den röda linjen visar 
medelvärdet för de olika ålderkategorierna.

Diagram 2:1. Skillnader i befolkningens åldersstruktur.
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Sett till andelarna kvinnor och män är skill-
naderna mycket små och könsfördelningen i 
befolkningen redovisas därför inte. Andelen 
utrikes födda är däremot en befolkningsfaktor 

där det finns stora skillnader. Som tabellen visar 
sträcker sig spannet från 26 procent i Västra 
Hisingen till 5 procent i Öckerö kommun.

 Utrikes födda, antal Befolkning totalt Utrikes födda, procent

 3 753 28 074 13

 3 828 38 619 10

 125 095 533 271 23

 7 771 51 933 15 

 13 216 51 796 26 

 7 854 57 000 14 

 3 543 35 732 10

 5 288 77 390  7

 3 408 42 109  8

 3 436 39 319  9 

 1 714 12 829 13

 8 770 61 978 14

 5 329 36 147 15

 2 233 24 932  9

 1 046 15 050  7

 583 12 574  5

Tabell 2:2. Utrikes födda 2013, antal och procent.

Källa: a) SCB befolkningsstatistik för kommunerna, b) Göteborgs stads statistikenhet för stadsdelarna.
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Nästa individfaktor är utbilning. SCB:s statis-
tikdatabas är den primära källan och här finns 
information om utbildningsnivå i åldersspan-
net 16–74 år. I SCB:s databas finns emellertid 
inte möjligheten att sortera fram uppgifter på 
stadsdelsnivå, men via Göteborgs stads stati- 
stikenhet finns den informationen. Den statistik 
som är tillgänglig där utgår från åldersgruppen 
25–64 år och för att åstadkomma jämförbar-
het har egna bearbetningar av SCB:s material 
gjorts för kommunerna. I diagrammet nedan är 
det därmed åldersgruppen 25–64 år som redo-
visas. Valet av ålderskategori kan också sägas 
vara rimligt med tanke på att eftergymnasial 
utbildning ingår som en kategori och det är en 
utbildningsnivå som tidigast kan uppnås en bit 
upp i åldrarna.

 Diagrammet nedan är ordnat i stigande ska-
la med utgångspunkt i kategorin Högst grund-
skola. Den kommun/stadsdel som har lägst an-
delar med Högst grundskola ligger överst och 
den kommun/stadsdel med högst andel inom 
samma kategori ligger längst ned i diagrammet. 
Örgryte-Härlanda ligger överst och sticker ut 
med enbart sex procent som har grundskola 
som högsta avslutade utbildningsnivå. Det är 
också i Örgryte-Härlanda som högst andel med 
eftergymnasial utbildning återfinns. Lilla Edet 
utmärker sig åt andra hållet. Här är det enbart 
22 procent som har eftergymnasial utbildning 
och 19 procent som har grundskola som högsta 
avslutade utbildning.
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Diagram 2:2. Högsta utbildningsnivå i befolkningen 25–64 år, 2013-12-31.

Källa: a) SCB befolkningsstatistik för kommunerna, b) Göteborgs stads statistikenhet för stadsdelarna.
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Ett annat viktigt utbildningsmått är hur stora 
andelar som går ut grundskolan utan behörig-
het att söka gymnasium. I skriften Välfärds-
bilder11 som sammanställts av Göteborgsregi-
onens kommunalförbund redovisas ett mått 
benämnt Ej betyg från årskurs nio i svenska/
svenska som andraspråk, matematik eller eng-
elska. Senaste upplagan av Välfärdsbilder är 
från 2012 och de uppgifter som berör det aktu-
ella utbildningsmåttet är baserade på årskullen 
som gick ut nionde klass 2010. Uppgifterna har 
alltså några år på nacken, men det mönster som 

uppstår liknar i ganska hög grad det som gäller 
för utbildningsnivån i befolkningen (diagram 
2:2). Ale, Lilla Edet och Västra Hisingen har 
höga andelar som saknar betyg i något eller 
några av basämnena. Örgryte-Härlanda och 
Kungsbacka har relativt låga andelar. Öckerö 
och Tjörn kan sägas vara de kommuner som 
tydligast bryter mönstret. I dessa kommuner är 
andelen lågutbildade hög, men här är det låga 
andelar som går ut grundskolan utan behörig-
het att söka gymnasium.
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Diagram 2:3. Elever med ”Ej betyg” från årskurs nio i svenska/svenska som andraspråk, matematik
eller engelska, procent. 

11. Göteborgsregionens kommunalförbund 2012.

Källa: Välfärdsbilder 2012.
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Arbetslöshet
Den totala arbetslösheten i respektive kommun/
stadsdel är av uppenbara skäl en central varia-
bel i en kartläggning av kommunal arbetsmark-
nadsverksamhet. I Sverige finns två instanser 
som levererar nationell arbetslöshetsstatistik: 
SCB och Arbetsförmedlingen. Dessa instanser 
utgår ifrån olika definitioner i sina beräkning-
ar, vilket gör att nivåerna skiljer sig åt. SCB:s 
beräkningar utgår ifrån de definitioner som till-
lämpas av OECD och det är SCB:s beräkning-
ar som räknas som den officiella statistiken. 
De kommunala arbetmarknadsenheterna har 
vanligtvis ett nära samarbete med den lokala 
Arbetsförmedlingen och i de kommuner som 
är anslutna till Göteborgsregionens kommu-
nalförbund relaterar medarbetarna på arbets-
marknadsenheterna snarare till Arbetsförmed-
lingens statistik än till den som SCB levererar. 

Av det skälet är det just Arbetsförmedlingens 
statistik som används här.
 Diagrammet nedan visar arbetslöshetsnivå-
erna för hela 2013. Procenttalen utgör årsmed-
eltal baserade på sammanvägd månadsstatsitik 
från Arbetsförmedlingen respektive Göteborgs 
stads statistikenhet. I Arbetsförmedlingens sta-
tistik ingår både öppet arbetslösa, d.v.s. perso-
ner som är arbetslösa men som inte omfattas av 
något arbetsmarknadspolitiskt program, samt 
gruppen arbetslösa som omfattas av ett ar-
betsmarknadspolitiskt program. Diagrammet 
är ordnat i fallande skala där den kommun/
stadsdel som har högst arbetslöshet ligger först. 
I åldersgruppen 16–64 år är det Göteborg 
som har högst arbetslöshet följt av Lilla Edet, 
Alingsås och Ale. Göteborg är den enda kom-
mun som ligger över rikssnittet. Lägst arbets-
löshet har Tjörn med 3,6 procent.
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Diagram 2:4. Öppet arbetslösa och i program i åldersgruppen 16–64 år, procent.

Källa: a) Arbetsförmedlingen för kranskommunerna b) Göteborgs stads statistikenhet för stadsdelarna.
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Ungdomsarbetslösheten följer ett liknande 
mönster. Diagrammet nedan visar att Lilla 
Edet, Alingsås, Ale och Göteborg har högst 
nivåer med över 15 procent, men bara Lilla 
Edet ligger över riksgenomsnittet. Kungälv och 

Tjörn har lägst ungdomsarbetslöshet bland 
kommunerna (cirka 8 procent). Allra lägst lig-
ger stadsdelarna Västra Göteborg och Örgryte- 
Härlanda med knappt 7 respektive knappt 6 
procent.
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Diagram 2:5. Öppet arbetslösa och i program i åldersgruppen 18–24 år, procent.

Källa: a) Arbetsförmedlingen för kranskommunerna b) Göteborgs stads statistikenhet för stadsdelarna.
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Ekonomiskt bistånd
För de kommunala arbetsmarknadsverksam-
heterna är mottagare av ekonomiskt bistånd 
vanligtvis en central målgrupp. Omfattningen 
av biståndsbehovet, liksom kommunernas 
kostnader för ekonomiskt bistånd blir därmed 
intressant att belysa. Redogörelsen för eko-
nomiskt bistånd är hämtad ur skriften Sam-
manställning av Göteborgsregionens resultat 
i Öppna jämförelser. Ekonomiskt bistånd 
2013.12 De uppgifter som finns med i rapporten 
är baserade på år 2012.
 Kostnader för ekonomiskt bistånd redovisas 

på två sätt: dels i kronor per invånare, dels 
som andel av kommunens totala kostnader. I 
skriften Öppna jämförelser finns inte uppgiften 
kronor per invånare för Göteborg som helhet, 
men för stadsdelarna. Det omvända gäller för 
den andel av kommunens kostnader som det 
ekonomiska biståndet tar i anspråk – här finns 
uppgifter för Göteborg stad, men inte för stads-
delarna. Göteborg ligger här klart högst med 
drygt fem procent följt av Lilla Edet med drygt 
tre procent. Om man tittar på kostnader per 
invånare ligger Västra Hisingen klart högre än 
övriga kommuner/stadsdelar.

12. Davidsson 2013.

 Kronor per invånare Andel av kommunens totala 
  kostnader, procent

 680 1,8

 790 1,7

 Uppgift saknas 5,3

 1 256 Uppgift saknas 

 2 888 Uppgift saknas 

 875 Uppgift saknas 

 496 1,3

 527 1,4

 699 1,8

 701 1,7

 1 406 3,3

 863 2,3

 609 1,6

 863 2,0

 564 1,4

 779 1,7

Tabell 2:3. Ekonomiskt bistånd, kronor per invånare samt andel av kommunens kostnader.
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Omfattningen av biståndsbehovet redovisas i 
andelen mottagare i befolkningen. Mottagare 
är de vuxna och barn som någon gång under 
året fått minst en utbetalning av ekonomiskt bi-
stånd. I diagrammet redovisas mottagare som 

andel av kommunens/stadsdelens totala antal 
invånare. Fördelningen följer samma mönster 
som kostnaderna i tabellen ovan: Västra 
Hisingen, Lilla Edet och Västra Göteborg ligger 
högst.

Långvarigt ekonomiskt bistånd är bistånd 
som mottagits 10–12 månader av året. Mycket 
långvarigt ekonomiskt bistånd definieras som 
bistånd som mottagits minst 27 månader under 
en period av tre år med uppehåll i högst två må-
nader i rad. Diagrammet nedan visar både det 
långvariga och det mycket långvariga biståndet 
som andelar av kommunens/stadsdelens vuxna 
biståndstagare. Diagrammet är sorterat i fal-
lande skala med högst andel långvarigt ekono-

miskt beroende som utgångspunkt. Här ligger 
Västra Göteborg högst med 51 procent långva-
rigt beroende av ekonomiskt bistånd. Tjörn har 
lägst andel med 31 procent. De båda staplarna 
följer varandra i hög utsträckning, men skillna-
derna mellan kommunerna/stadsdelarna när 
det gäller mycket långvarigt bistånd är betyd-
ligt mindre jämfört med skillnaderna avseende 
långvarigt bistånd. Västra Göteborg ligger 
högst i båda fallen följt av Västra Hisingen.
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Diagram 2:6. Mottagare av ekonomiskt bistånd, procent.

Diagram 2:7. Långvarigt respektive mycket långvarigt ekonomiskt beroende, procent.
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Kostnader för ekonomiskt bistånd och omfatt-
ning i termer av andel mottagare i befolkningen 
ger relevant information ur ett övergripande 
perspektiv, men för kommunala arbetsmark-
nadsenheter är det specifikt mottagare vars 
behov av bistånd beror på arbetslöshet som är 
intressanta att titta närmare på. Det är den ka-
tegorin mottagare som blir aktuella för arbets-
marknadsenheternas insatser. I diagrammet 
nedan redovisas de tre vanligaste orsakerna 
till människors behov av ekonomiskt bistånd. 
Det begrepp som används när man talar om 
orsaken till behov av ekonomiskt bistånd är 

försörjningshinder. De vanligaste skälen till 
att människor är inte kan försörja sig på egen 
hand och därmed är i behov av ekonomiskt 
bistånd är ohälsa, sociala skäl och arbetslöshet. 
Arbetslöshet är den enskilt vanligaste orsaken 
till biståndsbehovet i samtliga kommuner/stads-
delar och i flera fall står arbetslöshet för nära 
hälften. Högst andel med orsak arbetslöshet 
har Stenungsund med 53 procent. Lägst ligger 
Kungälv med 29 procent. Till skillnad från 
flera andra indikatorer i fråga om ekonomiskt 
bistånd ligger Västra Göteborg och Västra 
Hisingen i den nedre delen av diagrammet.
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Diagram 2:8. Orsak till försörjningshinder, procent.
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Hur stor andel av de arbetslösa i kommunerna/ 
stadsdelarna som saknar ersättning är ett mått 
som relaterar till arbetslöshet som orsak till 
biståndsbehov. Gruppen arbetslösa utan er-
sättning är den andel av befolkningen mellan 
18 och 64 år som är arbetslös och som saknar 
rätt till de ersättningar som normalt sett lämnas 
på grund av arbetslöshet, exempelvis arbets-

löshetsersättning, aktivitetsstöd, lönegaranti 
och etableringsersättning. Andelen arbetslösa 
utan ersättning i landet som helhet är drygt 
fyra procent. I diagrammet nedan ligger Västra 
Hisingen högst med sex procent, medan reste-
rande kommuner och stadsdelar har mellan tre 
och fyra procent arbetslösa som saknar annan 
ersättning.
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Diagram 2:9. Arbetslösa utan ersättning, procent.
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Ohälsotal
Ytterligare en variabel som kan vara intressant 
att titta på är ohälsotalet, som är ett mått på 
hur olika statliga socialförsäkringar utnyttjas. 
Ohälsotalet är ett av flera sätt att mäta hälsan/
ohälsan i befolkningen och det motsvarar an-
talet utbetalda nettodagar med sjukpenning, 
arbetsskadepenning, rehabiliteringspenning, 
sjukersättning eller aktivitetsersättning (tidi-
gare förtidspension/sjukbidrag) per registrerad 
försäkrad i åldrarna 16–64 år.13 Nettodagar 
innebär att delvis ersatta dagar omräknats till 
heldagar.
 De data som används för kommunerna 
har hämtats ur Försäkringskassans databas. 

I databasen finns inte uppgifter på stadsdels- 
nivå, men via Göteborgs stads statistikenhet 
finns information om ohälsotalen i stadsdelarna. 
Uppgifterna där är i sin tur hämtade ur Västda-
tabasen (SCB) och har bearbetats av enheten. 
För stadsdelarna är de senaste uppgifterna 
från 2012 och för jämförbarhetens skull har 
2012 års uppgifter för kommunerna använts, 
även om Försäkringskassans databas innehåller 
uppgifter från 2013. Diagrammet nedan är 
ordnat i fallande skala där den kommun som 
har högst ohälsotal ligger överst. Variationen 
är stor, från Lilla Edet med ett ohälsotal på 
drygt 37 till Kungsbacka med ett ohälsotal på 
under 20.

13. Försäkringskassan 2011.
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Diagram 2:10. Ohälsotal 2012, antal nettodagar.

Källa: a) Försäkringskassans databas för kranskommunerna, b) Göterborgs stads statistikenhet för stadsdelarna.
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Sammanfattning
Redovisningen av lokala förutsättningar visar 
att det finns en del likheter, men också stora 
skillnader mellan kommunerna och stadsde-
larna. Ålderssammansättningen och könsför-
delningen i befolkningen är faktorer där skill-
naderna genomgående är små, men i övrigt är 
variationen relativt stor. I sammanfattningen 
som följer är det fokus på dessa skillnader med 
tonvikt på de faktorer som tydligast knyter an 
till arbetsmarknadsenheternas verksamhets-
område. Följande faktorer inkluderas i sam-
manfattningen:

• Arbetslöshet (16–64 år).
• Ungdomsarbetslöshet (20–24 år).
• Andel i befolkningen 25-64 år med grund- 
 skola som högsta utbildningsnivå.
• Andel som har ”Ej betyg” från årskurs nio 
 i svenska/svenska som andraspråk, matema- 
 tik eller engelska.
• Ohälsotal (16–64 år).
• Andel arbetslösa som saknar rätt till ersätt- 
 ning via socialförsäkringssystemet.
• Ekonomiskt bistånd i kronor/invånare.
• Andel biståndsmottagare med arbetslöshet 
 som orsak til biståndsbehovet.
• Andelen utrikes födda.

Syftet med sammanfattningen är att på ett över-
skådligt sätt synliggöra respektive kommuns 
och stadsdels profil med avseende på de utval-
da variablerna. De profiler som har arbetats 
fram är baserade på ett index som kan sägas 
utgöra ett normalvärde . Värdet för varje varia-
bel i varje kommun ställs i relation till ett index 
baserat på ett sammanräknat medelvärde för 
de 12 kranskommunerna, d.v.s. alla kommuner 
utom Göteborg. På samma sätt ställs variab-
lerna för varje stadsdel i relation till ett index 
baserat på medelvärdet för samtliga stadsdelar 
i Göteborg. Skälet till att separera kranskom-
munerna och stadsdelarna är strategiskt. Ett 
av rapportens syften är att bidra till kunskaps-
utbyte och att skapa en plattform för fortsatt 
analys och samverkan på området kommunala 
arbetsmarknadsinsatser bland kommunerna 
inom Göteborgsregionens kommunalförbund. 
I detta arbete är det viktigt att skilja ut rele-
vanta jämförelsekategorier. Staden Göteborg 
omfattas av förutsättningar som motiverar 

ett särskiljande. Framförallt handlar det om 
att variationen mellan stadsdelarna avseende 
arbetslöshetsnivåer, utbildningsbakgrund, kost-
nader för ekonomiskt bistånd etc. är mycket 
stor. Några stadsdelar sticker ut och drar upp 
medelvärdet. Om stadsdelarna då inkluderas i 
beräkningen av index för Göteborgsregionen 
är risken att viktiga nyanser och skillnader 
mellan kranskommunerna skulle skymmas på 
grund av att förutsättningarna i stadsdelarna 
slår igenom i beräkningen. 
 De index som beräknats utgår som sagt från 
medelvärden. Medelvärden för samtliga 12 
kranskommuner, respektive medelvärden för 
Göteborgs tio stadsdelar, har summerats för 
varje variabel och dividerats med antalet enhe-
ter (talet 12 för kommunerna och talet 10 för 
stadsdelarna). Det tal, som multiplicerat med 
det sammanlagda medelvärdet för respektive 
variabel, blir 100 fungerar sedan som omvand-
lingstal. Varje kommuns/stadsdels medelvärde 
för respektive variabel multipliceras med detta 
omvandlingstal. Resultatet av multiplikationen 
utgör det indexerade värdet för respektive va-
riabel i den specifika kommunen/stadsdelen. 
Här kan det vara viktigt att påpeka att indexet 
är beräknat på kommun- respektive stads-
delsnivå, d.v.s. inte på individnivå.14 Eftersom 
tanken är att jämföra de lokala förutsättningar 
som arbetsmarknadsenheterna verkar inom är 
det rimligt att utgå ifrån kommun- respektive 
stadsdelsnivån.
 De indexerade värdena för varje kommun 
och stadsdel har lagts in i ett spindeldiagram. 
Sammanlagt finns 15 spindeldiagram och de 
redovisas i bilaga 3. Spindeldiagrammet ger 
en visuell illustration av kranskommunernas/
stadsdelarnas profil i förhållande till index och 
i förhållande till varandra. Eftersom samtliga 
variabler kan sägas vara negativt laddade indi-
kerar ett variabelvärde över index att kommu-
nen/stadsdelen präglas av en relativt sett mer 
omfattande problematik i just detta avseende. 
Här är det viktigt att betona det relativa insla-
get. Om man exempelvis ser till arbetslöshets-
nivåerna i de 12 kranskommunerna ligger de 
förhållandevis lågt jämfört med riket som hel-
het. Det innebär att ett värde som ligger över 
index i spindeldiagrammet samtidigt kan ligga 
en bra bit under den genomsnittliga arbetslös-
hetsnivån i landet. Det beror då på att index är 

14. I skriften Välfärdsbilder redovisas ett genomsnitt för Göteborgsregionen, men genomsnittet är på individnivå. I de spindeldiagram som redovisas här är beräkningen baserad på 
kommun/stadsdelsnivå, vilket inte ger samma siffra.
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baserat på en grupp kommuner med i huvud-
sak låga arbetslöshetsnivåer ur ett nationellt 
perspektiv. Mot bakgrund av samma resone-
mang innebär det att de indexerade värdena för 
stadsdelarna skiljer sig ifrån de som gäller för 
de 12 kranskommunerna eftersom detta index 
är baserat på de tio stadsdelarna i Göteborg. 
Ytterligare en aspekt av spindeldiagrammen 
kan vara värd att lyfta fram och det är att även 
i de fall då samtliga värden ligger lägre jämfört 
med index så kan diagrammet ha en viktig 
funktion i och med att det visar en slags intern 
”problemprofil”. Om exempelvis värdet för 
ungdomsarbetslöshet sticker ut jämfört med 
övriga variabelvärden i ett specifikt diagram 
kan man tänka att det är ett fokusområde för 
den aktuella kommunen/stadsdelen, även om 
ungdomsarbetslösheten här ligger på en lägre 
nivå jämfört med andra kommuner/stadsdelar.
 Spindeldiagrammen ger omfattande och vik-

tig information, men kan vara svåröverskådliga 
om man vill jämföra kranskommunerna och 
stadsdelarna med varandra. Diagrammen har 
därför lagts som en bilaga (bilaga 3). Här redo-
visas istället en färgtabell där de variabler vars 
värden ligger över index markerats med rött, de 
värden som ligger i nivå med index har marke-
rats med gult och de värden som ligger under 
index har markerats med grönt. Här ska sägas 
att färgtabellen döljer de skillnader som ligger 
inom de röda och de gröna fälten. Principen 
för färgmarkeringen har varit över respektive 
under index och ingen ytterligare nivåindelning 
har gjorts. Det innebär att värden som ligger 
strax över index i någon mening likställs med 
värden som ligger långt över index. För en mer 
nyanserad bild av respektive kommuns/stads-
dels lokala förutsättningar hänvisas till spindel-
diagrammen.

Tabellen domineras av gröna fält, vilket kanske 
kan verka märkligt. Med tanke på att tabellen 
i grunden bygger på medelvärden kan man 
tycka att fördelningen borde vara jämnare 
mellan de olika färgfälten. Här finns dock 
flera förklaringar. När det gäller stadsdelarna 
handlar det primärt om att Göteborg är en seg-
regerad stad om man ser till de variabler som 

ingår i tabellen. Det är stora skillnader mellan 
olika stadsdelar med avseende på arbetslös-
hetsnivåer, utbildningsbakgrund, kostnader 
för ekonomiskt bistånd etc. Några stadsdelar, 
framförallt de nordöstra stadsdelarna Angered 
och Östra Göteborg, sticker ut och drar upp 
medelvärdet för staden som helhet. Västra 
Hisingen är en stadsdel vars profil i flera 

Tabell 2:4. Lokala förutsättningar.
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avseenden liknar de nordöstra stadsdelarnas, 
vilket synliggörs genom flera rödmarkerade fält 
(t.ex. utbildningsnivå, arbetslöshetsnivå, kost-
nader för ekonomiskt bistånd och andelen ut-
rikes födda). Västra Göteborg, och framförallt 
Örgryte-Härlanda är stadsdelar som ligger i an-
dra ändan av spektret med värden som i huvud-
sak ligger lägre jämfört med övriga stadsdelar.
 Ett liknande mönster, om än inte lika utpräg-
lat, kan urskiljas om man ser till kranskom-
munerna. De flesta kommuner domineras av 
gröna fält, vilket indikerar värden som ligger 
lägre än index. De kommuner som domineras 
av röda fält är Ale, Lilla Edet och Alingsås. 
Övriga kommuner ligger lägre än index när 
det gäller arbetslöshetsnivåer, men har enstaka 
rödmarkerade fält i andra avseenden. Nivåer 
över index på den ena eller båda utbildnings- 
variablerna förenar Kungälv, Tjörn och Öck-
erö. Mölndal och Stenungsund har relativt 
höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Par-
tille, Tjörn och Stenungsund har höga andelar 
biståndsmottagare med arbetslöshet som orsak 
till biståndsbehovet. Mölndal och Partille är 
kommuner med relativt höga andelar utrikes 
födda. Partille har också en hög andel arbets- 
lösa som saknar rätt till ersättning från social-
försäkringssystemet.
 Eftersom arbetsmarknadsinsatser är det om-
råde som står i fokus för rapporten är arbets-
löshetsnivå en given utgångspunkt för en jäm-
förande analys. Ale, Alingsås, Västra Hisingen, 
Härryda och Lilla Edet är de kommuner/stads-
delar som har relativt höga arbetslöshetsnivåer. 
Härryda avviker från gruppen på så sätt att det 
enbart är ungdomsarbetslösheten som ligger 
över index och att kommunen i övrigt omfattas 

av relativt gynnsamma förutsättningar – ung-
domsarbetslöshet är den enda variabel som 
är rödmarkerad. Ale, Lilla Edet, Alingsås och 
Västra Hisingen har hög arbetslöshet för både 
gruppen vuxna och gruppen ungdomar. Dessa 
kommuner/stadsdelar har också höga andelar 
arbetslösa som saknar ersättning från social-
försäkringssystemet. Bortsett från Alingsås är 
låg utbildningsnivå ytterligare en gemensam 
faktor. I övrigt spretar bilden. Ale och Lilla 
Edet har höga andelar ungdomar som saknar 
behörighet till gymnasiet. Alingsås och Lilla 
Edet omfattas av höga ohälsotal. Västra Hi-
singen och Lilla Edet har höga kostnader för 
ekonomiskt bistånd. Alingsås har höga andelar 
försörjningsstödstagare med arbetslöshet som 
orsak till biståndsbehovet. Ale, Västra Hi-
singen och Lilla Edet har höga andelar utrikes 
födda. Sammantaget är Lilla Edet den kommun 
som totalt sett omfattas av flest rödmarkerade 
fält. Det är bara med avseende på Arbetslöshet 
som orsak till biståndsbehov som kommunen 
inte ligger över index.

Som påpekats vid ett flertal tilfällen utgör de lo-
kala förutsättningarna en viktig del i det över-
gripande sammanhang inom vilket de kom-
munala arbetsmarknadsienheterna verkar. De 
lokala förutsättningarna speglar inte per auto-
matik arbetsmarknadsenheternas målgrupper, 
men de lokala förutsättningarna säger något 
om de sociodemografiska förutsättningar som 
präglar kommunen/stadsdelen och de arbets-
marknadsinsatser som erbjuds bör i någon mån 
relateras och diskuteras i förhållande till dessa 
förutsättningar.
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I detta avsnitt sammanfattas kommu- 
  nernas och stadsdelarnas arbetsmarknads-

verksamheter. Sammanfattningen bygger på 
den redogörelse som görs i bilaga 1, men med 
kompletterande uppgifter från KAS, liksom 
kompletterande information baserad på er-
farenheter och synpunkter från medarbetare 
och chefer som hämtats in via intervjuer. Tex-
ten är indelad i följande rubriker: Organisa-
torisk tillhörighet, Uppdrag, målgrupp, syfte, 
Insatsernas organisering, Aktiviteterna samt 
Resultat.
 I rapportens inledning, och även i inledningen 
av bilaga 1, tas metodfrågor upp, men det kan 
ändå vara på sin plats att återkomma till några 
av de förbehåll som gäller för uppgifterna 
i KAS. I KAS finns inga data på stadsdelsnivå, 
utan enbart för staden Göteborg som helhet. 
Två av stadens tio stadsdelar lämnade emel-
lertid inte in uppgifter till stadsdelningskon-
toret inför registreringen och uppgifterna för 
Göteborg är därmed ofullständiga. I avsnittet 
som följer tas Göteborg enbart med i de fall då 
uppgifter som baserats på stadsövergripande 
data har efterfrågats. Via dokumentanalys 
och intervjudata har en del information om 
resultat hämtats in från stadsdelarna. Exem-
pelvis har både Västra Göteborg och Örgryte- 
Härlanda lämnat uppgifter om antal deltagare 
under året, men eftersom informationen bygger 
på en alternativ källa har stadsdelarna valts 
bort i den redovisning som bygger på uppgifter 
hämtade från KAS. Öckerö har inte besvarat 
frågorna i KAS eftersom kommunen vid tid-

punkten för registreringen inte hade någon 
arbetsmarknadsenhet. Övriga kommuner har 
lämnat in uppgifter, men i olika omfattning 
(se bilaga 2). I diskussioner inom det nätverk 
för arbetsmarknadsenheternas chefer som 
finns i Göteborgsregionen har det också blivit 
tydligt att olika tolkningar av begrepp, liksom 
skillnader i lokala redovisningsrutiner, har på-
verkat inrapporteringen till KAS, vilket gör att 
uppgifterna bör användas med försiktighet. I 
anslutning till de frågor som väckt diskussioner 
av det här slaget kommenteras dessa problem. 

Organisatorisk tillhörighet
I intervjuerna efterfrågades arbetsmarknadsen-
heternas organisatoriska tillhörighet. Samma 
fråga ställs i KAS. Om man ser till riket som 
helhet är en koppling till kommunstyrelsen den 
enskilt vanligaste modellen (37 procent), följt 
av socialnämnden (31 procent).15 Därefter är 
utbildningsnämnden, tillsammans med alterna-
tivet Annat vanligast med 13 procent vardera. 
Egen nämnd är det minst vanliga alternativet 
och här återfinns sex procent av de svarande 
enheterna. 
 Bland de studerade kommunerna finns en 
tydlig slagsida mot organisering inom social- 
tjänsten. Åtta av de 13 arbetsmarknadsenhet- 
erna sorterar under socialnämnden, vilket mot-
svarar 62 procent. Kommunerna inom Göte- 
borgsregionens kommunalförbund avviker på 
så sätt från det nationella mönstret när det gäl-
ler organisatorisk tillhörighet.

3. Tematisk redovisning av 
 arbetsmarknadsenheterna

15. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2013.
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Socialnämnden kan ha olika namn och kan 
vara kopplad till lite olika ansvarsområden ut-
över socialtjänsten. Svarsalternativen i KAS har 
formulerats på ett sätt som syftar till attt fånga 
upp de här variationerna (därav formuleringen 
Gemensam nämnd med…). I de åtta kommu-
ner som kryssat för detta alternativ finns följan-
de benämningar:

• Ale: Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
• Alingsås: Socialnämnd
• Göteborg: Göteborg är ett specialfall där 
 ansvaret för insatserna på centralkommunal 
 nivå ligger under stadsledningskontoret och 
 där park- och naturförvaltningen administ- 
 rerar och organiserar de konkreta insats- 
 erna, men där arbetsmarknadsinsatserna på 
 stadsdelsnivå organiseras inom ramen för 
 socialtjänsten. Politiskt är stadsdelarna orga- 
 niserade i nämnder – stadsdelsnämnder. 
• Härryda: Social myndighetsnämnd
• Mölndal: Social- och arbetsmarknadsnämnd
• Partille: Social- och arbetsnämnd
• Stenungsund: Social myndighetsnämnd
• Tjörn: Socialnämnd

I Kungsbacka ligger kommunala arbetsmark- 
nadsinsatser under nämnden för gymnasie- och 
vuxenutbildning. I Lerum ligger enheten under 
kommunstyrelsen som en del av sektor stöd 
och omsorg. Även i Kungälv ligger enheten 
under kommunstyrelsen. Lilla Edet har marke-
rat alternativet Annat och här sorterar arbets-

marknadsenheten, tillsammans med vuxen- 
utbildningen, under individnämnden – en 
nämnd som även ansvarar för socialtjänstens 
olika verksamhetsområden. Det ska också 
sägas att Stenungsund registrerat alternativet 
Gemensam med utbildningsfrågor/utbildnings-
nämnd i KAS. Det svaret motsvarar den nämnd 
som enheten sorterar under fr.o.m. februari 
2014. Under 2013 var enheten däremot knu-
ten till sociala utskottet och eftersom denna 
sammanställning avser år 2013 har alternati-
vet Gemensam med socialtjänst/socialnämnd 
markerats i tabellen ovan. Öckerö har inte 
besvarat frågan och under 2013 fanns ingen 
arbetsmarknadsenhet i kommunen, men det 
fanns ett beslut på att under 2014 inrätta en en-
het som organisatoriskt ska ligga direkt under 
kommunstyrelsen.
Den organisatoriska tillhörigheten på det mer 
närliggande planet är också intressant. Genom 
den organisatoriska inplaceringen knyts arbets- 
marknadsfrågorna ihop med andra verksam-
hetsområden, åtminstone symboliskt. Den 
organisatoriska strukturen i kommunerna/
stadsdelarna ser lite olika ut och man använ-
der sig av olika begrepp för att beskriva olika 
nivåer. Det som redovisas i tabellen nedan är de 
verksamhetsområden som ligger inom samma 
avdelning som arbetsmarknadsverksamheten. 
Med avdelning menas här den närmaste ovan-
stående organisatoriska nivån.

 Kommun- Gemensam med Gemensam med Annat 
 styrelsen utb.frågor/utb.nämnd socialtjänst/socialnämnd

   X

   X

   X

   X

  X

 X

 X

    X

   X

   X

   X

   X

Tabell 3:1. Politisk nämnd.
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 Göteborg
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 Kungsbacka
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 Tjörn

 Öckerö
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I intervjuerna resoneras en del kring betydelsen 
av den organisatoriska tillhörigheten. Kopp-
lingen till socialtjänsten är något som utmärker 
de studerade kommunerna och i flera intervju-
er finns resonemang som tyder på att denna 
koppling upplevs som problematisk. Kärnan 
i problematiken handlar om att arbetsmark-
nadsinsatser inte är ett lagstadgat ansvar för 
kommunerna. Lagen om arbetslöshetsnämnd17 
säger visserligen att det i kommunen ska finnas 
en arbetslöshetsnämnd vars uppgift är att vidta 
åtgärder eller på annat sätt främja kommunala 
åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller 
minska verkningarna av densamma, men upp-
levelsen är att i konkurrensen om frågornas legi- 
timitet och verksamhetens behov av resurser 
står sig arbetsmarknadsinsatserna slätt jämfört 
med övriga delar inom socialtjänsten. Krav 
på nedskärningar i förvaltningens budget slår 
ofta hårt mot arbetsmarknadsverksamheten på 
grund av att det sociala områdets lagstadgade 
frågor prioriteras. Bilden är inte entydig – det 
finns intervjupersoner som menar att samorga-
niseringen med socialtjänsten har klara fördelar 
eftersom arbetsmarknadsenheternas priorite-
rad målgrupp, d.v.s försörjningsstödstagare, är 
knuten till socialtjänsten. Den organisatoriska 

närheten underlättar samarbetet genom kort-
are informations- och beslutsvägar.
 Sammantaget kan man emellertid säga att 
de negativa uppfattningarna dominerar när det 
gäller konsekvenser av samorganiseringen med 
socialtjänsten. Erfarenheter av samma slag ut-
trycks inte vid de arbetsmarknadsenheter som 
är samorganiserade med utbildningssidan, trots 
att även utbildning är ett lagstadgat kommunalt 
ansvarsområde. Här tycks intervjupersonerna 
inte uppleva någon tydlig konkurrenssituation 
som gör att arbetsmarknadsverksamheten får 
stå tillbaka. Snarare ligger fokus i resonemang-
en på den praktiska nyttan. Några säger också 
att samorganiseringen med utbildningssidan 
är av stor symbolisk betydelse eftersom den 
signalerar ett mer framåtriktat och positivt 
förhållningsätt till arbetsmarknadsinsatserna 
jämfört med de signaler som kopplingen till 
socialtjänsten och försörjningsstödet ger. Det 
symboliska värdet är ett argument som också 
framförs av intervjupersoner som förordar att 
arbetsmarknadsenheten ska ligga direkt under 
kommunstyrelsen. Ytterligare positiva aspekter 
som lyfts fram i det sammanhanget är närheten 
till politiska beslut och ökade möjligheter till 
inflytande.
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Daglig
sysselsättning 

X X X X X X

Ekonomiskt bistånd X X X X X X X
Flyktingmottagning/
integration

X X X

Missbruk/ 
beroende  

X X

Vuxenutbildning X X
Vägledning X
Socialmedicin X X
Ungdoms-
mottagning 

X X X

Barn/familjeenhet X X
Folkhälsa X

Tabell 3:2. Verksamhetsområden inom samma avdelning.16

16. Här saknas information för Lerums kommun.
17. Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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 x      x x x     x 

 
 

x x  x   x    x x x x  

Minska
långtidsberoende  

    x x          

Arbetslöshet  
 

 x  x  x x x     x x x  

Ungdomsfokus  
 

 
       x  x    x  

 x    x x       x   

Stöd som leder till
självförsörjning/
självständighet

Minska arbetslöshet
allmänt (någon eller
samtliga prioriterade
grupper)

Minska ungdoms-
arbetslösheten
Feriejobb

Tabell 3:3. Uppdrag och målgrupper enligt politiska riktlinjer.

18. Öckerö finns inte med i tabellen eftersom kommunen vid tidpunkten för studien inte hade någon arbetsmarknadsenhet. 

Uppdrag, målgrupp och syfte
Uppdrag, målgrupp och syfte handlar om de 
politiska direktiv som styr verksamheten, vilka 
deltagargrupper arbetsmarknadsenheterna i 
praktiken arbetar med, samt vad insatserna ska 
leda till. 

Uppdrag
Politikernas vision, inriktningsmål och budget 
sätter ramarna för all kommunal verksamhet. 
Respektive sektor, avdelning eller motsvarande 
bryter sedan ned dessa mål på verksamhetsnivå 
och fördelar tilldelade medel. De sektors- eller 
verksamhetsmål som har bäring på arbets-
marknadsenheterna i studien är i hög grad 
kopplade till ett politiskt mål som handlar 
om att kommunen/stadsdelen ska minska sina 
kostnader för försörjningsstöd. I intervjuerna 
är det också detta uppdrag som lyfts fram, 
men i de strategiska dokument som studerats 
(verksamhetsplaner, årsredovisningar etc. på 
såväl centralkommunal nivå som sektors- eller 

verksamhetsnivå) pekas även andra uppdrag 
och målgrupper ut. 
 Tabellen nedan visar en sammanställning 
över de uppdrag eller målgrupper som nämns 
i de skrivningar som knyter an till arbetsmark-
nadsinsatser.18 Uppdragen kan delas in i tre 
kategorier: fokus på försörjningsstöd, bidra 
till minskad arbetslöshet mer generellt, samt 
fokus på ungdomar. Här kan det vara viktigt 
att påpeka att uppdragen inte med självklarhet 
är riktade till arbetsmarknadsenheterna. Det är 
bara i ett fåtal fall som det särskilt uttalas att 
just arbetsmarknadsenheten ska verkställa de 
insatser som syftar till att nå de utpekade må-
len. Stenungsund är det tydligaste undantaget. 
Här har man formulerat en arbetsmarknads-
politisk plan där det bl.a. står att arbetslös-
hetsnämnden, d.v.s. kommunstyrelsen, har gett 
arbetsmarknadsenheten i uppdrag att utifrån 
uppdrag och tilldelade medel verkställa de 
kommunala insatserna inom området.
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En sammanvägd bedömning av de dokument 
som studerats och de intervjuer som genom-
förts är att arbetsmarknadsenheternas uppdrag 
ofta är vagt. Utöver de mål som arbetsmark-
nadsenheterna själva formulerar finns relativt 
få konkreta skrivningar specifikt riktade till 
arbetsmarknadsenheterna. Några intervjuper-
soner säger också att de inte är helt säkra på 
vad arbetsmarknadsenhetens formella uppdrag 
är eller i vilket dokument uppdraget formule-
ras. Att det förhåller sig så är förmodligen inget 
som särskilt utmärker kommunerna/stadsdel- 
arna i Göteborgsregionen. I en enkätstudie19 
som Sveriges Kommuner och Landsting genom- 
förde 2012 uppgav 22 procent av de svarande 
kommunerna att de saknade vägledande styr-
dokument. Fem procent svarade att de inte 
visste om det finns något styrdokument. I flera 
intervjuer påtalas att vagheten upplevs som ett 
hinder och man efterfrågar en större tydlig-
het i uppdraget och en uttalad ambition från 
politiskt håll för att utifrån dessa direktiv och 
ambitioner kunna bedriva en mer målinriktad 
verksamhet. Ett tydligare uppdrag skulle också 
ge verksamheten legitimitet i förhållande till 
andra kommunala ansvarsområden, menar 
man. Som diskuteras i samband med den orga- 
nisatoriska tillhörigheten ovan hänger upple-
velsen av bristande legitimitet samman med 
det faktum att arbetsmarknadsinsatser inte är 
ett lagstadgat kommunalt ansvarsområde. Ut-
över lagen om arbetslöshetsnämnd20 finns inga 
formella direktiv – det är exempelvis inte själv-
klart att det ska finnas en arbetsmarknadsenhet 
– och detta faktum tycks förstärka behovet av 
ett tydligt uttalat uppdrag.
 Uppfattningar av det här slaget finns inte 
representerade i samtliga kommuner/stadsdelar 
– på en del håll uppfattar intervjupersonerna 
att arbetsmarknadsenheten har ett tydligt upp-
drag att förhålla sig till. Det finns också exem-
pel där uppdraget framstår som otydligt, men 
där intervjupersonerna trots detta upplever 
att arbetsmarknadsinsatserna är en politiskt 
prioriterad fråga och det i sig tycks bidra till 
en känsla av legitimitet i verksamheten. Men 
även om det finns en del variationer mellan 
arbetsmarknadsenheterna är intrycket att ar-
betsmarknadsenheternas formella uppdrag 
i allmänhet är relativt vagt och det finns ett 
behov av ökad tydlighet i det här avseendet. 

 Intrycket är också att ett tydligt uppdrag och 
en uttalad politisk vilja är viktiga förutsättning-
ar för att kunna bedriva bra verksamhet. 

Målgrupp
Ovanstående tabell visar att de formella upp-
dragen med bäring på kommunala arbetsmark-
nadsinsatser i hög grad riktas mot minskade 
kostnader för försörjningsstöd. Det innebär 
att personer som uppbär försörjningsstöd av 
arbetslöshetsskäl är de kommunala arbets-
marknadsenheternas huvudsakliga målgrupp, 
vilket också bekräftas av intervjuerna. I bud-
getdokumentet för Göteborgs stad nämns inte 
kostnader för försörjningsstöd eller att personer 
som uppbär försörjningsstöd är en målgrupp. 
Istället står att målgruppen för insatserna är 
personer som står långt ifrån arbetsmarkna-
den, samt att ungdomar, utrikes födda och 
personer med funktionsnedsättning särskilt ska 
uppmärksammas. På stadsdelsnivå är det där-
emot försörjningsstödstagare som står i fokus 
– det är uteslutande försörjningsstödstagare 
som kvalificerar sig för insatserna eftersom det 
är den målgrupp som stadsdelsnämnderna har 
beslutat att insatserna ska riktas till.
 I kranskommunerna dominerar uppdrag 
kopplade till minskat försörjningsstöd. Det är 
bara i Partille som försörjningsstödstagare inte 
nämns i de strategiska dokumenten. Insatser 
riktade till ungdomar nämns specifikt i några 
kommuner, men ofta är det feriejobben som 
särskilt pekas ut. Kungsbacka och Stenungsund 
är de enda kommuner utöver Göteborgs stad 
som särskilt nämner att insatserna ska riktas 
mot ungdomsarbetslösheten i mer allmän 
bemärkelse. I praktiken är det alltså fokus på 
målgruppen försörjningsstödstagare, men det 
finns en rad andra målgrupper som kan få del 
av insatserna. De flesta enheter har någon form 
av samarbete med enheten för funktionshinder 
där deltagare från den ena enheten kan få en 
plats i den andra vid behov och om praktisk 
möjlighet finns. De flesta enheter tar också 
emot deltagare från andra enheter inom social- 
tjänsten, t.ex. socialmedicinska enheten eller 
missbruksenheten. Deltagare från Försäkrings-
kassan och Kriminalvården tas också emot, 
men det rör sig om små volymer. Den stora 
målgruppen utöver de som kommer via försörj-
ningsstödet är deltagare där insatsen initierats 

19. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2012.
20. Lag (1944:475).
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av Arbetsförmedlingen. Primärt handlar det då 
om vuxna personer (över 24 år) i jobb- och ut-
vecklingsgarantins sysselsättningsfas. Gruppen 
ungdomar (16–24 år) från Arbetsförmedlingen 
har minskat sedan myndighetens regelverk för-
ändrades på ett sätt som innebar att kommunala 
arbetsmarknadsenheter inte anlitas för insatser 

riktade till ungdomar i jobbgarantin för ung- 
domar i samma omfattning som tidigare. Några 
kommuner har dock ett fortsatt samarbete.
 Figuren nedan illustrerar vilka huvudsakliga 
målgrupper de olika arbetsmarknadsverksam-
heterna riktar sig till i praktiken.

Arbetsmarknadsinsatserna som organiseras av 
stadsdelarna riktar sig alltså enbart till försörj-
ningsstödstagare. Här är det viktigt att poäng-
tera att de insatser som invånare i stadsdelarna 
har tillgång till omfattar en betydligt bredare 
målgrupp genom de insatser som organiseras 
via Göteborgs stad. I figuren, och i rapporten 
som helhet, är det emellertid de målgrupper 
som omfattas av stadsdelarnas egna insatser 
som står i fokus. I Västra Göteborg finns då en 
uttalad satsning på långtidsberoende bistånds-
tagare, medan Västra Hisingen och Örgryte- 
Härlanda har en bredare målgrupp. Alingsås, 
Härryda, Mölndal och Partille riktar sig huvud- 
sakligen till försörjningsstödstagare, men även 
vuxna deltagare inom Arbetsförmedlingens 
jobb- och utvecklingsgaranti. Ale och Lilla 
Edet, som finns på nästa steg, utvidgar målgrup-
pen till att omfatta ungdomar inom Arbets- 
förmedlingens jobbgaranti för ungdomar. 

 De kommuner som ligger på det fjärde och 
sista steget i modellen, d.v.s. Kungsbacka, 
Kungälv, Stenungsund och Tjörn, tillämpar 
Öppen ingång, vilket innebär att enheten tar 
emot alla som vill ha stöd i sitt arbetssökande. 
Den centrala skillnaden jämfört med de föregå-
ende stegen är att insatsen inte behöver initieras 
av någon uppdragsgivare (t.ex. Arbetsförmed-
lingen eller socialtjänsten/försörjningsstöd) – 
en person kan på eget initiativ delta i de insatser 
som arbetsmarknadsenheten erbjuder. En viktig 
skillnad är också att arbetsmarknadsenheten 
kan erbjuda insatser riktade till personer som 
ännu inte kvalificerat sig för Arbetsförmedling-
ens garantisystem även om de inte uppbär för-
sörjningsstöd, t.ex. arbetslösa ungdomar som 
ännu inte kommit in i jobbgarantin för ung-
domar. Här har exempelvis EFA i Kungsbacka 
ett samarbete med Arbetsförmedlingen där 
man erbjuder en specifik insats till ungdomar 

Försörjningsstödstagare
Västra Göteborg, Västra
Hisingen, Örgryte-Härlanda
(men centrala insatser via
Göteborgs stad riktas till en
bredare grupp)

Försörjningsstödstagare
+ vuxna från Arbets-
förmedlingen
Alingsås, Härryda, Lerum,
Mölndal, Partille

Försörjningsstödstagare
+ vuxna från Arbets-
förmedlingen,
+ ungdomar från Arbets-
förmedlingen
Ale, Lilla Edet

Öppen ingång/alla
Stenungsund, Tjörn
Kungsbacka (ungdomsfokus)
Kungälv (SFI-studerande,
personer med psyksisk
funktionsnedsättning
samt missbruksproblematik)

Figuren illustrerar en stigande skala där varje
steg innebär att ytterligare en målgrupp
inkluderas. På första steget är målgruppen
försörjningsstödstagare. Nästa steg omfattar
försörjningsstödstagare samt vuxna personer
från Arbetsförmedlingen o.s.v

Figur 3:1. Målgrupper.
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innan de kommer in i garantisystemet.21 I Kungs- 
backa finns också en öppen verksamhet speci- 
fikt riktad till ungdomar. Ungdomar som 
omfattas av det kommunala informations- 
ansvaret utgör ytterligare en målgrupp för in-
satserna i Kungsbacka. Kungsbacka kan där-
med sägas ha ett ungdomsfokus i sin verksam-
het. I Stenungsund och Tjörn är det principen 
Öppen ingång som utökar målgruppen. Samma 
princip tillämpas i Kungälv, men här finns även 
ett utvecklat samarbete med vuxenutbildningen 
som gör att SFI-studerande som behöver språk- 
praktik blir en relativt central målgrupp. 
I Kungälv finns också särskilda insatser riktade 
till personer med psykisk funktionsnedsättning 
samt personer med missbruksproblematik.

Anvisande instans
Hur stora andelar av deltagarna som kommer 
till arbetsmarknadsenheterna via försörjnings-
stödet respektive andra instanser är en fråga 
som ställs i KAS. Här finns alltså möjlighet att 
se mer exakt varifrån insatsen initieras, men i 
diskussioner med arbetsmarknadsenheternas 
chefer har det framkommit att man tillämpar 
olika sätt att definiera vem som initierat insat-
sen och därmed är de uppgifter som registrerats 
i KAS inte likvärdiga. Tabellen nedan ska där-
för tolkas med försiktighet. I KAS används be-
greppet Anvisande instans för att beskriva vem 
som initierat insatsen hos arbetsmarknadsen-
heterna.

Arbetsförmedlingen och enheter för försörj-
ningsstöd inom socialtjänsten är dominerande 
instanser, men Partille, Härryda, Stenungsund 
och framförallt Kungälv har relativt höga an-
delar deltagare som kommer in i verksamheten 
via andra kanaler. I Stenungsunds fall rör det 
sig om att 20 procent av deltagarna kommer på 
egen hand via Öppen ingång, medan det i de 
övriga kommunerna framförallt är alternativet 
Annan som markerats. Vad som döljer sig bak-
om detta alternativ är oklart och behöver lyftas 
fram i kommande diskussioner.
 Dominerande anvisande instanser är alltså 
försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen och 

diagrammet på nästa sida redovisar fördel-
ningen mellan dessa. Diagrammet är ordnat 
i fallande skala med högst andel anvisningar 
från Arbetsförmedlingen som utgångspunkt. 
Fördelningen kan sägas falla ut i tre grupper 
där Ale ensamt sticker ut med hela 74 procent 
som anvisats från Arbetsförmedlingen. Några 
kommuner ligger inom spannet dryga 50 pro-
cent till 30 procent (Lilla Edet, Kungsbacka, 
Stenungsund, Mölndal och Kungälv). Sedan är 
det ett hopp ned till sista gruppen inom spannet 
22–10 procent anvisade från Arbetsförmed-
lingen (Lerum, Partille, Alingsås, Härryda och 
Tjörn). Fördelningen anvisade från försörj-

21. Här är det insatsen Entré Kungsbacka som åsyftas.

 Arbets- Försörjningsstöd Försäkringskassan Individen Annan 
 förmedlingen   själv

 74 24 1 0 1

 15 85 0 0 0

 8 85 7 0 0

 10 75 0 0 15

 45 52 0 0 3

 30 40 8 2 20

 22 78 0 0 0

 53 45 0 0 2

 30 70 0 0 0

 21 72 1 0 6

 43 38 0 20 0

 10 80 0 5 5

Tabell 3:4. Anvisande instans, procent.

 Ale

 Alingsås

 Göteborg

 Härryda

 Kungsbacka

 Kungälv

 Lerum

 Lilla Edet

 Mölndal

 Partille

 Stenungsund

 Tjörn
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Diagram 3:1. Anvisade från Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd, procent.

Diagram 3:2. Deltagarnas åldersfördelning, procent.

ningsstöd är inte fullt ut en spegelbild av ande-
len anvisningar från Arbetsförmedlingen efter-
som en del kommuner har relativt höga andelar 
deltagare som kommer in via andra kanaler. 
Anvisningarna från försörjningsstöd har en be-
tydligt större ”tätgrupp” med flera kommuner 

som ligger från 70 procent och uppåt (Alingås, 
Härryda, Lerum, Mölndal, Partille och Tjörn). 
Kungsbacka, Lilla Edet, Kungälv och Stenung-
sund ligger inom spannet 52–38 procent. Ale, 
slutligen, har 24 procent deltagare som anvisats 
från försörjningsstödet.

Deltagarnas åldersfördelning
Ungdomar är en av de målgrupper som nämns 
i uppdragsformuleringarna, om än inte i lika 
hög grad som man kanske kunde förvänta sig. 
Deltagarnas ålder är en uppgift som redovisas 
i KAS och det finns därmed möjlighet att se 
hur stor andel av deltagargruppen som utgörs 

av ungdomar. Definitionen av ungdomar följer 
Arbetsförmedlingens indelning och omfattar 
personer till och med 24 års ålder. Diagram-
met nedan är ordnat i fallande skala där den 
kommun som har högst andel ungdomar ligger 
överst.
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Diagrammet visar att åldersfördelningen 
varierar mellan kommunerna, men bortsett 
från Lerum finns en tonvikt på vuxna, d.v.s. 
från 25 år och uppåt. Andelen undgomar är 
ganska låg i de flesta fall. Att Arbetsförmed-
lingens ändrade regelverk har begränsat inflö-
det av ungdomar under senare tid är ett faktum 
som påtalats i intervjuer med chefer och med- 
arbetare. De låga andelarna kan också förkla-
ras av att en del av de ungdomar som får ta del 
av insatserna inte har kommit med i den statis-
tik som redovisas i KAS. Feriejobben, som är en 
av de större insatser som riktas till ungdomar, 
finns exempelvis inte med i deltagarstatistiken, 
utan tas upp i en särskild fråga. En del av de 
insatser som bedrivs i projektform riktas spe-
cifikt till ungdomar. Tanken är att deltagare i 
projektbaserade insatser ska tas med i KAS, 
men i diskussioner med cheferna för arbets-
marknadsenheterna har det framkommit att 
så inte skett helt konsekvent. Detta innebär att 
kategorin ungdomar kan vara ”underregistre-
rad” i statistiken, vilket i så fall skulle innebära 
att andelen ungdomar som får insatser via ar-
betsmarknadsenheterna är högre än vad delta-
garstatistiken i diagrammet visar. Ett exempel 
på detta är Kungsbacka där intervjumaterialet 
visar att ett stort antal ungdomar som deltagit 
i olika projekt under året inte kommit med 

i deltagarstatistiken. Detta kan förklara den 
tvetydlighet som rapporten visar i och med det 
ungdomsfokus som Kungsbacka har enligt be-
skrivningen av målgrupper ovan, och det fak-
tum att Kungabacka enligt KAS har lägst andel 
ungdomar bland deltagarna.

Deltagarnas könsfördelning
Kön är en central ”sorterande” kategori i 
samhället i stort och särskilt när det gäller 
arbetsmarknadsrelaterade sammanhang – den 
svenska arbetsmarknaden är påtagligt köns-
segregerad såväl horisontellt som vertikalt.22 
Även arbetslöshetstalen skiljer sig mellan kö-
nen där nivåerna är högre bland män jämfört 
med arbetslöshetnivåerna i gruppen kvinnor. 
Kön utgör dock ingen uttalad sorteringsgfaktor 
när det gäller vilka målgrupper de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna riktar sig till. I linje 
med könsfördelningen i gruppen arbetslösa 
som helhet är andelen män högre bland del- 
tagarna i flertalet kommuner. Det är bara i 
Mölndal och i Tjörns kommun som andelen 
kvinnor är högre. Fördelningen ligger genom-
gående runt 40 respektive 60 procent, vilket 
även gäller för Mölndal och Tjörn, men här är 
riktningen omvänd på så sätt att det är drygt 62 
respektive 55 procent kvinnor och knappt 38 
respektive 45 procent män.

22. Horisontell könssegregering syftar på att gruppen män och gruppen kvinnor arbetar inom olika branscher och yrken. Vertikal könssegregering syftar på olikheterna i mäns och 
 kvinnors möjligheter att göra karriär och avancera till högre positioner i yrkeslivet. Den vertikala könsuppdelningen på arbetsmarknaden tar sig uttryck på två sätt: Att kvinnor 
 har svårare att avancera till chefstjänster och andra högre tjänster, samt att traditionellt kvinnodominerade yrken oftare än traditionellt mansdominerade yrken är så kallade dead 
 end jobs, med andra ord arbeten som inte leder till några större karriärmässiga avancemang (SOU 1998:6). Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader 
 (Nyberg 2008).

  Kön

 Kvinnor  Män

 42  58

 43  57

 43  57

 42  58

 44  56

 38  62

 49  51

 62  38

 49  51

 42  58

 55  45

Tabell 3:5. Deltagarnas fördelning avseende kön, procent.

 Ale

 Alingsås

 Härryda

 Kungsbacka

 Kungälv

 Lerum

 Lilla Edet

 Mölndal

 Partille

 Stenungsund

 Tjörn
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Deltagarnas utbildningsnivå och tid utan 
arbete innan inskrivning
I KAS finns ytterligare frågor som avser att 
fånga in målgruppens karaktäristik. Verksam-
heten riktar sig allmänt till deltagare som står 
långt ifrån arbetsmarknaden och utbildnings- 
nivå samt hur länge en person varit utan arbete 
innan hen skrevs in vid arbetsmarknadsenheten 
är aspekter som kan tänkas spegla hur långt 
ifrån arbetsmarknaden individen står. Den bak-
omliggande tanken är att låg utbildning medför 
ökade svårigheter att få och behålla ett arbete.23 
Samma sak gäller långvarig arbetslöshet – ju 
längre tid utan arbete, desto svårare att åter-
inträda på arbetsmarknaden. Dessa frågor har 
besvarats av sex kommuner: Ale, Göteborg, 
Härryda, Mölndal, Partille och Stenungsund. 
Uppgifterna för Göteborg redovisas dock inte 
eftersom resultat från två stadsdelar saknas.

 Variabeln Utbildningsnivå är indelad i fyra 
kategorier i KAS: Ej fullgjord grundskola, 
Högst grundskola, Högst gymnasium, samt 
Eftergymnasial utbildning. I enlighet med den 
kategorisering som används i avsnittet Lokala 
förutsättningar har Ej fullgjord grundskola 
och Högst grundskola slagits samman till en 
kategori. Diagrammet som följer är ordnat i en 
stigande skala, där den kommun som har lägst 
andel lågutbildade deltagare hamnar överst. 
Här återfinns Stenungsund med 25 procent, 
medan 75 procent av deltagarna har gymna-
sial eller eftergymnasial utbilning. Ale ligger 
längst ner med 83 procent inom kategorin 
Högst grundskola respektive 17 procent som 
har minst gymnasial utbildning (kategorierna 
Högst gymnasium med 15 procent och Efter-
gymnasial utbildning med två procent utgör 
tillsammans 17 procent).

23. SCB 2013, Arbetsförmedlingen 2013.

Diagram 3:3. Deltagarnas utbildningsnivå, procent.
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Om man jämför med utbildningsnivån i kom-
munernas befolkningar som helhet (diagram 
3:4), ser man att kategorin lågutbildade är över-
representerad bland arbetsmarknadsenheternas 
deltagare i samtliga fem kommuner (tabell 3:3). 
Man ser också att graden av överrepresentation 
skiljer sig åt markant. I Ale är skillnaden som 
störst: 16 procent av den totala befolkningen 

(25–64 år) faller inom kategorin Högst grund-
skola, men här återfinns hela 73 procent av 
arbetsmarknadsenhetens deltagare (tabell 3:3). 
I andra ändan av spannet finns Stenungsund 
där 12 procent av befolkningen har Högst 
grundskola, medan 25 procent faller inom 
samma kategori bland arbetsmarknadsenhe-
tens deltagare.
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En rimlig tanke är att variablerna Tid utan 
arbete innan inskrivning och Utbildningsnivå 
samvarierar – låg utbildningsnivå kan förvän-
tas hänga samman med längre tider utan arbete 
innan inskrivning. Mot bakgrund av det för-
hållandevis svaga underlaget kan inga slutsat-
ser dras, men om man ser till de fem kommuner 
som lämnat in uppgifter för båda variablerna 

ser man att dessa tycks följa varandra i någon 
mån. I båda fallen utgör Stenungsund och Ale 
ytterligheter. Stenungsund är den arbetsmark-
nadsenhet som har klart lägst andel lågutbildade 
deltagare (25 procent) och också den enhet som 
har klart lägst andel deltagare som varit utan 
arbete mer än 24 månader innan inskrivning 
(22 procent). I Ale är 73 procent av deltagarna 

Underlaget är som sagt begränsat på så sätt att 
få kommuner har lämnat in uppgifter om del- 
tagarnas utbildningsnivå. Därmed är det vansk-
ligt att dra några slutsatser, men allmänt kan 
information om deltagarnas utbildningsnivå i 
förhållande till utbildningsnivån i kommunen 
som helhet vara en utgångspunkt både för dis-
kussion kring strategier för det interna arbetet 
inom kommunens arbetsmarknadsenhet, och 
för politiska beslut kring verksamhetens inrikt-
ning. Här kan man exempelvis argumentera 
för att kommuner med låg utbildningsnivå i 
befolkningen har särskilt goda skäl att satsa på 

just utbildning, men man kan utifrån samma 
information även få en förståelse för eventuella 
skillnader i arbetsmarknadsenheternas resultat 
när det gäller avslut till studier – det är förmod-
ligen svårare att motivera deltagare till utbild-
ning i en lokal kontext där det inte finns någon 
tydlig utbildningstradition.
 Hur lång tid deltagaren varit utan arbete 
innan inskrivning i arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet är den sista variabeln på temat 
Målgrupp. Samma kommuner som besvarat 
utbildningsfrågan har också besvarat denna 
fråga.

Diagram 3:4. Högsta utbildningsnivå i befolkningen 25–64 år, 2013-12-31, procent.
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Källa: a) SCB befolkningsstatistik för kommunerna, b) Göteborgs stads statistikenhet för stadsdelarna.

 < 6 månader 6–24 månader >24 månader

 0 50 50 100

 12 50 38 100

 19 42 39 100

 18 39 43 100

 17 61 22 100

Tabell 3:6. Deltagarnas tid utan arbete innan inskrivning, procent.
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lågutbildade och hälften av deltagarna hade 
varit utan arbete i mer än 24 månader vid in-
skrivningen.

Sammanfattningvis är de studerade arbets-
marknadsenheternas primära målgrupp per- 
soner som uppbär försörjningsstöd – en priori-
tering som är kopplad till uppdraget att bidra 
till minskade kostnader för försörjningsstöd. 
Därutöver definieras i olika grad en utvid-
gad målgrupp där spannet sträcker sig ifrån 
att enbart ta emot försörjningtsstödstagare 
till att ha en s.k. Öppen ingång. I praktiken 
domineras dock deltagargruppen i samtliga 
kommuner/stadsdelar av personer som uppbär 
försörjningsstöd. Försörjningsstödet är också 
den dominerande anvisande instansen. Del-
tagargruppernas sammansättning är relativt 
likartad om man ser till ålder och kön där det 
finns en slagsida mot vuxna deltagare i samtliga 
fall utom ett (Lerum). Könsfördelningen ligger 
runt 40 procent kvinnor och 60 procent män i 
samtliga fall utom två där fördelningen är den 
omvända (Mölndal och Tjörn). Deltagarnas ut-
bildningsnivå och den tid deltagarna har varit 
utan arbete innan inskrivning vid arbetsmark-
nadsenheten är frågor i KAS som besvarats av 
ett fåtal kommuner, men de uppgifter som finns 
tillgängliga tyder på att lågutbildade personer 
är överrepresenterade i deltagargruppen över-
lag. Graden av överrepresentation skiljer sig 
dock åt markant. Uppgifterna antyder också 
att Utbildningsnivå och Tid utan arbete innan 
inskrivning är variabler som samvarierar.

Komplex problematik
Ålder, kön och utbildning är viktiga dimensioner 
för att beskriva deltagargruppens ”karaktär”, 
men det finns centrala dimensioner som inte 
låter sig fångas in via de frågor som ställs i 
KAS. Intervjumaterialet innehåller en hel del 
resonemang som handlar om andra faktorer. 
Intervjupersonerna brukar tala om att delta-
garna i allmänhet omfattas av komplex proble-
matik. Den komplexa problematiken handlar 
dels om en trasslig social situation med osäker 
boendesituation, skulder, konfliktladdade rela-
tioner etc. – en situation som skapar oro och 
frustration och en situation som begränsar 
deltagarens förmåga att ta till sig arbetsmark-
nadsenhetens insatser. Konsekvensen blir ofta 
att arbetsmarknadsenhetens medarbetare för-
söker lösa dessa problem, även om det är en 
uppgift som formellt sett inte ingår i uppdraget. 

 Man kan säga att personalen i viss mån 
”tvingas” försöka undanröja problemen för att 
sedan kunna utföra sitt egentliga arbete. 
 Den komplexa problematiken handlar också 
om funktionsnedsättningar av olika slag, pri-
märt psykiska eller sociala, men det handlar 
inte om formellt definierade funktionsnedsätt-
ningar som berättigar till ökade insatser via 
Arbetsförmedlingen, även som flera intervju-
personer menar att en hel del av deltagarna 
skulle kvalificerar sig för Arbetsförmedlingens 
kodning. De funktionsnedsättningar som åsyf-
tas här ska framförallt förstås i relation till situ-
ationen på arbetsmarknaden. Att få ett arbete 
på den reguljära arbetsmarknaden är idag svårt, 
konkurrensen om jobben är hård, och intervju-
personerna menar att arbetsgivare då tenderar 
att använda sorteringsmekanismer som inte 
självklart har en koppling till arbetsinnehållet. 
När varje utlyst tjänst resulterar i hundratals 
ansökningar ”tvingas” arbetsgivare att tillgripa 
strategier för att rekryteringsprocessen ska bli 
hanterlig. Här finns då en risk att arbetsgivare 
ställer högre formella krav än vad tjänsten krä-
ver. I intervjuerna berättas om arbetsgivare som 
ställer orimliga och irrelevanta krav – krav som 
stänger ute många av arbetsmarknadsenheter-
nas deltagare. Gymnasiebetyg, datakunskap, 
goda språkkunskaper i svenska och engelska, 
samt körkort är exempel på krav som ställs för 
i stort sett alla jobb, oavsett om det är kom-
petenser eller färdigheter som behövs för den 
aktuella tjänsten eller inte. En annan erfarenhet 
som beskrivs är att minsta avvikelse från soci-
ala normer tillåts bli ett skäl till att sortera bort 
en arbetssökande. Att vara blyg, ha dåligt själv-
förtroende, att se slarvig ut, att vara kraftigt 
överviktig, piercad och tatuerad eller på annat 
sätt utmärka sig utseendemässigt är exempel på 
psykiska och sociala aspekter som kan utgöra 
skäl för att bli bortsorterad i konkurrensen om 
jobben. Arbetslösheten i sig kan också bli en 
sorteringsprincip. Några intervjupersoner sä-
ger att de möter en misstänksamhet från arbets-
givares sida när det gäller deltagare som varit 
arbetslösa en längre tid. I bakgrunden ligger ett 
antagande om att det måste vara något fel på 
personen – arbetslösheten tolkas som ett tecken 
på social funktionsnedsättning.
 Den här typen av resonemang ligger i linje 
med aktuell forskning som visar att det inte 
räcker med att ha rätt utbildning och relevant 
arbetslivserfarenhet för att få ett jobb – den 
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arbetssökande måste också ha ”rätt” person-
lighet. Social kompetens, flexibilitet, effektiv- 
itet och samarbetsförmåga är personliga egen-
skaper som blivit allt viktigare och att inte 
besitta dem i tillräcklig grad kan utgöra ett 
funktionshinder. Forskningen visar också att 
Arbetsförmedlingen i allt högre utsträckning 
kodar arbetssökande som funktionshindrade 
och att koden socialmedicinskt funktionshin-
der har kommit att bli ett slags restkategori för 
människor som av olika skäl inte lever upp till 
dagens krav på social kompetens, flexibilitet 
och reflexivitet.24

Syfte
Ett övergripande syfte med de insatser som 
arbetsmarknadsenheterna erbjuder är att delta-
garna ska komma i egen försörjning genom ar-
bete eller studier. Detta är ett syfte som tas upp 
i såväl strategidokument som i intervjuer, men 
i samtliga intervjuer nämns också att det med 
tanke på målgruppens komplexitet oftast hand-
lar om långa processer. Beroende på hur långt 
ifrån arbetsmarknaden en deltagare bedöms stå 
formuleras en rad delmål, alternativt placeras 
deltagaren in i en fördefinierad trappstegsmo-
dell som stegvis ska bidra till att förflytta delta-
garen närmare slutmålet. Det finns delmål som 
kan sägas utgöra förstadier till mer arbets- eller 
studieinriktade aktiviteter och de kan handla 
om att skapa en meningsfull tillvaro, erbjuda 
stimulerande aktiviteter, öka livskvaliteten, 
eller ordna upp trassliga privata förhållanden 
för att sedan kunna ta sikte på egen försörjning 
genom arbete eller studier. Delmål är något 
som samtliga arbetsmarknadsenheter arbetar 
med, men några enheter har en dokumenterad 
trappstegsmodell och presenterar den som ett 
konsekvent arbetssätt uppbyggt kring delmål 
och en successiv förflyttning framåt mot slut-
målet. Den praktiska tillämpningen av delmål 
och ”trappstegstänket” behöver emellertid 
inte vara mer konsekvent eller utvecklad vid 
de enheter där man formulerat och skrivit ned 
modellen på papper – mot bakgrund av det 
material som samlats in (dokument och in-
tervjuer) går det enbart att uttala sig om vilka 
arbetssätt som teoretiskt sett tillämpas.
 Egen försörjning genom arbete eller studier 
är som sagt ett centralt syfte med verksamheten, 
men en del alternativa syften nämns i intervju-
erna. De tjänster som olika instanser köper 

av arbetsmarknadsenheterna kan ha andra 
syften. Det gäller exempelvis de sysselsättnings-
platser som Arbetsförmedlingen köper för sina 
klienter inom jobb- och utvecklingsgarantin 
och där syftet är att anordna praktikplats som 
ger meningsfull sysselsättning. Ett annat alter-
nativt syfte är att utreda rätt ersättningsform. 
I grunden handlar det om att utreda arbetsför-
måga, vilket är en aktivitet som i någon grad 
bedrivs vid alla enheter, men av intervjuerna att 
döma är det vid vissa enheter mer uttalat att ar-
betsförmågeutredningen också har till syfte att 
utröna huruvida personen kvalificerar sig för 
annan ersättning än försörjningsstöd. I Västra 
Göteborg är t.ex. syftet med verksamheten att 
deltagarna ska stödjas till ett självständigt liv 
med sysselsättning och egen försörjning. Egen 
försörjning kan då innebära försörjning i form 
av arbete eller studier, men också annan för-
sörjning om insatserna exempelvis resulterar i 
aktivitetsersättning på grund av att arbetsför-
mågan visar sig vara helt eller delvis nedsatt för 
en längre tid. Liknade resonemang förs även i 
Ale och Kungälv. Förmodligen arbetar samtliga 
enheter enligt en liknande princip, men i de 
nämnda kommunerna uttalades detta mer tyd-
ligt i intervjuerna.

Intern organisation
I intervjumaterialet framkommer ett antal orga- 
niserande dimensioner som ramar in verksam-
heten. Här finns också skillnader mellan enhe-
terna som kan vara värda att uppmärksamma. 
Hur inflödet i arbetsmarknadsverksamheterna 
sker och hur insatsernas är organiserade är två 
centrala principer. Skiljelinjen när det gäller in-
flödet handlar om huruvida enheten tillämpar 
”en väg in” med en mottagande enhet dit alla 
deltagare anvisas, eller om den anvisande instan-
sen istället anmäler deltagaren direkt till en viss 
insats eller till en specifik handläggare. Skilje- 
linjerna avseende organiseringen av insatserna 
handlar om två aspekter: dels om insatserna be-
drivs i grupp eller enskilt, dels om enheten or-
ganiserar insatser utifrån specifika målgrupper 
eller om insatserna är individuellt anpassade. 
Att erbjuda målgruppsinriktade kontra indi-
viduellt anpassade insatser är en aspekt som 
knyter an till generella respektive individuella 
insatser, vilket är det begreppspar som ofta an-
vänds i befintlig forskning när man vill beskriva 

24. Jacobsson & Seing 2013.
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25. T.ex. Green & Hasluck 2007, Ulmestig 2009.

olika sätt att organisera insatser.25 Generella 
respektive individuella insatser kan sägas vara 
två motsatta strategier eller arbetssätt där den 
renodlat generella strategin innebär att alla 
deltagare erbjuds samma aktiviteter/insatser, 
medan den renodlat individuella strategin inne-
bär att varje individ erbjuds en specifik insats 
utifrån en bedömning av dennes behov och 
förutsättningar. Målgruppsinriktade insatser 
kan sägas vara ett sorts mellanting – den defi-
nitionen av begreppet som används här innebär 
att en och samma insats erbjuds till ett större 
antal deltagare, men till skillnad från renodlat 
generella insatser finns en individuell dimensi-
on på så sätt att en individuell bedömning görs 
av varje deltagare. Den bedömningen resulterar 
i att deltagaren ”sorteras” in i någon av de mål-
grupper för vilka arbetsmarknadsenheten er-
bjuder insatser. Skillnaden mellan generella och 
målgruppsinriktade insatser kan tyckas hårfin, 
men för medarbetarna i de kommunala arbets-
marknadsverksamheterna är den viktig. I inter-
vjustudien betonar samtliga att man arbetar ut-
ifrån ett individuellt perspektiv, även i de fall då 
man erbjuder målgruppsinriktade insatser. Av 
det skälet är målgruppsinriktade insatser det 
begrepp som i denna rapport ställs i relation till 
individuellt anpassade insatser. En annan orga-
niserande dimension gäller insatsens struktur. 
Struktur handlar här om i vilken mån insatser-
na är organiserade i en programliknande form 
med schemalagda aktiviteter och ett fördefinie-
rat innehåll. En sista organiserande dimension 
är om, och i vilken omfattning, enheten har 
egna praktiska verksamheter eller om praktik 
och andra arbetsliknande aktiviteter huvudsak-
ligen sker utanför arbetsmarknadsenheten.

Inflöde och insatsernas organisering
De flesta av arbetsmarknadsenheterna tillämpar 
principen ”en väg in” på så sätt att det finns en 
handläggare eller mottagande del dit samtliga 
deltagare anmäls in. Det gäller för Alingsås, 
Västra Göteborg, Örgryte-Härlanda, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Möln- 
dal och Tjörn. Inom gruppen finns emellertid 
ganska stora skillnader. I Alingsås bedriver 
den mottagande delen en omfattande utred-
ningsverksamhet. I Kungälv, Mölndal, Lilla 
Edet, Härryda och Tjörns kommun bedriver 
den mottagande delen också verksamhet i 

olika grad, men här handlar det om jobbsök, 
coachning, matchning och vägledning. Vid de 
enheter som är tydligast integrerade med soci-
altjänsten, d.v.s. Västra Göteborg och Örgryte- 
Härlanda, tar den mottagande delen i första 
hand emot anmälningar för att placera ut i 
aktivitet/insats, men så fungerar det även till 
stor del i Lerum och Kungsbacka. Ale, Partille 
och Stenungsund har inte någon mottagande 
del, utan där anmäls deltagarna direkt till en 
specifik insats eller specifik handläggare/konsu-
lent. Västra Hisingen kan också sägas tillämpa 
denna princip om man ser till utförarenheten 
Jobbcentrum Äpplet (JÄ). Socialsekreterarna 
vid de olika enheterna inom försörjningsstödet 
anmäler här deltagare direkt till de olika insat-
serna som JÄ erbjuder. Öckerö är ett specialfall 
i och med att det vid tillfället för studien inte 
fanns någon arbetsmarknadsenhet, utan enbart 
ett projekt dit socialsekreterarna inom social-
tjänsten eller handläggare på Arbetsförmed-
lingen anmälde in deltagare. Mölndal tillämpar 
i viss mån båda principerna. I huvudsak arbetar 
man enligt principen ”en väg in”, men genom 
det nyinrättade Snabbspåret finns en insats 
riktad till deltagare som står relativt när arbets-
marknaden och hit anmäler socialsekreterarna 
deltagare direkt.
 När det gäller insatsernas organisering i form 
av gruppverksamhet kontra enskilda insatser är 
det vanligast att erbjuda båda formerna, men 
Västra Göteborg, Örgyte-Härlanda, Härryda 
och Öckerö har inte några gruppverksamheter 
alls. Enbart gruppverksamhet förekommer 
bara i Alingsås. Principerna grupp/enskilt och 
målgruppsinriktade/individuellt anpassade in-
satser är principer som hänger samman på så 
sätt att insatser riktade till vissa målgrupper 
ofta är organiserade i grupp, men det finns 
också gruppverksamheter vars innehåll är 
mer allmänt. Det gäller framförallt jobbsökar- 
aktiviteter som ofta bedrivs i grupp eftersom det 
är en aktivitet som deltagarna kan utföra ganska 
självständigt. Dessa gruppaktiviteter baseras 
dock inte på någon uttalad målgruppsindelning. 
 Med utgångspunkt i de två infödes- och 
organiseringsprinciperna som beskrivs ovan 
kan ett antal möjliga kombinationer urskiljas, 
varav sex förekommer i de studerade kommu-
nerna/stadsdelarna.
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I de kommuner som tillämpar målgruppsinrik-
tade insatser är det ålder, vilket behov av stöd 
deltagaren behöver (behovskategori), samt vari- 
från deltagaren anvisats som utgör ”sorterings-
principer”. Bakom ålder och behovskategori 
döljer sig lite olika indelningar. Åldersindel-
ningen följer vanligtvis den indelning som 
Arbetsförmedlingen tillämpar: gruppen 18–24 
år är ungdomar och personer från 25 år och 
uppåt räknas som vuxna. I Stenungsund har 
man dock valt att sträcka ut ungdomsdefinitio-
nen till 29 år. I några fall sträcker sig ungdoms-
gruppen från 16 år och uppåt och då handlar 
det om att enheten har en uppgift kopplad till 
det kommunala informationsansvaret (KIA). 
 Att dela in deltagare i behovskategorier är en 
typ av kategorisering som inte bara används i 
kommunerna inom Göteborgsregionens kom-
munalförbund – forskning visar att det är en 
allmänt förekommande kategorisering som 
också har tillämpats under relativt lång tid.26 
Vanligtvis handlar det om att dela in deltagare i 
två grupper där den ena omfattar personer som 
anses stå relativt nära arbetsmarknaden och 
den andra omfattar personer som står längre 
ifrån arbetsmarknaden och därför har ett större 

behov av individuellt stöd. I de undersökta 
kommunerna och stadsdelarna används olika 
benämningar för dessa två behovskategorier, 
men andemeningen är gemensam. I Alingsås 
talar medarbetarna om deltagare som kan 
driva sin process, respektive deltagare som 
behöver stöd i att driva sin process. Västra 
Göteborg har en insats riktad till långtidsbe-
roende klienter. Västra Hisingen använder 
begreppet job-ready för deltagare som står 
närmare arbetsmarknaden. I Lilla Edet använ-
der man sig inte av något vedertaget begrepp, 
men talar om deltagare som har behov av mer 
stöd, respektive deltagare som står närmare 
arbetsmarknaden. I Mölndal finns Snabbspå-
ret som riktar sig till deltagare som bedöms 
kunna ta ett jobb direkt. Tabellen på nästa 
sida visar en sammanställning över de ”selek- 
tionsprinciper” som används av enheterna. 
Anvisande instans är en målgruppsindelning 
som enbart Ale använder sig av och det hand-
lar om att det för gruppen ungdomar finns en 
insats riktad till dem som anvisats från Arbets- 
förmedlingen och en annan insats för ung- 
domar som anvisats från försörjningsstödet. 

En väg in Anmälan direkt till
insats/medarbetare

Målgruppsinriktad/
individuellt anpassad

Enskild insats

Gruppverksamhet

Enskild insats och
gruppverksamhet

Målgrupps-
inriktad

Individuellt
anpassad

Målgrupps-
inriktad

Individuellt
anpassad

Kungsbacka
Kungälv
Lerum

Lilla Edet
Mölndal

Ale
Västra Hisingen
Stenungsund

Partille

Västra Göteborg
Tjörn

Alingsås

Härryda
Örgryte-Härlanda

Öckerö

 

ORGANISERINGSPRINCIPER INFLÖDESPRINCIPER

Tabell 3:7. Inflödesprinciper och insatsernas organisering.

26. Hedblom 2004.
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Insatser riktade till målgrupper som står när-
mare arbetsmarknaden och insatser riktade 
till gruppen ungdomar är ofta organiserade i 
grupp och det finns självfallet praktiska skäl till 
detta: organisering i grupp innebär att man kan 
ge stöd till fler deltagare samtidigt, vilket inne-
bär att fler deltagare totalt kan få stöd. Men att 
organisera i grupp kan också ha ett utvecklande 
syfte och behöver inte enbart betraktas som en 
effektivitetsbaserad strategi. Flera intervjuper-
soner lyfter fram betydelsen av gruppen i sig, 
exempelvis i Stenungsund och Västra Hisingen, 
där medarbetarna talar om det stöd deltagarna 
känner i varandra och hur deltagare som lyck-
ats med något, t.ex. att få en praktik eller ett 
arbete, fungerar som motiverande förebilder 
för resten av gruppen.

Program
I några kommuner/stadsdelar erbjuds insatser 
av programliknande karaktär. För att räknas 
som ”program” gäller att insatsen är schema-
lagd till vissa tider och att aktiviteterna i någon 
mån är fördefinierade. Den här typen av insats 
finns i Ale, Alingsås, Västra Hisingen, Örgryte- 
Härlanda, Lerum, Lilla Edet och Stenungsund. 
Bortsett från insatsen i Örgryte-Härlanda 
handlar det om gruppverksamheter. Det ”pro-
gram” som erbjuds i Örgryte-Härlanda bedrivs 

enskilt och insatsen är därmed individuellt 
organiserad. Insatsen inleds med en period om 
fyra veckor inriktade på arbetsförmågebedöm-
ning, följt av max sex månaders referensarbete, 
d.v.s. praktik eller arbetsträning av något slag 
i den egna praktiska verksamheten. Referens-
arbetet kan kombineras med (eller efterföljas 
av) ett 12 veckor långt coachprogram. Insatsen 
i Örgryte-Härlanda skiljer sig också från övriga 
”program” på så sätt att insatsen inte är riktad 
till någon specifik målgrupp – samtliga delta-
gare går igenom insatsen och programmet kan 
därigenom sägas vara generellt, även om det i 
intervjuer och dokument framhålls att Örgryte- 
Härlanda arbetar med indviduellt anpassade 
insatser.
 De övriga enheterna som arbetar med en pro-
gramliknande struktur har grupporganiserade 
insatser riktade till specifika målgrupper. I Ale, 
Lerum, Lilla Edet och Stenungsund handlar det 
om en insats riktad till ungdomar. Omfattningen 
varierar mellan två och tre timmar per dag, tre 
till fem dagar per vecka. Inriktningen är fram-
förallt jobbsök och coachning med inslag av 
studiebesök och föreläsningar. I Stenungsund 
finns även en hel del friskvårdsrelaterade inslag. 
I Stenungsund arbetas också innehållet fram 
i dialog med deltagargruppen, vilket gör att 

 Ålder Behovskategori Anvisande instans

 X  X

 X X 

  X 

  X 

  

 X  

 X  

 X 

  X

 X X

  

 X  

  X

Tabell 3:8. Målgruppsindelningar.
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 Västra Göteborg

 Västra Hisingen

 Örgryte-Härlanda

 Härryda

 Kungsbacka

 Kungälv
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 Lilla Edet

 Mölndal

 Partille

 Stenungsund

 Tjörn

 Öckerö
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innehållet varierar allteftersom nya deltagare 
kommer in. I Alingsås och stadsdelen Västra 
Hisingen är behovskategorier utgångspunkten 
för de programliknande insatserna. Västra 
Hisingen har en gruppverksamhet riktad till 
deltagare som beskrivs som job-ready. Insatsen 
inleds med en veckas kurs med fokus på jobb-
sök. Efter kursveckan följer jobbsök i grupp till 
dess deltagaren hittat en praktikplats. Praktik-
platsen omfattar max åtta veckor och ska vara 
knuten till goda möjligheter till anställning. 
I Alingsås är all verksamhet schemalagd och 
omfattar i stora drag aktivitet under tre timmar 
alla vardagar. Samtliga deltagare går igenom 
kartläggningsfasen och fortsätter sedan vid 
behov till något av de två teamen som i sin tur 
erbjuder målgruppsanpassade aktiviteter orga-
niserade i grupp – en insats för deltagare som 
kan driva sin process självständigt och en insats 
riktad till deltagare som behöver mer individu-
ellt stöd.
 Den trappstegsmodell som Kungälv och 
Tjörn tillämpar kan också beskrivas som något 
av en programliknande insats. Tidsramar och 
innehåll är inte lika förbestämda – framförallt 
inte på de lägre trappstegen – men ju högre 
upp i trappan man kommer desto högre grad 
av specificerat innehåll och förbestämda tidsra-
mar. Arbetsmarknadsenheterna här tillämpar 
inte uttalat målgruppsindelningar, men trapp-
stegsmodellen innebär en form av indelning ut-
ifrån behovskriterier och det är just detta som 
gör att Kungälv och Tjörn har sorterats in i 
kolumnen för Behovskategori i tabell 3:8 ovan.

Praktiska verksamheter
I stort sett alla arbetsmarknadsenheter har 
egna praktiska verksamheter i någon om-
fattning. Här skiljer sig dock Alingsås från 
övriga på så sätt att man inte säger sig ha 
några egna praktiska verksamheter alls – all 
arbetsträning/arbetsprövning, praktik m.m. 
sker i annan regi. Det innebär dock inte att det 
inte finns några praktiska inslag i de insatser 
som erbjuds inom ramen för AME i Alingsås 
– här finns ett stort utbud av praktiska ak-
tiviteter, men syftet med dessa aktiviteter är 
inte arbetsträning/arbetsprövning eller prak-
tik. I intervjuerna beskriver medarbetarna 
att syftet istället är kartläggning, respektive 
ökning av sociala kompetenser i förhållande till 
arbetsmarknaden och man ser den åtskillnaden 
som ett viktigt strategiskt ställningstagande.

 Stadsdelarna Västra Hisingen och Västra 
Göteborg har inga egna praktiska verksamhe-
ter, men Västra Hisingen har tillgång till platser 
inom annan kommunal verksamhet i stads- 
delen, vilket inte Västra Göteborg har.
 Hur omfattande praktisk verksamhet de olika 
enheterna har är svårt att bedöma utifrån det 
insamlade materialet. Antalet arbetsledare eller 
motsvarande skulle kunna ge en indikation på 
omfattningen, men arbetsledartjänsterna tycks 
se olika ut och är ibland kombinationstjänster 
med mer teoretiskt inriktade uppgifter. Antalet 
platser skulle också kunna vara ett mått, men 
även här har det varit svårt att få fram tillför-
litliga uppgifter. Det allmänna intrycket är 
dock att de flesta praktiska verksamheterna 
är omfattande och att de har funnits under 
lång tid. Lerum och Örgryte-Härlanda tycks 
dock avvika på så sätt att den egna praktiska 
verksamheten framstår som relativt begränsad. 
Dessa arbetsmarknadsenheter är också ganska 
små. Ett annat intryck är att de egna praktiska 
verksamheterna uppfattas som mycket centrala 
i arbetet och i flera fall uttrycker chefer och 
medarbetare att det finns ett behov av utök-
ning. Framförallt kopplas detta behov till en 
ökad tillströmning av deltagare med komplex 
problematik.
 Ett gemensamt drag är att de egna verk-
samheterna primärt används för deltagare 
som står lite längre från arbetsmarknaden 
samt för OSA. Deltagare som står närmare 
arbetsmarknaden försöker man i allmänhet att 
placera ut i annan kommunal verksamhet eller 
hos privata arbetsgivare. Att de egna verksam-
heterna i huvudsak används för deltagare som 
står lite längre från arbetsmarknaden innebär 
att det i första hand är äldre deltagare som får 
arbetsträning, praktik etc. internt, medan ung-
domar snarare får motsvarande insats i annan 
kommunal regi eller hos privata arbetsgivare. 
Men uppdelningen handlar inte enbart om att 
de yngre deltagarna generellt står närmare ar-
betsmarknaden – i intervjuerna nämns vid flera 
tillfällen att de egna verksamheterna inte är 
ändamålsenliga för unga människor. Det finns 
såväl chefer som medarbetare som uttrycker att 
det behövs mer renodlade ungdomsverksamhe-
ter där personalen kan fokusera på ungdomars 
specifika behov och där en social gemenskap 
i ungdomsgruppen kan bli en motiverande 
faktor i sig. Vad som efterfrågas tycks vara 
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en målgruppsindelad praktisk verksamhet i 
likhet med den målgruppsindelning som ofta 
finns i de mer teoretiskt inriktade aktiviteterna. 
Kungsbacka är den enda enhet som tillämpar 
den här strategin med en praktisk verksamhet 
specifikt avsedd för ungdomar.
 I samband med resonemang kring den egna 
praktiska verksamhetens betydelse kommer 
flera intervjupersoner också in på frågan om 
rimligheten i den övergripande målsättningen 
att deltagare ska gå vidare till egen försörjning 
genom arbete eller studier. Som vi har sett ti-
digare behöver egen försörjning inte betyda 
eget arbete på den reguljära arbetsmarknaden, 
men upplevelsen tycks vara att tyngdpunk-
ten i målsättningen ändå ligger där och att 
det är ett mål som är mycket svårt att nå med 
tanke på deltagargruppens förutsättningar 
och med tanke på den hårda konkurrensen 
om jobben. Vad intervjupersonerna i grunden 
vittnar om är en upplevelse av att den reguljära 
arbetsmarknaden inte är en arbetsmarknad för 
alla och det är inte bara anställningar som är 
svåra att åstadkomma. Det kan också vara svårt 
att anordna praktikplatser – både i kommunal 
verksamhet och hos privata arbetsgivare. Här 
erbjuder de egna praktiska verksamheterna en 
form av ”mellanarbetsplats” som ger möjlighet 
till arbetsprövning/arbetsträning eller praktik 
av något slag för personer som inte är redo för 
den reguljära arbetsmarknaden eller som av 
andra skäl har svårt att få ett arbete.

En sammanfattning av insatsernas organisering 
visar att de flesta arbetsmarknadsenheterna 
i studien tillämpar inflödesprincipen ”en väg 
in”. Att tillämpa målgruppsindelade insatser är 
vanligare än att arbeta utifrån en strategi som 
helt bygger på individuellt anpassade insatser, 
även om den individuella anpassningen är en 
princip som samtliga enheter menar att man ut-
går ifrån i sitt arbete. Att organisera gruppverk-
samhet riktad till målgruppen ungdomar, alter-
nativt målgruppen närmare arbetsmarknaden, 
parallellt med enskilt organiserade insatser rik-
tade till gruppen vuxna eller gruppen som står 
längre ifrån arbetsmarknaden är den vanligaste 
modellen när det gäller organisering. Sju av de 
15 enheterna organiserar insatser utifrån något 
slag programliknande struktur med schemalag-
da tider och fördefinierade aktiviteter. Ytterli-
gare två enheter tillämpar trappstegsmodellen 
där de senare stegen i trappan också kan sägas 

ha en programliknande struktur. De egna prak-
tiska verksamheterna spelar en central roll. 
Arbetsmarknadsenheterna i studien erbjuder 
överlag omfattande praktisk i verksamhet och 
den beskrivs som särskilt betydelsefull för del-
tagare som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Mot bakgrund av den allmänt svåra situa-
tionen på arbetsmarknaden erbjuder de egna 
praktiska verksamheterna en viktig möjlighet 
till arbetsträning och praktik för personer som 
av olika skäl inte svarar upp mot de krav som 
arbetsgivare ställer.

Aktiviteterna
Aktiviteterna handlar om vilka konkreta akti-
viteter som arbetsmarknadsenheterna erbjuder 
och var tonvikten i aktivitetsutbudet ligger.
 Intervjumaterialet ger en bild av att utbudet 
av aktiviteter är relativt likartat. I stort sett 
samtliga intervjupersoner nämner det utbud 
som också efterfrågas i KAS, d.v.s.arbetspröv-
ning/arbetsträning, jobbsökaraktiviteter inklu- 
sive coachning, kurs, matchning, praktik, stu-
die-, yrkes- och arbetsvägledning, feriejobb 
samt kommunala arbetsmarknadsanställning-
ar. Samtliga kommuner och stadsdelar är också 
anslutna till de samordningsförbund som finns 
i regionen och har därmed tillgång till de insat-
ser som erbjuds via respektive förbund.  Som vi 
sett ovan har i stort sett samtliga enheter egen 
praktisk verksamhet, alternativt tillgång till 
praktisk verksamhet. Gemensamt är också att 
insatserna i allmänhet inleds med en kartlägg-
ning, därefter upprättas en handlingsplan som 
innefattar teoretiska och/eller praktiska aktivi-
teter inom arbetsmarknadsenheten, vanligtvis 
följt av en praktikplats i annan kommunal 
verksamhet eller hos privat arbetsgivare. Men 
även om likheterna är många visar intervju-
materialet på intressantaskillnader som kan 
vara värda att notera.

Skillnader i basutbud
Kommunala arbetsmarknadsanställningar före- 
kommer normalt sett inte i stadsdelarnas utbud 
av insatser eftersom det är en form av insats 
som hanteras på en övergripande kommun-
central nivå. Språngbrädan i Västra Göteborg 
avviker dock från det mönstret.
 Kurs är en aktivitet som överlag förekommer 
sporadiskt, men i Kungsbacka finns kurser som 
ett ordinarie inslag. Allmänt har EFA i Kungs-
backa tillgång till ett större utbud av studieväg- 
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ledande och utbildningsinriktade insatser ge-
nom sin organisatoriska koppling till gymnasie- 
och utbildningsförvaltningen. Även i Lilla Edet 
finns en organisatorisk koppling till utbild-
ningssidan, men i intervjuerna är det främst 
tillgången till kvalificerad studie- och yrkes- 
vägledning som lyfts fram. Flertalet enheter er-
bjuder också kurser i någon omfattning, men 
i de flesta fall tycks det innebära en aktivitet 
som medarbetarna på arbetsmarknadsenheten 
anordnar, t.ex. jobbsökarkurs eller att man or-
ganiserar någon annan aktivitet i kursformat. 
Intervjupersonerna menar att detta kräver en 
ganska stor arbetsinsats, vilket gör att det inte 
självklart ingår som en given del i utbudet. An-
dra former av kurser som nämns är då deltagare 
erbjudits truckförarutbildning. I något fall har 
också externa utbildningsanordnare kopplats 
på till en specifik insats. Ett sådant exempel är 
den språkundervisning som Hjälmareds folk-
högskola bidrog med i en insats riktad till en 
specifik målgrupp i Alingsås. Regelrätta kurser 
som ges av formella utbildningsanordnare är 
annars sällan förekommande, vilket åtminsto-
ne delvis beror på att socialtjänsten i allmänhet 
inte godkänner utbildning som biståndsberät- 
tigande aktivitet.
 Det strategiska arbetet med arbetsgivarkon-
takter som görs på Jobbcentrum Äpplet (JÄ), 
Västra Hisingen, kan ses som en form av aktivi-
tet som enbart erbjuds just där. Samtliga enheter 
arbetar i någon mån med arbetsgivarkontakter, 
men JÄ utmärker sig både genom att specifikt 
avdela personal för uppgiften och genom att 
aktivt arbeta med matchning utifrån arbets-
givarnas behov av kompetens, snarare än att 
ta avstamp i individens personliga önskemål. 
 Det omfattande kartläggningsarbete som 
bedrivs i Alingsås är en form av insats som en-
bart erbjuds där. Samtliga enheter arbetar med 
kartläggning, men i Alingsås har man skapat en 
specifik enhet som arbetar fokuserat med kart-
läggning i upp till tre månaders tid. Kartlägg-
ningsenheten – Actus – är i viss mån samorga- 
niserad med enheten stöd och försörjning på så 
sätt att det är inom Actus som delar av utred-
ningen enligt § 4:1 i socialtjänstlagen görs. Den 
del i utredningen som görs inom arbetsmark-

nadsenheten handlar om hur deltagaren ska bli 
självförsörjande. Viktigt är emellertid att det 
är socialsekreterarna inom försörjningsstödet 
som fattar det formella beslutet, men med kart-
läggningsteamets dokumentation som stöd.
 Grön arbetslivsinriktad rehab är en insats 
som enbart bedrivs i Partille. Insatsen är på så 
sätt unik inom det studerade området, men in-
satsen har också en egen särprägel inom fältet 
Grön rehab generellt. Grön rehab riktar sig nor-
malt sett till personer som behöver begränsa sitt 
ansvarstagande, exempelvis personer som blivit 
utbrända i sitt arbete, och som fortfarande är 
knutna till en arbetsgivare. Även i Partille utgör 
detta en målgrupp för insatsen, men det finns 
även ett antal ”vanliga” praktik- och arbets- 
träningsplatser avsedda för personer med för-
sörjningsstöd.
 I stadsdelen Ögryte-Härlanda använder 
man sig av arbetsförmågebedömning på ett 
sätt som skiljer sig från hur övriga enheter ar-
betar. Arbetsförmågebedömning av något slag 
erbjuds vid i stort sett alla enheter och i likhet 
med Örgryte-Härlanda har flera enheter också 
tillgång till en arbetsterapeut med kompetens 
att genomföra en kvalificerad bedömning. Det 
som särskiljer Örgryte-Härlanda är strategin 
att kvalificerad arbetsförmågebedömningen 
ligger som ett obligatoriskt inslag i den ordina-
rie insats som erbjuds samtliga deltagare.
 I Göteborgs Stad har en strategi och arbets-
modell kring upphandling med sociala hänsyn 
formulerats. Inför 2014 har målet satts att 50 
procent av alla upphandlingar ska ske med soci- 
ala hänsyn. I Ale har man också börjat arbeta 
aktivt med frågan och under 2013 genomför-
des här en upphandling med sociala hänsyn.

Enheternas fokus
Även om det finns en del olikheter mellan en-
heternas aktivitetsutbud har man trots allt 
mycket gemensamt. Var tonvikten ligger i in-
satsutbudet kan emellertid skilja sig åt. I KAS 
finns en fråga som syftar till att fånga upp var 
tyngdpunkten ligger vid de olika enheterna. 
Den fråga som ställs är hur mycket tid persona-
len lägger på olika aktiviteter. Kungsbacka har 
inte besvarat denna fråga.
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Arbetsprövning,
träning

Jobbsök, inkl coachning

Kurs

Matchning

Praktik off arbgiv

Praktik privat arbgiv

Studie-, yrkes- och
arbetsvägledning

Kommunala
arbetsmarknadsanst

Feriejobb/praktik

Administration och
verksamhetsutveckling

Övrigt

 55 5 40 40 10 1 25 21 25 15

 15 15 26 5 20 6 25 16 22 20

 1 5 0 5 2 1 5 0 5 0

 1 5 4 5 7 3 5 9 5 10

 8 10 6 7 10 37 15 18 10 30

 0 5 9 5 1 1 5 8 5 10

 2 5 3 10 1 9 5 6 3 5

 10 20 3 5 20 3 1 10 2 3

 7 20 6 3 9 2 5 5 3 0

 1 10 3 10 12 23 9 7 20 5

 0 0 0 2 8 14 0 0 0 2 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 3:9. Arbetstid per aktivitet, procent.

Den stora spännvidden i de svar som angivits 
indikerar att variabeln kan vara komplicerad. 
Om man tittar på första kategorin, d.v.s. arbets- 
prövning/arbetsträning, spänner svaren från 
en procent i Lilla Edet till 55 procent i Ale. I 
diskussioner med arbetsmarknadsenheternas 
chefer har det framkommit att Lilla Edet lik-
ställt alternativet arbetsprövning/arbetsträning 
med arbetsförmågebedömning. De aktiviteter 
som övriga kommuner räknat in i arbetspröv-
ning/arbetsträning har i Lilla Edet lagts in 
under aktiviteten praktik. Även i Alingsås är 
andelen tid som personalen lägger på arbets-
prövning/arbetsträning mycket låg, men här 
beror det på att den typen av aktivitet inte sker 
i enhetens egna verksamheter, utan i externa 
verksamheter, primärt föreningar. Som redan 
nämnts förekommer en hel del praktiska inslag 
i den verksamhet som bedrivs i Alingsås, men 
de definieras som kartläggning och rustande 
insatser. 
 En annan fråga som väckt diskussioner inom 
nätverket för arbetsmarknadsenheternas chefer 
är aktiviteten studie,- yrkes- och arbetsvägled-
ning. Vid några arbetsmarknadsenheter är detta 
en aktivitet som den egna personalen står för, 
medan andra tar in hjälp från annat håll, exem-
pelvis via kommunens vuxenutbildning. Efter-
som variabeln Arbetstid per aktivitet handlar 

om den egna personalens arbetstid innebär det 
att de enheter som tar in hjälp utifrån redovi-
sar betydligt mindre tid för studie,- yrkes,- och 
arbetsvägledning, men det behöver inte betyda 
att deltagarna har sämre tillgång till den aktuella 
aktiviteten. Redovisningen ger i första hand 
en bild av vilka aktiviteter som den egna per-
sonalen lägger sin tid på och beroende på om 
de insatser man erbjuder primärt ges i egen regi 
eller om enheten i hög grad samarbetar med 
andra aktörer ger redovisningen olika bilder av 
insatsutbudet. Ett viktigt inslag som inte efter- 
frågas i KAS är motivationsarbete. Den akti-
viteten registreras förmodligen inom posten 
jobbsök, inklusive coachning, men av intervju-
erna att döma är det en mycket central aktivitet 
inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet 
och en aktivitet som behöver synliggöras i en 
redogörelse av arbetsmarknadsenheternas in-
satser och aktiviteter.
 Mot bakgrund av de olikheter i tolkningar 
och definitioner som nämnts här måste resul-
tatet användas med försiktighet. Nästa års 
inrapportering av uppgifter till KAS kommer 
förhoppningsvis att bygga på en mer gemen-
sam tolkning av de aktuella aktiviteterna, men 
utifrån årets uppgifter är bedömningen att 
Arbetstid per aktivitet inte självklart speglar 
var tonvikten i utbudet ligger. I kombination 
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av insats är i respektive kommun. För beräk-
ningen har uppgift om antalet deltagare häm-
tats i KAS.28 Mölndal har inte besvarat denna 
fråga.Tabellen visar ett mönster där kommu-
nerna kan delas in i tre grupper. Lerum upp-
visar höga andelar kommunala arbetsmark-
nadsanställningar per deltagare – 16 procent. 
Därefter kommer en klunga med kommuner 
som har andelar runt 10 procent (Ale, Härry-
da, Kungälv, Lilla Edet, Partille och Stenung-
sund). Kungsbacka och framförallt Alingsås 
sticker ut med låga siffror jämfört med övriga 
kommuner (5,2 respektive 2,7 procent). En 
viktig delförklaring i sammanhanget är att ar-
betsmarknadsenheten i Alingsås började arbeta 
med kommunala arbetsmarknadsanställningar 
först under hösten 2013. Det ska också noteras 
att den aktuella beräkningen utgår från årsar-
betare och inte antal. Bakom ett lågt antal års- 
arbetare kan exempelvis ett stort antal deltids-

anställningar med låg anställningsgrad dölja 
sig. Den beräkning som gjorts här ger primärt 
en indikation på hur mycket resurser i termer 
av lönekostnader som respektive enhet lägger 
på kommunala arbetsmarknadsanställningar. 
Hur mycket arbetstid som ägnats åt insatsen ser 
vi i tabell 3:9 ovan, där arbetstid per aktivitet 
visas. Om man jämför den tabellen med mönst-
ret i tabellen 3:10 ser man att arbetstid per ak-
tivitet och satsade resurser i antal årsarbetare 
med kommunal arbetsmarknadsanställning 
inte följer varandra. I arbetstid (tabell 3:9) lig-
ger exempelvis Alingsås och Lerum högst med 
20 procent. Samtidigt utgör Alingsås och 
Lerum varandras motpoler när det gäller kom-
munala arbetsmarknadsanställningar omräk-
nat i årsarbetare – Lerum i toppen och Alingsås 
längst ned. När det gäller könsfördelningen är 
det betydligt högre andelar män i flertalet kom-
muner. I Lerum är förhållandet det omvända 

med kunskap om enheternas interna organisa-
tion och arbetssätt finns dock förutsättningar 
att få en någorlunda god inblick i vilka aktivi-
teter som erbjuds samt var olika enheter lägger 
sitt fokus.

Anställningar
Kommunala arbetsmarknadsanställningar er- 
bjuds av flertalet arbetsmarknadsenheter,27 
men i olika omfattning och av olika slag. Det 

mått i KAS som syftar till att belysa i vilken om-
fattning insatsen erbjuds är antalet kommunala 
arbetsmarknadsanställningar omräknat i hel-
årsarbetskrafter. Även könsfördelningen avse-
ende dessa anställningar efterfrågas. I tabellen 
nedan har det totala antalet kommunala arbets-
marknadsanställningar även ställts i relation 
till det totala antalet deltagare i syfte att ge en 
indikation på hur framträdande den här typen 

27. Västra Göteborg erbjuder anställningar via projekt Språngbrädan, men eftersom stadsdelarna inte finns med i KAS redovisas inte uppgiften för Språngbrädan här. 
28. Antalet deltagare redovisas utförligare i nästa avsnitt: Resultat.

 Kommunala arbets- Kön (procent) Kommunala arbets- 
 marknadsanställningar,  marknadsanställningar 
 antal årsarbetare  per antal deltagare

 Kvinnor Män

 44 50 50 9,8

 14 36 64 2,7

 20 25 75 10,0

 19 Uppgift Uppgift 5,2 
  saknas saknas

 32 31 69 10,2

 31 71 29 16,0

 14 14 86 10,4

 21 33 67 10,7

 38 37 63 11,7

 12 17 83 12,0

Tabell 3:10. Kommunala arbetsmarknadsanställningar.

 Ale

 Alingsås

 Härryda

 Kungsbacka 

 Kungälv

 Lerum

 Lilla Edet

 Partille

 Stenungsund

 Tjörn
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med en tydligt övervikt på kvinnor. Det är bara i 
Ale som det är en jämn fördelning mellan könen.
 Vad för slags anställningar det rör sig om 
och vilka målgrupper anställningarna riktar sig 
till fångas inte upp av KAS, men i intervjuer-
na har denna fråga ställts. Offentligt skyddad 
anställning (OSA) är en anställningsform som 
förekommer i samtliga kommuner. I Lilla Edet, 
Lerum, Mölndal, Stenungsund och Öckerö 
kommun var OSA den enda kommunala arbets- 
marknadsanställningen som erbjöds vid tid-
punkten för kartläggningen.29 Övriga former 
av kommunala arbetsmarknadsanställningar 
är i de flesta fall anställningar i en omfattning 
om cirka 75 procent av heltid där resterande 25 
procent ska ägnas åt uppföljning, jobbsökarak-
tiviteter eller någon slags aktivitet som är ”be-
rikande”. Sex månader och ett år är de omfatt-
ningar i tid som förekommer. Den här typen av 
anställningar finns i Alingsås, Västra Göteborg, 
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Partille och 
Tjörn. I Härryda, Partille och Tjörn är dessa 
anställningar enbart riktade till ungdomar. 
Språngbrädan i Västra Göteborg riktar sig i 
första hand till mammor med barn i de yngre 
åldrarna.
 Göteborgs stad redovisas inte i tabellen ovan 

eftersom det saknas uppgifter för två stadsdelar 
i KAS. Via stadsledningskontoret finns emeller-
tid information om de anställningar som erbjuds 
från centralt håll. Under 2013 erbjöds en rad 
olika anställningar: 340 OSA, 150 introduk- 
tionsanställningar, 60 Unga Gröna Jobb och 40 
traineeplatser för personer med funktionsned-
sättning. Göteborgs stad erbjuder även helgar-
bete till ungdomar i gymnasiet (Ung helg). 
2013 resulterade insatsen i att 600 platser er-
bjöds i en omfattning av åtta timmar varannan 
helg under en termin. En liknande insats finns i 
Härryda.

Feriejobb
Feriejobb för ungdomar är en insats som samt-
liga kommuner i Götebrogsregionen erbjuder 
i olika omfattning. Som tabellen visar handlar 
det om alltifrån 30 platser (Lilla Edet) till 2 970 
platser (Göteborg). Skillnaderna är stora, men 
det är också stor skillnad i folkmängd. För att 
få en uppfattning om det relativa antalet ferie-
jobb har därför andelen feriejobb per invånare 
i åldersspannet 15 till 19 år räknats fram (sista 
kolumnen i tabellen). Skillnaderna är fortfa-
rande stora, men den inbördes ordningen för-
ändras.

29. I Stenungsund pågick dock ett arbete med att inrätta kommunala arbetsmarknadsanställningar riktade till ungdomar med placering i äldreomsorgen.

 Totalt Kön (procent) Feriejobb som andel 
   av åldersgruppen 
   15–19 år 

  Kvinnor Män

 256 53 47 14,1

 227 49 51 10,1

 2 907 Uppgift saknas Uppgift saknas 11,0

 149 58 42 6,4

 150 58 42 3,0

 220 47 53 9,0

 152 52 48 5,8

  30 50 50 3,8

 270 48 52 7,4

 199 47 53 8,4

 247 55 45 15,9

 140 Uppgift saknas Uppgift saknas 16,6

 45 Uppgift saknas Uppgift saknas 5,6

Tabell 3:11. Feriejobb.30

 Ale

 Alingsås

 Göteborg

 Härryda

 Kungsbacka

 Kungälv

 Lerum

 Lilla Edet

 Mölndal

 Partille

 Stenungsund

 Tjörn

 Öckerö
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I topp ligger Tjörn med 16,6 procent, följt av 
Stenungsund (15,9 procent) och Ale (14,1 
procent). Därefter kommer Göteborg (11,0 
procent), Alingsås (10,1 procent) och Kungälv 
(9,0 procent). Partille har 8,4 procent, Mölndal 
7,4 procent, Härryda 6,4 procent och Lerum 
5,8 procent. Lägst andelar har Kungsbacka och 
Lilla Edet med 3,0 respektive 2,8 procent. En 
viktig aspekt i sammanhanget är att omfatt-
ningen av ett feriejobb skiftar mellan kommu-
nerna. Normalfallet är sex timmar om dagen 
i tre veckor, men de feriejobb som Göteborgs 
stad erbjuder omfattar åtta timmar per dag i 
nära fyra veckor. Intressant att notera är också 
att Stenungsund, som är en av de kommuner 
som relativt sett erbjuder flest feriejobb, har ett 
uttalat mål som relaterar till just folkmängd. 
Målet är att erbjuda ett antal feriejobb som 
motsvarar minst en procent av befolkningsan-
talet i kommunen. Det är också den siffra man 
får om man relaterar antalet feriejobb till hela 
befolkningen i Stenungsund och inte till det ål-
dersspann som använts i tabellen.
 Könsfördelningen när det gäller feriejobb är 
relativt jämn och diskuteras därför inte närmare. 
I Härryda och Kungsbacka är skillnaderna jäm- 
förelsevis störst och här har 58 procent av ferie-
jobben gått till kvinnor och 42 procent till män.

Arbetsmarknadsenheterna i rapporten erbjuder 
ett varierat, om än ganska likartat, utbud av 
aktiviteter. En fråga som ställdes i intervjuerna 
var om man upplevde att arbetsmarknadsen-
heten hade adekvata och tillräckliga insatser 
att erbjuda deltagarna. Svaret var både ja och 
nej. Överlag var man ganska nöjd med utbu-
det, men en vanlig uppfattning är att insatserna 
är otillräckliga om man ser till målgruppens 
förutsättningar och om målet är arbete på 
den reguljära arbetsmarknaden. Här betonar 
medarbetare och chefer att de personer som 
kommer till arbetsmarknadsenheterna ofta har 
gått igenom Arbetsförmedlingens hela utbud 
av insatser utan att få ett arbete. Arbetsmark-
nadsenheten är i många fall ”sista instans” 
och det finns egentligen ingenstans att hän-
visa deltagaren om arbetsmarknadsenhetens 
insatser inte ger resultat – såvida det inte blir 
fråga om vård av något slag. I ett flertal inter-
vjuer betonas vikten av att kommunen tar ett 
medborgaransvar här och det ansvarstagande 

som efterfrågas handlar framförallt om att 
öppna upp för fler praktikplatser och kommu-
nala arbetsmarknadsanställningar. Bland de 
intervjuade personerna råder stor enighet om 
att en anställning är den effektivaste insatsen 
om en person ska rustas för en anställning på 
den reguljära arbetsmarknaden. De positiva 
effekterna av anställningen handlar dels om 
konkreta faktorer som arbetslivserfarenhet och 
en aktuell referens, men mycket handlar om att 
individens självförtroende och känsla av del-
aktighet i samhället stärks. En anställning ger 
också lön och därmed förutsättningar för ökad 
självständighet och ett bättre liv. Sammantaget 
bidrar alla dessa faktorer till ökad anställnings-
barhet, men de ger också individen ett värdigt 
liv under tiden hen är i insats, vilket är en viktig 
aspekt, menar intervjupersonerna.
 Fler kommunala arbetsmarknadsanställ-
ningar står alltså på önskelistan och för det 
krävs ökade resurser, men också en ökad vilja 
från arbetsgivares sida att anställa. I intervjuer-
na ges en rad exempel på upplevelser av tröghet 
från de kommunala arbetsgivarnas. Trögheten 
beror inte nödvändigtvis på ovilja, även om det 
finns exempel på det också, men det tycks fram-
förallt handla om otydlighet i den kommunala 
organisationen. Här menar flera intervjuper-
soner att den kommunala förvaltningen som 
helhet behöver hitta ett enkelt system som gör 
att det antal platser som arbetsmarknadsen- 
heten har ”tilldelats” också finns tillgängliga. 
Det skulle exempelvis kunna ske genom att 
varje sektors- eller avdelningschef pekar med 
hela handen och säger att ett visst antal platser 
på varje avdelning ska ordnas och att man in-
rättar rutiner för mottagandet av den anställde 
som gör att det blir en självklar del i organi-
sationen. Ett annat förslag är att varje sektor/
avdelning får bekosta en del av de kommunala 
arbetsmarknadsåtgärderna. Summan skulle 
baseras på antalet anställda i respektive sektor/
avdelning och pengarnas skulle satsas på stöd- 
anställningar eller praktik. Erfarenheten är att 
benägenheten att ta emot praktikanter och stö-
danställda skiljer sig åt mellan olika sektorer/ 
avdelningar och tanken med det föreslagna 
systemet är att benägenheten att ta emot skulle 
öka om alla fick betala till en gemensam pott 
– åtminstone skulle alla bidra till att bära kost-
naderna.

30. Uppgifter om feriejobben för Tjörn och Öckerö finns inte registrerade i KAS. För dessa kommuner har information hämtats ur den uppföljningsstatistik som sammanställs av 
 medarbetare inom Göteborgsregionens kommunalförbund.
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31. Svarsfrekvensen varierar mellan olika frågor i KAS vilket medför att redovisningen för olika variabler inte genomgående baseras på samma kommuner.

Utifrån medborgaransvaret förväntas kommu-
nen ta ett stort ansvar för att människor ska 
komma i egen försörjning – även som arbetsgi-
vare - men i intervjuerna betonas att även pri-
vata arbetsgivare behöver öppna upp för att ta 
emot arbetsmarknadsenheternas målgrupper. I 
intervjuerna ges lite olika bilder av de privata 
arbetsgivarnas inställning. En del menar att ar-
betsgivarna i allmänhet är tveksamma till att ta 
emot personer som behöver någon form av an-
passning eller stöd. Någon säger att arbetsgiva-
re ställer stora krav på praktikanter, att de helst 
vill plocka ut de som är ”lättast” och som kan 
bidra till verksamheten på ett tydligt sätt. Sam-
tidigt finns det erfarenheter av ett mycket gott 
samarbete med privata arbetsgivare och flera 
intervjupersoner säger att privata arbetsgivare 
är betydligt öppnare för att ta emot arbetsmark-
nadsenhetens deltagare jämfört med arbetsgi-
vare inom kommunen. Medarbetare och chefer 
vid de studerade arbetsmarknadsenheterna 
har alltså olika erfarenheter av samarbetet med 
privata arbetsgivare, men upplevelsen av att 
samarbetet behöver utvecklas är gemensam. 
Vare sig enheten har ett strategiskt arbete kring 
frågan, som exempelvis Västra Hisingen, eller 
i stort sett inget arbete alls, påtalas behovet 
av att stärka enhetens strategier och konkreta 
aktiviteter i relation till ”mottagarsidan”.

Resultat
De resultat som redovisas i denna rapport 
baseras huvudsakligen på uppgifter hämtade 
ur KAS och det kan vara på sin plats att på-
minna om att 2013 års insamling av uppgifter 
ska betraktas som en pilotomgång. På grund av 
olikheter i tolkningar av begrepp, liksom olik-
heter i interna redovisningsrutiner finns en hel 
del osäkerheter i systemet och redovisningen 
ska i första hand ses som ett exempel på hur 
man kan arbeta med KAS, vilka analyser som 
kan göras och hur resultaten kan användas. 
Resultatavsnittet inleds med en redovisning av 
arbetsmarknadsenheternas omfattning, vilket 
handlar om hur stora volymer deltagare res-
pektive enheter har i verksamheten. Därefter 
följer redovsiningen av resultatindikatorerna 
Avslutsorsaker och Tid i insats. Utöver de upp-
gifter som hämtats ur KAS31 baseras resultat- 
redovisningen på intervjudata och information 
som hämtats in i samband med möten inom 
nätverket för arbetsmarknadsenheternas chefer 
i Göteborgsregionen.

Omfattning
Dimensionen Omfattning speglas i den här stu-
dien av antalet deltagare, vilket är en uppgift 
som redovisas i KAS och en uppgift som tycks 
vara relativt oproblematisk. I tabellen nedan 
visas antalet personer som deltagit i verksam-
heten under 2013.

 Antal deltagare AME 2013

 447

 515

 200

 368

 313

 194

 134

 399

 196

 325

 100

Tabell 3:12. Deltagare under året (2013).

 Ale

 Alingsås

 Härryda

 Kungsbacka

 Kungälv

 Lerum

 Lilla Edet

 Mölndal

 Partille

 Stenungsund

 Tjörn
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Här skulle det vara intressant att få ett mått 
på de kommunala arbetsmarknadsinsatsernas 
betydelse i förhållande till de arbetsmarknads-
åtgärder som erbjuds medborgarna totalt sett. 
Inom ramen för kartläggningen har det inte 
varit möjligt att få fram den typen av uppgift, 
men  det finns tidigare studier där man försökt 
skatta kommunernas relativa del avseende  
insatser riktade till arbetlösa. Den kategori 
arbetslösa man då ställt de kommunala arbets-
marknadsenheternas omfattning i relation till 
är individer som omfattats av Arbetsförmed-
lingens arbetsmarknadspolitiska program. Den 
aktuella studien visar att kommunernas andel 
på nationell nivå ligger runt 40 procent.32

Avslutade deltagare
Ett centralt mått på resultat i KAS utgörs av 
variabeln Avslutade deltagare under året. Den 
siffra som finns att hämta i systemet är andel 
avslutade deltagare fördelat på olika avsluts- 

orsaker. Uppgifter om antal avslutade deltagare 
finns inte med, vilket gör att det blir svårt att 
bedöma i vilken mån arbetsmarknadsenehet- 
ernas insatser leder till måluppfyllelse. En pro-
centfördelning baserad på avslutsorsaker ger 
visserligen information om huruvida de delta-
gare som avslutas primärt gått vidare till arbe-
te och studier, eller om det huvudsakligen är 
andra avslutsorsaker som dominerar. Så länge 
man inte vet hur många deltagare som faktiskt 
avslutats är det emellertid svårt att säga något 
om graden av måluppfyllelse – den fördelning 
som redovisas kan i princip vara baserad på 20 
avslutade deltagare likväl som på 200. För att 
få fram den centrala referenspunkten – antal 
avslutade – har därför samtliga arbetsmark-
nadsenheter ombetts att skicka in denna upp-
gift. I skrivande stund saknas dock uppgifter 
för Ale och Tjörn.

32. Lundin & Skedinger 2006.

 Antal  Kön  Totalt antal Andel avslutade 
 avslutade  (procent)  deltagare (procent) 
    

  Kvinnor  Män

 322 43  57 515 62,5

 76 43  57 200 38,0

 235 44  56 368 63,8

 193 48  52 313 61,7

 98 38  62 194 50,5

 59 42  58 134 44,0

 247 41  59 399 61,9

 145 40  60 196 74,0

 125 37  63 325 38,5

Tabell 3:13 Avslutade deltagare (2013).

Alingsås

Härryda

Kungsbacka

Kungälv

Lerum

Lilla Edet

Mölndal

Partille

Stenungsund

I första kolumnen redovisas antal avslutade 
deltagare, följt av en könsfördelning. I sista 
kolumnen har den andel som antalet avslutade 
utgör av det totala antalet deltagare räknats 
fram. Syftet med detta är att få en uppfattning 
om omfattningen av utflödet ur verksamheten. 
Här kan man urskilja två grupper där den ena 
ligger på andelar mellan knappt 40 procent upp 
till 50 procent (Härryda, Lerum, Lilla Edet och 

Stenungsund) och där övriga ligger på cirka 
60 procent upp till nära 75 procent (Alingsås, 
Kungsbacka, Kungälv, Mölndal och Partille). 
Könsfördelningen bland avslutade deltagare 
motsvarar i stort sett könsfördelningen i del-
tagargruppen som helhet, där relationen ligger 
runt 40/60 med en högre andel män (se tabell 
3:5). I tabell 3:5 avviker Mölndal (och Tjörn) 
från detta mönster genom en omvänd fördel-
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ningen i deltagargruppen (högre andelar kvin-
nor jämfört med män). Om man ställer den för-
delningen i relation till könsfördelningen bland 
avslutade deltagare innebär det att andelen av-
slutade deltagare inom gruppen kvinnor är låg 
i Mölndal.I första kolumnen redovisas antal 
avslutade deltagare, följt av en könsfördelning. 
I sista kolumnen har den andel som antalet 
avslutade utgör av det totala antalet deltagare 
räknats fram. Syftet med detta är att få en upp-
fattning om omfattningen av utflödet ur verk-
samheten. Här kan man urskilja två grupper 
där den ena ligger på andelar mellan knappt 40 
procent upp till 50 procent (Härryda, Lerum, 
Lilla Edet och Stenungsund) och där övriga lig-
ger på cirka 60 procent upp till nära 75 procent 
(Alingsås, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal och 
Partille). Könsfördelningen bland avslutade 
deltagare motsvarar i stort sett könsfördelning-
en i deltagargruppen som helhet, där relationen 
ligger runt 40/60 med en högre andel män (se 
tabell 3:5). I tabell 3:5 avviker Mölndal (och 
Tjörn) från detta mönster genom en omvänd 
fördelningen i deltagargruppen (högre andelar 
kvinnor jämfört med män). Om man ställer den 
fördelningen i relation till könsfördelningen 
bland avslutade deltagare innebär det att ande-
len avslutade deltagare inom gruppen kvinnor 
är låg i Mölndal.

Avslutsorsaker
Avslutsorsaker är det begrepp som används för 
att beskriva vad arbetsmarknadsenheternas in-
satser resulterat i när en deltagare skrivs ut från 
verksamheten. Fördelningen mellan olika av-
slutsorsaker är därmed ett viktigt resultatmått. 
Avslutsorsakerna beskrivs i den ordlistan som 
finns i inledningen av rapporten, men katego-
rin Annan kan behöva förtydligas ytterligare. 
I diskussioner inom nätverket för arbetsmark-
nadsenheternas chefer har det framkommit 
att alternativet Annan i huvudsak använts för 
att registrera olika slags ”felanvisning”. Det 
kan handla om att det efter anvisningen till ar-
betsmarknadsenheten uppdagats att personen 
redan har en annan aktivitet som den anvisande 
instansen inte känt till. Det kan också handla 
om att personen har flyttat till en annan kom-
mun. Skillnader i innebörden av Överförd till 
annan myndighet och Slutförda uppdrag kan 
också behöva tydliggöras. Om en person anvi-
sats från Arbetsförmedlingen och överförs dit 
igen efter avlutad insats registreras resultatet 
som Slutfört uppdrag. Om personen däremot 
efter insats överförs till en annan instans än 
den anvisande registreras detta som Överförd 
till annan myndighet, exempelvis om en person 
anvisats från försörjningsstöd och sedan över-
förs till Arbetsförmedlingen eller tvärtom.

 Arbete Studier Överförd till Slutförda Annat 
   annan myndighet uppdrag

 9 62 29 0 0

 36 13 3 14 34

 23 22 11 35 9

 26 9 21 27 18

 35 3 47 7 8

 30 5 42 0 22

 22 3 3 61 10

 20 9 18 26 26

 22 16 12 21 30

 30 11 19 7 32

Tabell 3:14. Resultat vid avslut, procent.

 Ale

 Alingsås

 Härryda

 Kungsbacka

 Kungälv

 Lerum

 Lilla Edet

 Mölndal

 Partille

 Stenungsund
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I tabellen på föregående sida ser vi att skillna-
derna mellan kommunerna är stora i flera av-
seenden. I första kolumnen – Arbete – kan man 
urskilja tre grupper. Alingsås, Kungälv, Lerum 
och Stenungsund ligger i ett spann mellan 30 
och 36 procent. Härryda, Kungsbacka, Lilla 
Edet, Mölndal och Partille ligger i spannet 20 
till 26 procent. Ale, slutligen, har nio procent 
avslutade till arbete.
Spridningen är ännu större om man ser till 
avslutsorsaken Studier. Här ligger Ale i topp 
med hela 62 procent. Steget ned till Härryda, 
som har näst störst andel, är hela 40 procent-
enheter. Som vi sett tidigare karaktäriseras 
deltagargruppen i Ale av låg utbildningsnivå 
och här kan man tänka sig att förklaringen 
till den höga andelen deltagare som avslutats 
till studier handlar om en medveten strategisk 
satsning på utbildning från arbetsmarknadsen-
hetens sida. I Ale fanns också under 2013 ett 
projekt – Vägen ut – som just syftade till att 
motivera deltagarna att påbörja studier, vilket 
förmodligen är en viktig förklaring till utfallet. 
En annan faktor som kan tänkas ha betydelse 
för hur framträdande studier är som avsluts- 
orsak är tillgängligheten till utbildning. Arbets-
marknadsenheterna i Kungsbacka och i Lilla 
Edet är samorganiserad med utbildningssidan 
och avslut till studier borde vara framträdande 
här, men här ligger andelarna på nio respektive 
tre procent. Andra intressanta reflektioner är 
att Kungälv och Lerum ligger högt i fråga om 
Överförd till annan myndighet (47 respek-
tive 42 procent). Det ska ställas i relation till 
exempelvis Alingsås och Lilla Edet som bara 
har tre procent med den avslutsorsaken. Lilla 
Edet sticker också ut med 61 procent avslutade 
genom Slutförda uppdrag, där Ale ligger på noll. 
Resterande kommuner ligger på andelar från 
sju till 35 procent. Skillnaderna är också stora 
inom kategorin Annat. I Alingsås är exempel-
vis den avslutsorsaken nästan lika vanlig som 
Arbete (34 respektive 36 procent).

 I KAS finns också uppgifter om avslutsor- 
saker uppdelade på kön33 och i några fall är köns-
skillnaderna påtagliga. När det gäller studier 
är skillnaderna mycket stora i Ale. Här har 73 
procent av kvinnorna avslutats till studier jäm-
fört med 49 procent av männen. Båda dessa an-
delar ligger emellertid högt jämfört med övriga 
kommuner oavsett vilket kön man tittar på. I 
Stenungsund är skillnaden också relativt stor, 
men den går åt motsatt håll. Här har inga kvin-
nor avslutats till studier, medan andelen män 
ligger på 18 procent. I Ale är även könsskillna-
derna framträdande när det gäller Överförd till 
annan myndighet där andelen män ligger på 40 
procent, medan andelen kvinnor är 20 procent. 
Slutförda uppdrag är den allmänt vanligaste 
avslutsorsaken i Lilla Edet och ser man till kate- 
gorin män är andelen hela 72 procent, medan 
53 procent kvinnor har denna avslutsorsak.
 Resultat vid avslut kanske är en av de mest 
centrala variablerna i KAS och det finns all 
anledning att vidare undersöka vilka faktorer 
som tycks ha förklaringskraft när det gäller 
omfattning och fördelningen av avslutsorsaker 
i de olika kommunerna. Samtidigt är det vik-
tigt att ha i minnet att antalet avslutade i flera 
fall är lågt och att det då är vanskligt att dra 
slutsatser på grundval av materialet. Det totala 
antalet avslutade deltagare i Lilla Edet är exem-
pelvis 59 personer varav 15 avslutats till arbete 
eller studier. Om man dessutom ska bryta ned 
variabeln ytterligare och göra könsuppdelade 
analyser blir underlaget mycket litet.

Tid i insats
Hur länge deltagarna varit i insats vid avslut 
är ytterligare en resultatindikator i KAS. Tid 
i insats kan beskrivas som ett mått på genom-
strömningstakten och som tabellen på nästa 
sida visar är skillnaderna relativt stora.

33. För fullständiga uppgifter om könsfördelningen avseende avslutsorsaker hänvisas till KAS www.kolada.se.
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Ale, Kungälv och Stenungsund är kommuner 
med relativt höga andelar avslutade deltagare 
efter lång tid i insats. Samtliga har andelar över 
20 procent. Resterande kommuner har mindre 
än 10 procent avslutade efter mer än 24 måna-
der i insats och här ligger Alingsås och Partille 
mycket lågt med tre respektive noll procent. 
De efterflöljande intervallen följer inte samma 

mönster och variabeln Tid i insats kan allmänt 
sägas visa på ett ganska spretigt resultat.
Diagrammet nedan syftar till att redogöra för 
genomströmningstiden på ett mer överskådligt 
sätt. Här visas en fallande skala där den kom-
mun som har högst andel avslutade deltagare 
inom alternativet Efter mer än 24 månader 
ligger överst.

Diagram 3:5. Tid i insats.
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Partille

Alingsås

Härryda

Mölndal

Lerum

Stenungsund

Kungälv

Ale

Efter mer än 24 mån

Efter 6-24 mån

Efter 3-6 mån

Inom 3 mån

 Deltagare Deltagare Deltagare Deltagare 
 som avslutats inom som avslutats efter som avslutats efter som avslutats efter mer 
 3 månader 3–6 månader 6–24 månader än 24 månader

 5 10 50 35

 28 27 42 3

 18 30 47 5

 30 29 19 22

 12 14 65 9

 38 25 32 5

 40 32 28 0

 11 30 38 21

Tabell 3:15. Tid i insats, procent.

 Ale

 Alingsås

 Härryda

 Kungälv

 Lerum

 Mölndal

 Partille

 Stenungsund
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Tid i insats är en variabel som förmodligen kan 
förklaras av en rad olika faktorer. Deltagarnas 
behov av stöd är en given aspekt, men i det 
avseendet innehåller KAS inga konkreta indi-
katorer, t.ex. finns inga mått på i vilken grad 
deltagarna omfattas av psykisk ohälsa, vilket 
förmodligen är en viktig förklaring till skillna-
der i insatstid. På basis av intervjumaterialet 
kan man emellertid inte urskilja några skillna-
der mellan deltagarna vid de olika arbetsmark-
nadsenheterna när det gäller psykisk ohälsa, 
men det är mycket möjligt att det finns skillna-
der som skulle kunna belysas med en annan typ 
av studie. 
 Deltagarnas välbefinnande/ohälsa är alltså 
något som varken har fångats in i intervjuerna 
eller i KAS, men det finns två andra variabler i 
KAS som på goda grunder kan antas ha bety-
delse för att förklara genomströmningstakten. 
Utbildning är den ena och den andra är hur lång 
tid deltagarna varit utan arbete innan inskriv-
ning. Att utbildningsnivå har betydelse för möj-
ligheterna att få ett arbete är ett väl underbyggt 
faktum34 och personer med låg utbildning kan 
förväntas behöva längre tid i insats. Det under-
liggande resonemanget bakom den andra vari-
abelns förklaringskraft för genomströmnings-
takten är att arbetslöshet i sig blir ett hinder för 
att komma in på arbetsmarknaden – ju längre 
tid utanför arbetsmarknaden, desto längre tid 
att ta sig tillbaka. Mot bakgrund av detta re-
sonemang borde långa genomströmningstider 
samvariera med hög andel deltagare med låg 
utbildningsnivå och hög andel deltagare som 
varit utan arbete en lång tid innan inskrivning 
vid arbetsmarknadsenheten. En sådan samvari-
ation är emellertid svår att konstatera med ett 
så pass begränsat underlag – det är bara fem 
kommuner (Ale, Härryda, Partille, Mölndal 
och Stenungsund) som har besvarat samtliga 
tre frågor (Tid i insats, Utbildningsnivå samt 

Tid utan arbete innan inskrivning). Vad man 
kan säga är att Ale utgör ett exempel där de tre 
variablerna samvarierar. I övrigt går det inte att 
se något tydligt mönster. 
 Att synliggöra hur länge deltagarna är i in-
sats och utifrån den insikten söka kunskap om 
varför det ser ut som det gör vid en specifik 
arbetsmarknadsenhet är ett viktigt syfte. Kun-
skapen kan exempelvis leda till ökad förståelse 
för arbetsmarknadsenheternas förutsättning-
ar – såväl bland politiker som tjänstemän och 
samarbetsparter. Kunskapen kan också leda till 
insikter som kan ligga till grund för förändra-
de strategier och arbetssätt inom arbetsmark-
nadsenheterna. I analysen av orsakerna till 
genomströmningstider är det då viktigt att väga 
in kvalitativa data både på deltagarnivå (t.ex. 
omfattningen av psykisk ohälsa bland deltagar-
na), organisatorisk nivå (t.ex. tillgång till rele-
vanta resurser) och samhällsnivå (t.ex. förut-
sättningar för sysselsättning i kommunen). Det 
är också viktigt att väga in specifika händelser 
inom arbetsmarknadsenheten – enkilda strate-
giska beslut kan få stort genomslag i inrappor-
teringen av data till KAS. Ett tydligt exempel 
på detta illustreras av det faktum att Ales höga 
andelar som avslutats efter lång tid åtminstone 
delvis kan förklaras av ett sådant beslut. Under 
2013 avslutades ett antal personer som under 
många år haft en kommunal arbetsmarknads-
anställning i Ale. Beslutet togs mot bakgrund 
av det krav på ekonomisk åtstramning som 
riktades till sektor arbete, trygghet och omsorg 
i kommunen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Tid i 
insats är en intressant, men på flera sätt kom-
plicerad och svårtolkad variabel, som kräver 
en hel del kompletterande information för att 
kunna användas på ett meningsfullt och kon-
struktivt sätt.

34. Se t.ex. SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).
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R apporten om arbetsmarknadsen- 
 heterna i Göteborgsregionen är om-

fattande och innan slutsatser formuleras kan 
en sammanfattning kan behövas för att samla 
upp och koka ned innehållet till ett mer grepp-
bart format. Sammanfattningen följer samma 
struktur som rapporten i övrigt och inleds med 
rubriken Lokala förutsättningar följt av Orga- 
nisatorisk tillhörighet, Uppdrag, målgrupp, 
syfte, Insatsernas organisering, Aktiviteterna, 
samt Resultat.

Lokala förutsättningar
Ålderssammansättningen och könsfördelning-
en i befolkningen är sociodemografiska fakto-
rer där skillnaderna mellan de kommuner och 
stadsdelar som ingår i studien är små överlag, 
men i övrigt är variationen relativt stor. De fak-
torer som analyserats närmare är:

 • Arbetslöshet ( 16–64 år)
 • Ungdomsarbetslöshet (20–24 år)
 • Andel i befolkningen 25–64 år med grund- 

 skola som högsta utbildningsnivå
 • Andel som har ”Ej betyg” från årskurs 

 nio i svenska/svenska som andraspråk, 
 matematik eller engelska.

 • Ohälsotal (16–64 år)
 • Andel arbetslösa som saknar rätt till esätt- 

 ning via socialförsäkringssystemet
 • Ekonomiskt bistånd i kronor/invånare
 • Andel biståndsmottagare med arbetslös- 

 het som orsak till biståndsbehovet
 • Andelen utrikes födda

När det gäller stadsdelarna visar det sig att 
Västra Göteborg, och framförallt Örgryte- 
Härlanda omfattas av förhållandevis gynn-
samma förutsättningar avseende de faktorer 
som ingår i analysen, medan Västra Hisingen 
är en stadsdel präglad av hög arbetslöshet, 
höga kostnader för ekonomiskt bistånd, höga 
andelar utrikes födda och låg utbildnings- 

nivå i befolkningen. För kommunerna kan 
ett mönster urskiljas där de flesta omfattas av 
relativt gynnsamma förutsättningar i samtliga 
avseenden. Nivåer över index på den ena eller 
båda utbildningsvariablerna förenar Kungälv, 
Tjörn och Öckerö. Mölndal och Stenungsund 
har relativt höga kostnader för ekonomiskt 
bistånd. Partille, Tjörn och Stenungsund har 
höga andelar biståndsmottagare med arbets-
löshet som orsak till biståndsbehovet. Mölndal 
och Partille är kommuner med relativt höga 
andelar utrikes födda. Partille har också en 
hög andel arbetslösa som saknar rätt till er-
sättning från socialförsäkringssystemet. När 
det gäller arbetslöshetsnivåer är det emellertid 
Ale, Alingsås, Lilla Edet och Härryda som har 
höga nivåer. Bortsett från Härryda omfattas 
dessa kommuner, tillsammans med stadsdelen 
Västra Hisingen, också av höga nivåer i flera 
andra avseenden. En gemensam nämnare är 
höga andelar arbetslösa som saknar ersättning 
från socialförsäkringssystemet. Bortsett från 
Alingsås är låg utbildningsnivå ytterligare en 
gemensam faktor. I övrigt spretar bilden, men 
sammantaget är Lilla Edet den kommun som 
totalt sett omfattas av flest faktorer med höga 
värden.

Organisatorisk tillhörighet
I Göteborgsregionen är det en tydlig slagsida 
mot att arbetsmarknadsenheterna är organise-
rade inom socialtjänsten. Nära två tredjedelar 
av kommunerna i studien är knutna till social-
tjänsten och det kan jämföras med hela landet 
där siffran är 31 procent.35 På nationell nivå är 
det organisering direkt under kommunstyrel-
sen som är det enskilt vanligaste alternativet 
(37 procent). 
 Kopplingen till socialtjänsten är alltså något 
som utmärker Göteborgsregionen och av in-
tervjumaterialet framgår att det både finns för- 
och nackdelar med detta. På den negativa sidan 

4. Sammanfattning och slutsatser

35. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2013.
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finns uppfattningen att arbetsmarknadsinsatser 
är ett område som får stå tillbaka till förmån 
för det sociala området, främst på grund av att 
arbetsmarknadsinsatser inte är ett lagstadgat 
ansvar för kommunerna. Krav på nedskärningar 
i förvaltningens budget slår ofta hårt mot ar-
betsmarknadsverksamheten till följd av att 
det sociala området prioriteras. På den posi-
tiva sidan finns upplevelsen av att samarbetet 
kring den gemensamma målgruppen (försörj-
ningsstödstagare) underlättas genom kortare 
informations- och beslutsvägar. Några negativa 
erfarenheter av organisatorisk anknytning 
till utbildningssidan eller kommunstyrelsen 
påtalas inte. Trots att även utbildning är ett 
lagstadgat kommunalt ansvar är det enbart de 
positiva aspekterna som lyfts fram och det är 
båda praktiska och symboliska faktorer som 
nämns. På det symboliska planet signalerar en 
samorganisering med utbildningssidan en mer 
framåtriktad och positiv utgångspunkt jämfört 
med de signaler som kopplingen till exempelvis 
ekonomiskt bistånd ger. En organisering direkt 
under kommunstyrelsen uppfattas ha ett lik-
nande symboliskt värde, men också en konkret 
praktisk betydelse genom närheten till politiska 
beslut och ökade möjligheter till inflytande.

Uppdrag, målgrupp och syfte
Arbetsmarknadsenheternas uppdrag är i hög 
grad kopplat till den politiska ambitionen att 
minska kostnaderna för försörjningsstödet. 
Merparten av enheterna är organiserade inom 
socialtjänsten och personer som uppbär för-
sörjningsstöd är en prioriterad målgrupp. Den 
organisatoriska tillhörigheten tycks dock inte 
ha någon betydelse för vilken målgrupp som 
står i fokus – samtliga kommuner/stadsdelar 
har försörjningsstödstagare som en prioriterad 
målgrupp. Göteborgs stad är den enda enhet 
som inte nämner försörjningsstöd i uppdrags-
beskrivningen. Här riktas uppdraget istället till 
ungdomar, utrikes födda samt personer med 
funktionshinder. Uppdrag med bäring på ar-
betslösheten i bredare bemärkelse finns även i 
Ale, Mölndal, Partille och Stenungsund. Lerum, 
Kungsbacka och Stenungsund har också upp-
dragsskrivningar inriktade mot ungdomar.
 Av såväl dokumentanalysen som intervjuer-
na att döma tycks att arbetsmarknadsenheter-
nas formella uppdrag i allmänhet vara relativt 
vagt formulerade. Utöver de mål som arbets-
marknadsenheterna själva formulerar finns få 

konkreta skrivningar specifikt riktade till ar-
betsmarknadsenheterna. Några intervjuperso-
ner säger också att de inte är helt säkra på vad 
arbetsmarknadsenhetens formella uppdrag är 
eller i vilket dokument uppdraget formuleras. 
Här finns en del variationer, men sammantaget 
pekar studien på ett behov av ökad tydlighet i 
det här avseendet. En uppfattning som uttrycks 
i flera intervjuer är att ett tydligare uppdrag och 
en uttalad politisk vilja skulle bidra till förbätt-
rade möjligheter att bedriva bra verksamhet.
 De deltagargrupper som arbetsmarknadsen-
heterna i praktiken vänder sig till ligger inte 
helt och hållet i linje med de målgrupper som 
pekas ut i uppdragsbeskrivningarna. Enheterna 
arbetar i huvudsak med personer som uppbär 
försörjningsstöd av arbetslöshetsskäl men 
även andra grupper inkluderas, framförallt via 
överenskommelser eller avtal med Arbetsför-
medlingen och det är här som teori och praktik 
inte riktigt möter varadra. I Ale och Lilla Edet 
nämns exempelvis inget om ungdomsfokus i 
updragsskrivningarna, men man har ett samar-
bete med Arbetsförmedlingen kring ungdomar. 
Lerum däremot, tar inte emot ungdomar från 
Arbetsförmedlingen, trots att minskad ung-
domsarbetslöshet ingår i uppdraget. Att inte 
samarbeta med Arbetsförmedlingen kring ung-
domar behöver i och för sig inte innebära en 
avsaknad av ungdomsfokus, men det innebär 
en mer begränsad målgruppsdefiniton för grup-
pen ungdomar i och med att insatserna främst 
riktas till ungdomar som uppbär försörjnings-
stöd. 
 När det gäller målgruppens sammansättning 
är begreppet komplex problematik något som 
ofta förekommer i intervjuerna. Begreppet 
syftar på att många i deltagargruppen har an-
dra problem än ”bara” arbetslöshet som kan 
”rustas” bort genom de insatser som arbets-
marknadsenheten erbjuder. Den komplexa 
problematiken handlar dels om en trasslig so-
cial situation med osäkra boendeförhållanden, 
skulder, konfliktladdade relationer etc., liksom 
psykisk ohälsa. I mötet med den hårda konkur-
rensen på arbetsmarknaden, där minsta avvi-
kelse från sociala normer tillåts bli ett skäl till 
att sorteras bort, tenderar den komplexa pro-
blematiken att betraktas som en funktionsned-
sättning. Arbetslösheten i sig tenderar också att 
bli en negativ sorteringsprincip, vilket innebär 
att risken för att hamna i långvarig arbetslöshet 
är påtaglig. Resonemanget ligger i linje med 
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aktuell forskning som visar att det inte räcker 
med att ha rätt utbildning och relevant arbets-
livserfarenhet för att få ett jobb – den arbets-
sökandes måste också ha ”rätt” personlighet. 
Social kompetens, flexibilitet, effektivitet och 
samarbetsförmåga är personliga egenskaper 
som blivit allt viktigare och att inte besitta dem 
i tillräcklig grad kan utgöra ett funktionshinder 
i förhållande till fenomenet anställningsbarhet.36

 Att deltagarna ska komma i egen försörjning 
genom arbete eller studier är ett övergripande 
syfte med de insatser som arbetsmarknadsen-
heterna i studien erbjuder, men med tanke på 
målgruppens komplexitet handlar det ofta om 
långa processer och i många fall är arbetsmark-
nadsenhetens insats ett delmål på vägen. En del 
alternativa syften med insatserna nämns också 
i intervjuerna och här tycks en utredning av 
”rätt ersättningsform” vara ett uttalat syfte vid 
några enheter.

Insatsernas organisering
Hur insatserna vid de studerade arbetsmark-
nadsenheterna är organiserade kan beskrivas 
utifrån fyra dimensioner:

 1. inflödesprinciper
 2. om insatserna är målgruppsinriktade eller 

 individuellt anpassade
 3. om insatserna bedrivs i grupp eller enskilt
 4. om insatserna är organiserade i en pro- 

 gramliknande struktur (”program” är in- 
 satser som är schemalagda till vissa tider 
 och omfattar aktiviteter som i någon mån 
 är fördefinierade)

Två övergripande inflödesmodeller kan urskil-
jas. Den första – ”en väg in” – kännetecknas 
av att man har en mottagande del som placerar 
ut deltagare i insats, vilket innebär att arbets-
marknadsenheten i högre grad styr val av insats 
jämfört med inflöde via den andra modellen 
där anvisande instans anmäler direkt till insats 
eller medarbetare på arbetsmarknadsenheten. 
 ”En väg in” är den vanligaste formen och 
tillämpas i Alingsås, Västra Göteborg, Örgryte- 
Härlanda, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, 
Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Tjörn. Men 
skillnaderna är stora med avseende på den 
mottagande enhetens omfattning och roll. 
I några fall består mottagandet i stort sett av 

att en handläggare eller motsvarande tar 
emot deltagaren, har ett kartläggande sam-
tal och placerar ut deltagaren i en insats. 
Så ser det exempelvis ut i Lerum. Den mest om-
fattande mottagande delen finns i Alingsås där 
Actus/kartläggningsteamet tar emot deltagare 
och bedriver verksamhet varje dag i en pro-
gramliknande insats som kan vara upp till tre 
månader. Anmälan direkt till insats/medarbe-
tare tillämpas i Ale, Västra Hisingen, Stenung-
sund, Partille och Öckerö. 
 När det gäller insatsernas organisering är den 
vanligaste modellen att både erbjuda grupp-
verksamhet och enskilt organiserade insatser. 
Det är bara stadsdelarna Västra Göteborg och 
Örgryte-Härlanda samt kranskommunerna 
Härryda, Tjörn och Öckerö som enbart erbjud-
er enskilda insatser och det är bara Alingsås 
som enbart erbjuder gruppverksamhet. Det är 
också få enheter som enbart arbetar med indi-
viduellt anpassade insatser – målgruppsinrikta-
de insatser förekommer i samtliga fall utom i 
Härryda, Örgryte-Härlanda, Partille och Öck-
erö. Ålder och vilket behov av stöd deltagaren 
behöver utgör de dominerande ”selektions-
principerna” för indelning i olika målgrupper. 
Insatser av programliknande karaktär erbjuds 
i Ale, Alingsås, Västra Hisingen, Örgryte-Här-
landa, Lerum, Lilla Edet och Stenungsund. 
Bortsett från insatsen i Örgryte-Härlanda 
handlar det om gruppverksamheter riktade till 
specifika målgrupper.
 En ambition med studien har varit att 
klustra arbetsmarknadsenheterna utifrån 
relevanta organisatoriska dimensioner, men 
utifrån de resultat som utkristalliserats låter 
sig arbetsmarknadsenheterna inte sorteras in i 
tydliga kategorier. Inflödesprincipen tycks ex-
empelvis inte självklart hänga ihop med de tre 
övriga organiserande dimensionerna. Arbets-
marknadsenheterna är inte heller renodlade i 
tillämpningen av dessa. Exempelvis är det flera 
enheter som både erbjuder insatser i program-
form och insatser vars innehåll och struktur 
inte är fördefinierade på samma sätt. Om mer 
sammanhållna kluster eller grupper ska urskil-
jas får man bryta ut inflödesprinciperna och 
klustra övriga organisatoriska dimensioner för 
sig. De två inflödesprinciperna illustreras med 
modellerna nedan.

36. Jacobsson & Seing, 2013.
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Figur 4:1. ”En väg in”.

Figur 4:2. Anvisande instans anmäler.
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Den första visar principen ”en väg in” som till-
lämpas av Alingsås, Västra Göteborg, Örgryte- 

Härlanda, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, 
Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Tjörn.

Den andra modellen tillämpas av Ale, Västra 
Hisingen, Partille, Stenungsund och Öckerö. 
Här ligger valet av insats i högre grad hos den 

anvisande instansen eftersom anvisning/anmä-
lan görs direkt till en specifik insats eller medar-
betare på arbetsmarknadsenheten.
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Figur 4:3. Individuell kontra generell strategi.
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Övriga organisatoriska dimensioner har grup-
perats utifrån graden av individuell anpassning. 
Några av arbetsmarknadsenheterna tillämpar 
konsekvent individuellt anpassade insatser – 
både till innehåll och till form – genom att man 
varken arbetar med målgruppsinriktade insat-
ser eller organiserar insatserna i en program-
liknande struktur. Andra arbetar i högre grad 
utifrån generella strategier på så sätt att man 
definierar målgrupper till vilka specifika insat-
ser riktas och/eller att man har utarbetat pro-

gram med en mer fastlagd struktur avseende 
tidsramar och innehåll. Begreppet generella 
strategier eller insatser har diskuterats (och 
valts bort) tidigare i rapporten i samband med 
argumentationen för att använda begreppet 
målgruppsinriktade insatser. I bedömningen av 
den mer sammanhållna strategin som görs här 
används emellertid begreppet generell strategi. 
Skillnaderna mellan arbetsmarknadsenheterna 
längs dimensionen individuell kontra generell 
strategi kan grovt illustreras med följande figur:

De kommuner som tydligast arbetar utifrån 
den individuella strategin är Härryda och Par-
tille. Visserligen finns inslag av gruppverksam-
het (jobbsökaraktiviteten i Partille), men skälet 
till organiseringen i grupp bottnar inte i någon 
målgruppsindelning. Organiseringen i grupp 
görs av praktiska skäl. Tjörn kan också sägas 
arbeta utifrån ett uttalat individuellt perspektiv, 
även om tillämpningen av trappstegsmodellen 
i någon mån innebär att insatsen har en pro-
gramliknande struktur. Västra Göteborg till-
lämpar också i hög grad en individuell strategi. 
Övriga arbetar utifrån mer generella strategier 
på så sätt att man definierar målgrupper till 
vilka specifika insatser riktas och/eller att man 
har utarbetat program med en mer fastlagd 
struktur avseende tidsramar och innehåll. 
Örgryte-Härlanda och Alingsås är de enheter 
som har bedömts arbeta utifrån den mest ge-
nerella strategin bland de enheter som ingår i 
studien. I fallet Örgryte-Härlanda grundar sig 
bedömningen på att insatserna är organiserade 
i ett specifikt program som alla deltagare går 
igenom. När det gäller Alingsås handlar det om 
att all verksamhet är målgruppsindelad och orga- 
niserad i en programliknande struktur. Här är 

också all verksamhet organiserad i grupp. Prin-
cipen grupp/enskilt är annars en organiserande 
dimension som inte följer indelningen i generell 
respektive individuell strategi – enheter som 
kan sägas ha en mer generell strategi erbjuder 
också enskilda insatser. Det är insatser riktade 
till deltagare som uppfattas stå längre ifrån 
arbetsmarknaden som oftast ges enskilt och 
innehållet i insatserna är då också mer indivi-
duellt anpassat. Insatser riktade till målgrupper 
som anses stå närmare arbetsmarknaden samt 
insatser riktade till gruppen ungdomar är i all-
mänhet organiserade som gruppverksamhet.
 De egna praktiska verksamheterna spelar 
en central roll inom kommunal arbetsmark-
nadsverksamhet. Arbetsmarknadsenheterna i 
studien erbjuder överlag omfattande praktisk 
verksamhet och den beskrivs som särskilt be-
tydelsefull för deltagare som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Intervjumaterialet visar på 
erfarenheter av att den reguljära arbetsmark-
naden inte är en arbetsmarknad för alla och 
det är inte bara anställningar som är svåra 
att åstadkomma – det kan också vara svårt 
att anordna praktikplatser, både i kommu-
nal verksamhet och hos privata arbetsgivare. 
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Här erbjuder de egna praktiska verksamheterna 
en form av ”mellanarbetsplats” som ger möjlig-
het till arbetsprövning/arbetsträning eller prak-
tik av något slag för personer som inte är redo 
för den reguljära arbetsmarknaden eller som av 
andra skäl har svårt att få ett arbete. Att de egna 
verksamheterna i huvudsak används för delta-
gare som står lite längre från arbetsmarknaden 
innebär att det i första hand är äldre deltaga-
re som får arbetsträning, praktik etc. internt, 
medan ungdomar snarare får motsvarande 
insats i annan kommunal regi eller hos privata 
arbetsgivare. I intervjuerna framkommer också 
att de praktiska verksamheterna inte alltid är 
ändamålsenliga för unga människor och inter-
vjupersonerna menar att det behövs renodlade 
ungdomsverksamheter där personalen kan 
fokusera på ungdomarnas specifika behov och 
där en social gemenskap i ungdomsgruppen 
kan bli en motiverande faktor i sig.

Aktiviteterna
I rapporten bygger redovisningen av insats-
utbudet i huvudsak på uppgifter insamlade 
via KAS. I KAS saknas uppgifter för de tre 
stadsdelarna och någon redovisning för Göte-
borg har därför inte gjorts utifrån dessa data. 
Bland de övriga kommunerna saknas uppgifter 
i KAS för Kungsbacka och Öckerö för varia-
beln Arbetstid per aktivitet. I diskussioner med 
arbetsmarknadsenheternas chefer har det också 
visat sig att olika tolkningar av begrepp, liksom 
olika rutiner för inrapportering, gör att uppgif-
terna i KAS är osäkra. En ungefärlig skattning 
av vad de olika enheterna lägger tonvikten på 
kan ändå göras utifrån en kombination av upp-
gifter från KAS och intervjudata.
 Jobbsök inklusive coachning är den aktivitet 
som bedrivs vid samtliga enheter om man i be-
greppet coachning lägger in det stöd som ges i 
form av individuella samtal i Västra Göteborg. 
Jobbsök inklusive coachning kan sägas vara 
basen i arbetsmarknadsenheternas utbud till-
sammans med arbetsprövning, arbetsträning 
och praktik. Arbetsprövning, arbetsträning 
och praktik erbjuds emellertid inte inom ramen 
för Arbetsmarknadsteamet i Västra Göteborg. 
Alingsås och Västra Hisingen skiljer sig också 
från mängden genom att inte bedriva någon 
praktik eller arbetsträning i egen regi. Kommu-
nala arbetsmarknadsanställningar är också en 

viktig insats som erbjuds av samtliga enheter, 
i stadsdelarna primärt via Göteborgs stad, med 
Språngbrädan i Västra Göteborg som ett bety-
delsefullt undantag. Anställningar är också den 
insats som överlag framhålls som den mest ef-
fektiva när det gäller att rusta individen för ett 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
 Sammantaget erbjuds ett likartat utbud av 
aktiviteter, men sex alternativa aktiviteter kan 
vara värda att särskilt lyfta fram. Den första är 
det utökade utbudet av studieinriktade aktivi-
teter som finns i Kungsbacka. Den andra alter-
nativa insatsen är arbetet med arbetsgivarkon-
takter som sker inom ramen för Jobbcentrum 
Äpplet i stadsdelen Västra Hisingen.  Samtliga 
enheter arbetar i någon grad med arbetsgivar-
kontakter, men på Jobbcentrum Äpplet är spe-
cifika personalresurser avdelade för uppgiften 
och man arbetar aktivt med matchning utifrån 
arbetsgivarnas behov av kompetens, snarare än 
att ta avstamp i individens personliga önske-
mål. Den tredje insatsen är Alingsås omfattan-
de kartläggningsarbete, som innebär en upp till 
tre månader lång utredningsinsats som ligger 
till grund för socialtjänstens beslut om lämplig 
insats. Den fjärde är Grön arbetslivsinriktad 
rehab i Partille som har en egen profil inom 
fältet Grön rehab genom att insatsen inte bara 
riktar sig till personer som behöver begränsa 
sitt ansvarstagande, och som fortfarande är 
knutna till en arbetsgivare, utan även omfattar 
”vanliga” praktik- och arbetsträningsplatser 
avsedda för personer med försörjningsstöd. 
Den femte insatsen är det obligatoriska inslaget 
av kvalificerad arbetsförmågebedömning som 
tillämpas i stadsdelen Ögryte-Härlanda. Den 
sjätte och sista insatsen som kan lyftas fram 
är Göteborgs stads arbete kring upphandling 
med sociala hänsyn där målet inför 2014 är att 
50 procent av alla upphandlingar ska ske med 
sociala hänsyn. Arbetet med sociala hänsyn i 
upphandlingar har också påbörjats i Ale.
 De sex beskrivna aktiviteterna är de som 
tydligast sticker ut från vad som kan kallas ett 
gemensamt basutbud, men för att visa på de 
nyanser som trots allt finns har en analys av 
intervjudata och data från KAS vägts samman 
och sammanfogats till en helhetsbild där just 
skillnader mellan enheterna lyfts fram. Tanken 
är att försöka spegla var respektive enhet lägger 
sitt fokus utöver det gemensamma basutbudet.
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Figuren ska inte tolkas alltför bokstavligt. Tan-
ken är att visa att det finns ett slags grundutbud 
inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet 
bestående av aktiviteterna arbetsprövning/
arbetsträning, jobbsökaraktiviteter inklusive 
coachning samt praktik. Dessa aktiviteter utgör 
en stomme som i någon mån erbjuds i samtliga 
kommuner och stadsdelar, om än i lite olika 
form och i olika grad. Vid några enheter domi-
nerar dessa aktiviteter (den lila cirkeln i mitten). 
De kringliggande cirklarna illustrerar alterna-
tiva profiler. I några kommuner kompletteras 
stommen med fokus på anställningar, framför- 
allt kommunala arbetsmarknadsanställningar 
och/eller feriejobb (orangea cirkeln). Här har 
Ale, Göteborg, Kungälv, Lerum, Stenungsund 
och Tjörn sorterats in utifrån lite olika be-
dömningar.  Att Göteborgs stad hamnar här 
beror på att både anställningar och feriejobb 
dominerar de centralt organiserade insatserna. 
Göteborgs stad erbjuder ett stort antal OSA 
och ett stort antal feriejobb. Omvandlingen av 
sysselsättningsplatser inom jobb- och utveck-
lingsgarantin till introduktionsanställningar, 
samt arbetet kring upphandling med sociala 
hänsyn är andra viktiga insatser. För Kungälvs 
del baseras inplaceringen på intervjuerna som 
visar att Kungälv satsar stort på kommunala 
arbetsmarknadsanställningar, framförallt ut-
vecklingsanställningar. Två variabler i KAS 

ligger till grund för bedömningen att Lerum har 
anställningar som fokus: Lerum ligger i topp 
när det gäller antal kommunala arbetsmark-
nadsanställningar per deltagare (tabell 3:10) 
och personalen lägger också relativt mycket 
tid på denna aktivitet (tabell 3:9). För Ale, Ste-
nungsund och Tjörn är det de höga andelarna 
feriejobb som motiverar insorteringen (tabell 
3:11). De övriga profilerna i modellen repre-
senteras av enskilda kommuner. Kungsbacka 
profilerar sig genom tillgången till karriär- och 
studievägledande insatser som finns via Kompe- 
tenscentrum. Örgryte-Härlandas fokus är 
arbetsförmågebedömning eftersom det är ett 
obligatoriskt inslag i den insats som erbjuds 
samtliga deltagare. Ett omfattande kartlägg-
ningsarbete är det som utmärker Alingsås. 
Arbetet med arbetsgivarkontakter utmärker 
Västra Hisingen. Det nära samarbetet med 
Arbetsförmedlingen, vars syfte är att kvalificera 
klienterna för Arbetsförmedlingens insatser, 
kännetecknar Västra Göteborg. Insatsen Grön 
arbetslivsinriktad rehab ger Partille en egen sär-
prägel.

Resultat
Centrala resultatindikatorer för arbetsmark-
nadsenheterna är verksamhetens omfattning, 
andelen avslutade deltagare samt fördelningen 

Figur 4:4. Arbetsmarknadsenheternas fokus.
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av avslutsorsaker.  Omfattningen redovisas i 
antalet deltagare och illustreras i diagrammet 
nedan. Alingsås, Ale och Mölndal utgör de 
största enheterna med knappt 400 deltaga-
re upp till drygt 500 deltagare. Kungsbacka, 

Kungälv och Stenungsund ligger i spannet 313 
och 368 deltagare. Härryda, Lerum och Partille 
har runt 200 deltagare medan Lilla Edet och 
Tjörn har 134 respektive 100 deltagare.

Andelen avslutade deltagare beräknas utifrån 
uppgifter om antalet avslutade deltagare under 
året ställt i relation till antalet deltagare totalt 
under samma period. Uppgifter om antalet 
avslutade deltagare saknas för Ale och Tjörn, 
men övriga kommuner kan delas in i två grup-
per. Den ena gruppen ligger i spannet mellan en 
andel på knappt 40 procent avslutade deltagare 
upp till dryga 50 procent. Här finns Härryda, 
Lerum, Lilla Edet och Stenungsund. I den an-
dra gruppen ligger andelen avslutade deltagare 
på mellan dryga 60 procent upp till 74 procent. 
Här finns Alingsås, Kungsbacka, Kungälv, 
Mölndal och Partille.
 De avslutsorsaker som finns med i KAS 
är Arbete, Studier, Överförd till annan myn-
dighet, Slutförda uppdrag, samt Annan. 
Redovisningen av avslutsorsaker ger en 
ganska splittrad bild – det går inte att sor-
tera in arbetsmarknadsenheterna i ett fåtal 
kategorier som domineras av en eller ett par 
avslutsorsaker. Istället finns ett flertal olika 
kombinationer av två eller tre avslutsorsa-
ker som sammantaget står för över hälften 
av andelen avslutade i respektive kommun. 
Det är bara i Ale och Lilla Edet som en en-

skild avslutsorsak dominerar. I Ale har drygt 
60 procent av deltagarna avslutats till studier, 
vilket åtminstone delvis förklaras av att enhe-
ten under 2013 hade ett projekt vars syfte var 
att motivera deltagarna till just studier. I Lilla 
Edet är det Slutförda uppdrag som dominerar. 
I alla kommuner utom i Ale har minst 20 pro-
cent av deltagarna avslutats till arbete under 
året. Spannet ligger mellan 20 procent och 36 
procent. Resultat vid avslut kanske är en av de 
mest centrala variablerna i KAS och det finns all 
anledning att vidare undersöka vilka faktorer 
som tycks ha förklaringskraft när det gäller om-
fattning och fördelningen av avslutsorsaker i de 
olika kommunerna/stadsdelarna. Samtidigt är 
det viktigt att ha i minnet att antalet avslutade 
i flera fall är lågt och att det då är vanskligt att 
dra slutsatser på grundval av materialet.
 Hur länge deltagarna varit i insats vid avslut 
är den sista resultatindikatorn som redovisas. 
Tid i insats kan beskrivas som ett mått på genom- 
strömningstakten och i KAS används följande 
tidsspann: avslut inom a) 3 månader, b) efter 
3–6 månader, c) efter 6–24 månader och d) efter 
mer än 24 månader. Av de kommuner som 
besvarat frågan har Ale, Kungälv och Stenung-
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Diagram 4:1. Antal deltagare 2013.
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sund relativt höga andelar avslut efter lång tid i 
insats, medan resterande kommuner ligger be-
tydligt lägre. Alingsås och Partille har mycket 
låga andelar som avslutats efter mer än två år i 
insats. De övriga tidsintervallen följer inte sam-
ma mönster och variabeln Tid i insats kan all-
mänt sägas visa på ett ganska spretigt resultat.
 Att synliggöra hur länge deltagarna är i in-
sats och utifrån den insikten söka kunskap om 
varför det ser ut som det gör vid en specifik 
arbetsmarknadsenhet är en viktig uppgift om 
ambtionen är att skapa insatser som snabbast 
möjligt leder till att målet med insatsen upp-
fylls. Kunskapen kan ligga till grund för för-
ändrade strategier och arbetssätt inom arbets- 
marknadsenheterna. Kunskapen kan också 
leda till ökad förståelse för arbetsmarknadsen-
heternas förutsättningar – såväl bland politiker 
som tjänstemän och samarbetsparter. Men Tid 
i insats är en ganska komplicerad variabel som 
behöver kompletteras med annan information 
för att få fram tillförlitlig kunskap. Här behövs 
exempelvis kvalitativa data både på deltagar- 
nivå (t.ex. omfattningen av psykisk ohälsa 
bland deltagarna), organisatorisk nivå (t.ex. 
tillgång till relevanta resurser) och samhälls-
nivå (t.ex. förutsättningar för sysselsättning 
i kommunen). Det är också viktigt att väga 
in specifika händelser inom arbetsmarknads- 
enheten – enkilda strategiska beslut kan få stort 
genomslag i inrapporteringen av data till KAS .

Slutsatser och 
fördjupningsområden
Kartläggningen av arbetsmarknadsenheterna i 
Göteborgsregionen har i huvudsak en deskrip-
tiv inriktning med ambitionen att visa hur en 
uppföljning av verksamheternas innehåll och re-
sultat kan se ut. Ett par slutsatser och tänkbara 
fördjupningsområden kan emellertid pekas ut.
 En första slutsats är att skillnader i arbets-
marknadsenheternas innehåll och organisa-
tion inte på något tydligt sätt kan relateras 
till skillnader i lokala förutsättningar, såsom 
arbetslöshetens omfattning och karaktär. Att 
undersöka den typen av samband var en av de 
utgångspunkter som formulerades i planen för 
ett FoU-stöd inom arbetsmarknadsområdet. 
Om utgångspunkten är att lokala förutsätt-
ningar borde slå igenom i arbetsmarknadsen-
heternas verksamhet är ett tänkbart samband 
att höga kostnader för ekonomiskt bistånd, 

tillsammans med höga andelar försörjnings-
stödstagare med arbetslöshet som orsak till 
biståndbehovet, sammanfaller med fokus på 
försörjningsstödstagare som målgrupp för 
arbetsmarknadsenheterna. Ett annat rimligt 
antagande är att hög ungdomsarbetslöshet 
sammanfaller med fokus på insatser riktade till 
ungdomar. Som redan nämnts är försörjnings-
stödstagare genomgående arbetsmarknadsen-
heternas prioriterade målgrupp och här kan 
alltså inga tydliga skillnader kopplas till olik-
heter i kostnader för ekonomiskt bistånd och 
arbetslöshet som orsak till biståndsbehovet. 
När det gäller ungdomsarbetslöshet är det höga 
nivåer i Ale, Lilla Edet, Alingsås och Härryda, 
men ingen av dessa kommuner har särskilt 
höga andelar ungdomar bland deltagarna och 
det är bara i Ale och i Lilla Edet som målgrup-
pen är utvidgad på ungdomssidan. Feriejobben 
är en viktig ungdomssatsning som ligger utan-
för ordinarie målgrupper och här erbjuder både 
Alingsås och Ale ett stort antal platser, medan 
Härryda och framförallt Lilla Edet erbjuder 
få. Kungsbacka är den kommun som utifrån 
kartläggningen tycks ha det tydligaste fokuset 
på ungdomar, men här är ungdomsarbetslös-
heten låg. Att ungdomsinsatser ofta bedrivs i 
projektform och att deltagare i projektbaserade 
insatser inte konsekvent har redovisats i KAS 
kan dock dölja ett enheterna under 2013 har 
haft ett högre antal ungdomar än vad rappor-
ten visar. Förhoppningsvis kommer 2014 års 
inrapportering av uppgifter att vara mer tillför-
litlig och det blir då intressant att ställa resul-
taten i relation till såväl lokala förutsättningar 
som målformuleringar och uppdragsbeskriv-
ningar. Det sammanvägda intrycket i nuläget 
är emellertid att arbetsmarknadsenheternas 
målgrupper inte på något självklart sätt hänger 
samman med lokala förutsättningarna i termer 
av arbetslöshetens och det ekonomiska bistån-
dets omfattning och karaktär. Samtidigt bör 
en analys av det slaget utgå från ett helhetsper-
spektiv och inte enstaka variabler. Att enbart 
titta på kopplingen mellan exempelvis hög ung-
domsarbetslöshet och andelen ungdomar in-
skrivna vid arbetsmarknadsenheten eller speci- 
fika insatser riktade till gruppen ungdomar ger 
en ensidig bild av situationen. Vad kunskap om 
lokala förutsättningar framförallt bidrar med 
är en viktig förståelse för det sammanhang som 
respektive arbetsmarknadsenhet verkar inom 
och denna kunskap kan utgöra ett betydelse-
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fullt underlag i mer övergripande, strategiska 
diskussioner kring vilken inriktning arbets-
marknadsinsatserna bör ha.
 En organisering inom socialtjänsten domi-
nerar de studerade arbetsmarknadsenheterna, 
men den organisatoriska tillhörigheten tycks 
inte ha någon påtaglig betydelse för vilka mål-
grupper insatserna riktar sig till – försörjnings-
stödstagare står allmänt i fokus. Organisatorisk 
tillhörighet har däremot betydelse på andra 
sätt. Intervjupersonerna påtalar både ekono-
miska, praktiska och symboliska betydelser 
där en organisering inom socialtjänsten främst 
uppfattas ha negativa konsekvenser i form av 
hårdare konkurrens om resurser och en mer 
negativ symbolisk laddning jämfört med en or-
ganisering inom exempelvis utbildningssfären. 
Den organisatoriska tillhörigheten tycks också 
i viss mån ha betydelse för vilka aktiviteter som 
erbjuds – en samorganisering med utbildnings-
sidan innebär gynnsamma förutsättningar för 
ett större utbud av studierelaterade och vägle-
dande insatser. Skillnader i aktivitetsutbud eller 
insatsernas organisering kan i övrigt inte för-
klaras utifrån studien, men det kan konstateras 
att några arbetsmarknadsenheter profilerar 
sig genom att erbjuda aktiviteter eller insatser 
som inte finns på annat håll. Västra Hisingens 
fokus på arbetsgivarkontakter är kanske den 
aktivitet som tydligast skiljer sig från mängden, 
men även Kungabackas tillgång till karriär- och 
studievägledande aktiviteter, Partilles insats 
Grön arbetslivsinriktad rehab, Alingås omfat-
tande kartläggningsarbete, Göteborgs stads 
arbete kring  upphandling med sociala hänsyn 
och den konsekventa tillämpningen av arbets-
förmågebedömningar i Örgryte-Härlanda är 
aktiviteter eller insatser som kan sägas ge de 
aktuella enheterna en egen särprägel. 
 Att kategorisera eller klustra arbetsmark-
nadsenheterna utifrån relevanta organiserande 
dimensioner var ett av de mål som inlednings-
vis sattes upp för kartläggningen, men utifrån 
de resultat som utkristalliserats låter sig arbets-
marknadsenheterna inte sorteras in i tydliga 
kategorier. En relativt tydlig och intressant 
skiljelinje är emellertid huruvida enheterna till-
lämpar inflödesprincipen ”en väg in” eller om 
den anvisande instansen anmäler deltagaren till 
en specifik insats/en specifik medarbetare. Det 
intressanta är att inflytandet (eller om man så 
vill makten) över vilken insats en deltagare er-
bjuds ligger på olika delar i flödet beroende på 

modell. I de fall där modellen ”en väg in” till-
lämpas är arbetsmarknadsenhetens inflytande 
större, medan inflytandet koncentreras till den 
anvisande instansen med den andra modellen. 
Här ska man komma ihåg att intervjuperso-
nerna ofta påpekar att beslut om insats sker i 
dialog med såväl deltagare som representanter 
för den anvisande instansen oavsett vilken mo-
dell som tillämpas. Man ska också komma ihåg 
att kartläggningen greppar över många frågor 
och konsekvensen av det är att den kunskap 
som tas fram är relativt ytlig – det kan mycket 
väl vara så att skillnaden i inflytande eller makt 
inte visar sig vara så skarp om man tittar mer 
ingående på fenomenet. Den slutsats man trots 
allt kan dra är att resultatet från kartläggningen 
tyder på att det finns en intressant skillnad här 
och det finns skäl att mer specifikt undersöka 
denna aspekt. De frågor man kan ställa sig är 
om de två inflödesprinciperna är så uttalade 
som kartläggningen gör gällande och om så är 
fallet, huruvida det innebär faktiska skillnader i 
inflytande? Om skillnader i inflytande kan kon-
stateras, innebär i så fall ett större inflytande 
för arbetsmarknadsenheterna att verksamheten 
blir effektivare? Grunden för ett sådant anta-
gande baseras på de resonemang som en del 
intervjupersoner för när de beskriver att arbets-
marknadsenheten många gånger får omvärdera 
den bedömning av förutsättningar och behov 
som de anvisande instanserna ”skickar med” 
när en person anvisas till arbetsmarknadsenhe-
ten. Omvärderingen ligger sedan till grund för 
ändrad inriktning i insatsernas innehåll, tids- 
ramar, mål etc. Det antagna sambandet mellan 
ökat inflytande för arbetsmarknadsenheterna 
och ökad effektivitet grundar sig alltså på att 
det blir rätt insats från början om makten ligger 
hos arbetsmarknadsenheten istället för hos de 
anvisande instanserna. Här kan det vara vikt-
igt att betona att intervjupersonerna i studien 
inte uttrycker någon misstro gentemot de an-
visande instanserna. Intervjupersonerna menar 
snarare att orsaken till att man ”tvingas” 
omvärdera den tidigare bedömningen är de 
anvisande instanserna brist på tid. Oavsett om 
det är en av Arbetsförmedlingens handläggare 
eller en socialsekreterare inom försörjnings-
stödet som gjort bedömningen handlar det 
om tjänstemän som har ett stort antal klienter 
som man träffar i väldigt liten utsträckning. 
Arbetsmarknadsenheternas medarbetare har 
ett mer begränsat antal deltagare som man 
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träffar relativt ofta, vilket ger möjlighet till en 
djupare kunskap om individen. Utöver tidsas-
pekten lyfter intervjupersonerna också fram ar-
betsmarknadsenheternas ”neutralitet” som en 
viktig förutsättning. Till skillnad från Arbets- 
förmedlingen och socialtjänsten är den kom-
munala arbetsmarknadsenheten inte en myn-
dighet med makt över deltagarens ersättning 
och den neutraliteten medför gynnsammare 
förutsättningar för en öppen och mer tillitsfull 
relation. Tid och neutralitet kan alltså sägas 
vara faktorer som skiljer den kommunala ar-
betsmarknadsverksamheten från de anvisande 
instanserna och enligt intervjupersonerna i stu-
dien är detta faktorer som är avgörande för att 
få kunskap om individen och därmed kunna ta 
välgrundade beslut ifråga om lämpliga insatser. 
Utifrån detta resonemang kan man anta ett 
möjligt samband mellan insatsernas effektivitet 
och ett ökat inflytande över beslutet om insats- 
erna från arbetsmarknadsenheternas sida.
 Arbetsmarknadsenheternas formella upp-
drag framstår i allmänhet som vaga, även om 
det finns en del skillnader på den punkten. 
Flera intervjupersoner i studien efterfrågar en 
större tydlighet i uppdraget, liksom en uttalad 
ambition från politiskt håll för att utifrån dessa 
direktiv och ambitioner kunna bedriva en mer 
målinriktad verksamhet. Ett tydligare uppdrag 
uppfattas kunna stärka verksamhetens legitimi-
tet i förhållande till andra kommunala ansvar-
sområden. Upplevelsen av bristande legitimitet 
ska här ses i ljuset av att arbetsmarknadsinsats-
er inte är ett lagstadgat kommunalt ansvars-
område och behovet av ett tydligt uppdrag blir 
då särskilt viktigt. I kartläggningen har inte det 
politiska perspektivet belysts närmare – stra-
tegiska dokument har analyserats, men inga 
politiker eller beslutsfattare har intervjuats. 
Här skulle det vara intressant att söka kunskap 
om hur den politiska ambitionen ser ut, i vil-
ken mån det finns en arbetsmarknadspolitisk 
agenda som bottnar i den specifika kommunens 
lokala villkor och hur en sådan agenda i så fall 
kanaliseras ned till arbetsmarknadsenheten och 
får sin konkreta form i verksamheten. 
 I vad mån arbetsmarknadsenheterna erbjuder 
adekvata och tillräckliga insatser är en fråga 
som inte pekas ut i studiens syfte, men det är 
en fråga som kom att bli central i intervjuerna. 
Svaret på denna fråga är att intervjupersonerna 

i regel uppfattar att de insatser som enheten 
erbjuder är bra och meningsfulla, men mot 
bakgrund av den komplexa problematik som 
många av deltagarna omfattas av, i kombina-
tion med den allmänt hårda konkurrensen på 
arbetsmarknaden, räcker insatserna inte till 
– åtminstone inte om målet är arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden. Att deltagarna ska 
gå vidare till arbete eller studier är allmänt en 
målsättning vars rimlighet stundtals ifrågasätts. 
Upplevelsen är att den reguljära arbetsmarkna-
den inte är en arbetsmarknad för alla – även 
om det finns skilda erfarenheter bland intervju-
personerna är det övervägande intrycket att det 
är mycket svårt att få fram såväl arbetstillfällen 
som praktikplatser. Kommunala arbetsgivare 
beskrivs inte som mer benägna att ta emot 
arbetsmarknadsenheternas deltagare – snarare 
tvärtom. De egna praktiska verksamheterna är 
i sammanhanget viktiga ”mellanarbetsplatser” 
som ger möjlighet till arbetsprövning/arbetsträ-
ning eller praktik av något slag för personer 
som inte är redo för den reguljära arbetsmark-
naden eller som av andra skäl har svårt att få 
ett arbete. Samtidigt påtalas behovet av ökade 
kontakter med den ”riktiga” arbetsmarknaden. 
Anställningar ses som den absolut effektivaste 
insatsen för att motverka arbetslöshet, både på 
kort och på lång sikt och ett ökat samarbete 
med såväl kommunala som privata arbets- 
givare efterfrågas. I intervjuerna diskuteras 
upphandling med sociala hänsyn som en möjlig 
väg. Likaså har ett studiebesök vid Jobbcen-
trum Äpplet, Västra Hisingen, inspirerat flera 
andra arbetsmarknadsenheter i området och 
väckt tankar kring arbetet med arbetsgivar-
kontakter. Ett ökat samarbete med arbetsgivare 
kan ses som särskilt angeläget mot bakgrund 
av både tidigare forskning37 och det aktuella 
intervjumaterialet som tyder på att minsta av-
vikelse från sociala normer tillåts bli ett skäl till 
att sorteras bort i en anställningsprocess. Idag 
räcker det inte med att ha rätt utbildning och 
relevant arbetslivserfarenhet för att få ett jobb. 
Social kompetens, flexibilitet, effektivitet och 
samarbetsförmåga är personliga egenskaper 
som blivit allt viktigare och att inte besitta dem 
i tillräcklig grad kan utgöra ett funktionshinder 
i förhållande till fenomenet anställningsbarhet. 
Sammantaget kan man säga att det tycks finnas 
ett stort behov av ökad samverkan med arbets-

37. Jacobsson & Seing 2013.
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givarsidan och därmed också ett stort behov 
av kunskap om fungerande samarbetsformer. 
Kartläggningen ger både exempel på existe-
rande samarbeten och exempel på intervjuper-
sonernas idéer om hur nya samarbeten skulle 
kunna se ut. Bland de 13 kommuner som ingår 
i kartläggningen finns därmed en grogrund för 
att initiera nya samarbetsformer, liksom att ut-
veckla kunskap genom uppföljning och analys 
av pågående arbete.
 Avslutningsvis kan det konstateras att be-
hovet av att följa upp och utvärdera arbets-
marknadsenheternas resultat i syfte att skapa 
underlag för välgrundade beslut om arbetets 
inriktning och innehåll är något som påtalats 
av båda forskare, myndigheter, politiker och 
praktiker.38 Den satsning på KAS som gjordes 
inför 2013 års insamling av uppgifter kan ses 
som ett försök att svara upp mot detta behov 
och de resultat som presenteras i rapporten är 
framförallt baserade på dessa data. Det ska 
dock än en gång betonas att 2013 års insamling 
av uppgifter ska betraktas som en pilotomgång. 
Systemet har funnits en tid, men svarsfrekven-
sen har varit låg, bland annat på grund av att 
medarbetare och chefer vid arbetsmarknadsen-
heterna uppfattat systemet som komplicerat. 
Inför 2013 års inregistreing tog därför Sveriges 
Kommuner och Landsting initiativ till en revi-
dering av systemet. Man organiserade också 
utbildningsinsatser riktade till personal vid 
arbetsmarknadsenheterna i landet. Satsningen 
har gett resultat. Svarsfrekvensen har ökat 
markant och åtminstone bland kommunerna 
inom Göteborgsregionens kommunalförbund 
har en dialog kring betydelsen av gemensamma 
tolkningar av begrepp, liksom betydelsen av 
systemet som helhet, tagit fart. Dialogen har 
framförallt förts inom ramen för arbetsmark-
nadsenheternas chefsnätverk. De diskussioner 
som förts i nätverket under våren 2014 har 
visat att 2013 års uppgifter måste användas 
med stor försiktighet på grund av de skillnader 

i tolkningar av frågor och begrepp, skillnader 
i dokumentationsrutiner etc. Diskussionerna 
har varit konstruktiva, många oklarheter har 
retts ut och det finns en ambition att samord-
na sig och bidra till att systemet blir använd-
bart. Därmed finns goda förutsättningar att 
tillförlitligheten ökar och att det framöver blir 
möjligt att dra slutsatser på grundval av de 
inlämnade uppgifterna. Redovisningen i den-
na rapport ska dock i första hand ses som ett 
exempel på hur man kan arbeta med KAS, vilka 
analyser som kan göras och hur resultaten kan 
användas. Risken med att redovisa resultat som 
inte är tillförlitliga är förstås att läsaren inte tar 
fasta på de förbehåll som pekas ut och kanske 
inte läser hela rapporten utan ögnar igenom 
tabellerna och tolkar uppgifterna som riktiga. 
Av det skälet redovisas inte alla inregistrerade 
uppgifter, men det står var och en fritt att gå in 
i KAS via systemets webbplats – samtliga upp-
gifter är offentliga (www.kolada.se).

Delar av det dataunderlag som rapporten 
bygger på är således förknippade med viss 
osäkerhet – ett faktum som har påpekats åt-
skilliga gånger – men rapporten utgör ändå 
ett viktigt bidrag till kunskaputvecklingen 
inom området kommunala arbetsmarknads-
insatser. Grunden för rapportens tillkomst är 
initiativet att etablera en FoU-plattform inom 
arbetsmarknadsområdet,ett initiativ som togs 
av styrgruppen för arbetsmarknadsfrågor inom 
Göteborgsregionens kommunalförbund. En 
helt avgörande förutsättning för plattformen, 
liksom för tillkomsten av denna rapport, är 
emellertid att arbetsmarknadsenheterna i de 13 
medverkande kommunerna valde att satsa eko-
nomiska resurser för att finaisera arbetet, och 
inte minst, att chefer och medarbetare vid dessa 
arbetsmarknadsenheterna varit villiga att dela 
med sig av sin tid, sina kunskaper, erfarenheter 
och synpunkter. Ett stort tack till er alla!

38. Se t.ex. Thorén 2012.
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I denna bilaga redovisas den verksamhet som 
  bedrivs vid de arbetsmarknadsenheter39 

som ingår i kartläggningen. Det är de 12 krans-
kommunerna: Ale, Alingsås, Härryda, Kungs-
backa, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göte-
borg representeras i huvudsak av tre stadsdelar: 
Västra Göteborg, Västra Hisingen och Örgryte- 
Härlanda, men eftersom en betydande del av 
de kommunala arbetsmarknadsinsatser som 
erbjudsi Göteborg organiseras och finansieras 
centralt via stadsledningskontoret, redovisas 
även dessa. Redovisningen av varje kommun/
stadsdel inleds med en återkoppling till de loka-
la förutsättningarna på så sätt att det spindeldi-
agram som hör till respektive kommun/stads-
del visas.  Delavsnitten är sedan strukturerade 
i sex teman: Organisation, Uppdrag, Målgrupp 
och syfte, Aktiviteter, Insatser samt Resultat i 
korthet. 
 Information om verksamheterna har huvud-
sakligen samlats in via intervjuer med chefer 
och medarbetare vid arbetsmarknadsenhe-
terna, samt dokument. De dokument som 
analyserats är strategidokument av olika slag, 
exempelvis årsredovisningar, budgetdokument, 
verksamhetsbeskrivningar etc. En annan viktig 
informationskälla när det gäller vilka aktivi-
teter som erbjuds och enheternas resultat är 
den nationella databasen KAS, men här sak-
nas uppgifter på stadsdelsnivå och de uppgif-
ter som finns för Göteborg är ofullständiga. 
Öckerö kommun har dessutom inte besvarat 
frågorna i KAS och bland övriga kommuner 
varierar svarsfrekvensen (se bilaga 2). Redo-
visningen under rubrikerna Aktiviteter och 
Resultat i korthet skiljer sig därför åt en del 
mellan de olika arbetsmarknadsenheterna. I en 
del fall saknas information och i några fall har 
avsaknaden av KAS-data kompenserats med 
intervjudata.

 Beskrivningen som följer ger en ganska grov-
huggen bild av arbetsmarknadsenheterna vid 
den aktuella tidpunkten. Verksamheterna be-
finner sig i ständig förändring, insatser kommer 
och går, projekt startas upp och avslutas, och i 
avsnittet som följer ligger fokus på det innehåll 
som har en mer beständig karaktär. Det inne-
bär bland annat att en del insatser som bedrivs 
i tidsmässigt avgränsade projekt inte finns med, 
såvida inte intervjupersonerna särskilt nämner 
projekten som centrala inslag i verksamheten. 
Ett exempel på detta är PlugIn som riktar sig till 
ungdomar som omfattas av det kommunala in-
formationsansvaret. Flera kommuner var med 
i projektet, men det var framförallt i Mölndal 
som medarbetarna nämnde PlugIn. Det kan 
då ställas i relation till Kungsbacka, som också 
deltog i projektet, men i Kungsbacka fanns en 
ordinarie verksamhet som omfattade samma 
målgrupp och där tycks PlugIn mer ha haft 
rollen som en ny form för insatsen, medan den 
i Mölndal representerade en ny, och i medarbe-
tarnas perspektiv, central insats.
 För att undvika en alltför detaljerad be-
skrivning har en del aspekter valts bort i re-
dovisningen, även om dessa aspekter tagits 
upp i samband med intervjuerna. Det gäller 
anvisningsförfarandet, t.ex. om enheten arbe-
tar med ett remitteringssystem eller en enklare 
form av anmälan till insats. Vilka pedagogiska 
utgångspunkter man arbetar efter (exempelvis 
lösningsfokuserad metodik) eller vilka specifi-
ka insatser samordningsförbunden erbjöd vid 
tiden för studien tas inte heller upp. Samarbete 
är ytterligare ett tema som har valts bort. Skälet 
i just detta fall är att avdelningen Välfärd inom 
Göteborgsregionens kommunalförbund initie-
rade en studie med fokus på samarbetsfrågor 
parallellt med kartläggningen.40

Bilaga 1. Arbetsmarknadsenheterna

39. De verksamheter som ingår i studien benämns arbetsmarknadsenheter, även om verksamheterna i stadsdelarna inte självklart definierar sig som just arbetsmarknadsenheter. Det 
 gäller framförallt stadsdelarna Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda där insatserna i hög grad är integrerade med försörjningsstödet. Även Västra Hisingen har insatser som 
 är integrerade med försörjningsstödet, men erbjuder också insatser inom ramen för en specifik utförarenhet som i högre grad motsvarar den typ av arbetsmarknadsenhet som finns 
 i kranskommunerna.
40. För information, besök www.grkom.se
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Arbetsmarknadsenheten i Ale

Organisation
Arbetsmarknadsenheten (AME) sorterar un-
der omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 
Nämnden ansvarar för äldreomsorg, hälsa och 
sjukvård, funktionshinder och socialtjänst. 
AME ingår som en av fyra delar i sektor arbete, 
trygghet och omsorg. Inom AME finns förut-
om sysselsättningsdelen även dagligt arbete, 
Folkhälsofrågor och psykosocialmedicinska 
ungdomsmottagningen.
 Internt är AME organiserat i två delar: en 
där teoretisk basverksamhet bedrivs och en del 
med praktisk verksamhet som huvudsakligen 
är förlagd till Häljereds arbetsträningsstation. 
Man har också enstaka arbetsträningsplatser i 
olika kommunala verksamheter, bland annat 
på kommunhusets café. Totalt arbetar mot-
svarande 20 heltidsanställda med arbetsmark-
nadsinsatser. I den teoretiska basverksamheten 
arbetar tre handläggare. Handläggarnas an-
svarsområden är uppdelade efter deltagarnas 
ålder, där en handläggare enbart arbetar med 
vuxna, d.v.s. från 25 år och uppåt, och de två an-
dra arbetar med ungdomar upp till 25 års ålder. 
Sex handledare med relevant yrkeskunskap 
är knutna till den praktiska verksamheten. De 
aktiviteter man erbjuder är sömnad, bakning, 
skogsröjning, snickeri, cykelreparationer samt 
så kallade fixartjänster. Den praktiska verk-

samheten kan användas för insatser riktade till 
samtliga deltagare. Vid tidpunkten för studien 
fanns ingen enhetschef för AME. Rekryterings-
arbetet pågick och under tiden fungerade verk-
samhetschefen som enhetschef.

Uppdrag
I omsorgs och arbetsmarknadsnämndens bud-
get för 2013 (s 10) finns en rad skrivningar 
som berör arbetsmarknadsinsatser. Att 250 
feriejobb ska erbjudas ungdomar är det mest 
konkreta uppdraget. Därutöver handlar det 
mer om vilken inriktning verksamheten ska ha. 
Bland annat står det att det är särskilt viktigt 
att kommunen erbjuder stöd till personer som 
ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden, 
men även till personer med funktionsnedsätt-
ning. Särskild prioritet ska ges åtgärder rik-
tade till försörjningsstödstagare. Vidare står 
att verksamheten ska skapa möjligheter att gå 
vidare i arbetslivet genom studier, praktik, an-
ställning, egen eller kooperativ verksamhet och 
att den kommunala verksamheten ska ses som 
ett komplement till de statliga myndigheterna 
på området. Den indikator för måluppfyllelse 
som anges är sysselsättningsgraden i befolk-
ning 20–65 år, och målet inför 2013 är att gå 
från 83 procent till 83,5 procent.
 I den verksamhetsplan som formulerats på 
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enhetsnivå följer en del av uppdragsskrivning-
arna med. Här står att verksamheten ska

• skapa möjligheter att gå vidare i arbetslivet 
 genom studier, praktik, anställning, egen 
 eller kooperativ verksamhet eller om detta 
 inte är möjligt erbjuda en stimulerande och 
 aktiv vardag.
• skapa en bred bas av platser i kommunala 
 verksamheter så att ungdomarna kan få som- 
 marjobb
• på uppdrag av Arbetsförmedlingen samt indi- 
 vid- och familjeomsorgen skapa en trygg sys- 
 selsättning i kommunen eller arbetsprövning 
 för att bedöma arbetsförmåga.

Kopplat till det sista målet finns också skriv-
ningar som pekar ut ett behov av kompetens-
utveckling för personalen med inriktning mot 
kvalificerad arbetsförmågebedömning (Verk-
samhetsplan Arbetsmarknadsenheten 2013, 
s 6). Vid tidpunkten för denna studie stod också 
AME inför en organisationsförändring med 
anknytning till detta mål. Omorganisationen 
skulle innebära en integrering av olika delar 
inom sektor arbete, trygghet, omsorg och ett 
mer gränsöverskridande arbete inriktat på en 
bredare målgrupp som innefattar alla som är i 
behov av stöd för att komma i arbete, oavsett 
om man är knuten till enheten för funktions-
stöd, sjukvården eller om man enbart uppbär 
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet.

Målgrupp och syfte
AME arbetar enbart på uppdrag, framförallt 
från försörjningsstödet, men man har också 
”öppet- hus” två eftermiddagar i veckan dit 
alla är välkomna. Här erbjuds dock inga in-
satser i egentlig mening – verksamheten har 
mer karaktären av informationsforum. De 
målgrupper som står i fokus är ungdomar och 
försörjningsstödstagare. Detta uttrycks både 
i befintliga strategidokument (omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens budget 2013, verk-
samhetsplanen för sektor arbete, trygghet, om-
sorg 2013) och i intervjuerna.
 Av intervjuerna framgår att de insatser en-
heten erbjuder har tre syften. Det ena är att 
deltagaren ska få en meningsfull vardag med 

normala rutiner med regelbundna tider och 
någon form av arbetsliknande sammanhang att 
gå till. Det andra syftet är att utreda vad det är 
som gör att en person har svårt att få ett arbete, 
samt att formulera en plan för nästa steg. Nästa 
steg kan vara inriktat mot egen försörjning 
genom arbete eller studier, men kan också vara 
återremittering, sjukskrivning eller vidare ut-
redning av arbetsförmåga. Det tredje syftet är 
att erbjuda insatser som bidrar till att deltaga-
rens möjligheter att komma i egen försörjning 
ökar. Var man lägger tonvikten beror på var 
den enskilde deltagaren befinner sig och vilket 
uppdrag det handlar om. För vuxna deltagare 
där Arbetsförmedlingen köper en arbetsträ-
nings- eller sysselsättningsplats handlar det 
primärt om att få en meningsfull sysselsättning 
under den tid som insatsen varar. För gruppen 
ungdomar är spännvidden i fråga om målsätt-
ning betydligt större och kan handla om allt 
ifrån att få en fungerande vardag till att komma 
i egen försörjning genom arbete eller studier.

Aktiviteter
De aktiviteter som erbjuds är det gängse ut-
budet: arbetsprövning/arbetsträning, jobb-
sökaraktiviteter inklusive coachning, kurs, 
matchning, praktik, studie-, yrkes- och arbets-
vägledning, feriejobb samt kommunala arbets-
marknadsanställningar. AME deltar även i det 
samarbete som sker inom ramen för samord-
ningsförbundet och har därmed tillgång till de 
insatser som förbundet erbjuder. De teoretiskt 
inriktade aktiviteterna bedrivs av de tre hand-
läggarna. Arbetsprövning/arbetsträning sker 
i huvudsak i den egna verksamheten. Praktik 
kan ske i egen verksamhet och annan kommu-
nal regi, liksom hos privat arbetsgivare, men 
enlig uppgifterna i KAS fanns ingen praktik i 
privat regi registrerad för 2013.
Hur personalens arbetstid är fördelad över olika 
aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. Här 
ser vi att arbetsprövning/arbetsträning är den 
aktivitet som dominerar stort med 55 procent, 
följt av mer teoretisk inriktade aktiviteter: 
jobbsökaraktiviteter inklusive coachning (15 
procent).
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Insatser
I Ale är basverksamheten organiserad i tre spår 
eller insatser där deltagarnas ålder i kombina-
tion med anvisande instans utgör indelnings-
principerna. Här finns ett spår för vuxna som 
anvisas via Arbetsförmedlingen, ett spår för 
ungdomar som anvisas från försörjningsstödet 
och ett spår för ungdomar som anvisas från 
Arbetsförmedlingen. Det finns ingen specifik 
mottagande enhet – samtliga deltagare anvisas 
direkt till respektive spår/insats. Ungdoms-
modellen kallas den insats som riktar sig till 
ungdomar som kommer via försörjningsstöd. 
Insatsen för ungdomar som anvisas via Arbets-
förmedlingen har inget formellt namn, men 
benämns AF-spåret i denna text. Det är i stort 
sett inga vuxna deltagare som anvisas via för-
sörjningsstödet och i de enstaka fall då det sker 
kontaktar socialsekreteraren handledarna på 
Häljereds arbetsträningsstation direkt och går 
inte via den teoretiska basverksamheten.

Ungdomsinsatser
Ungdomsmodellen riktar sig till ungdomar 
med försörjningsstöd som inte har kvalificerat 
sig för Arbetsförmedlingens jobbgaranti för 
ungdomar. Deltagarna anmäls till ansvarig 
ungdomshandläggare på AME som kallar till 
ett informationsmöte. De två första veckorna 
innebär en kartläggning i praktisk verksamhet 

på Häljereds arbetsträningsstation parallellt 
med jobbsökaraktiviteter. Syftet med kartlägg-
ningen är att se hur deltagarna fungerar mer 
allmänt på en arbetsplats. Jobbsökaraktivite-
ten bedrivs av handläggaren i den teoretiska 
basverksamheten och utöver att söka arbete är 
syftet med aktiviteten att formulera en hand-
lingsplan med inriktning på att hitta en lämplig 
praktikplats. Ambitionen är att hitta en prak-
tikplats under de två inledande veckorna.
 AF-spåret riktas till ungdomar som är inne 
i Arbetsförmedlingens jobbgaranti för ung-
domar. Deltagarna anmäls till ansvarig ung-
domshandläggare på AME som kallar till ett 
första möte då man tillsammans formulerar en 
plan för hur insatsen ska se ut. Därefter börjar 
deltagaren i en gruppaktivitet två timmar per 
dag, fem dagar per vecka. Aktiviteten bedrivs 
av handläggarna och fokus ligger på jobbsöka-
raktiviteter och coachning. Målet med aktivi-
teterna är att deltagaren ska få en praktikplats. 
I normalfallet tar Arbetsförmedlingen beslut 
om praktik på tre månader, men beslutet kan 
förlängas med ytterligare tre månader.
 Både när det gäller Ungdomsmodellen och 
AF-spåret följer handläggarna upp deltagarna 
under praktiktiden. Uppföljningen sker både 
genom att man ringer och att man åker ut till 
arbetsplatsen.
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Insatser för vuxna
Vuxna deltagare anvisas i stort sett enbart från 
Arbetsförmedlingen där det finns en överens-
kommelse om att AME ska anordna praktik-
plats för arbetssökande som kvalificerat sig för 
förstärkt arbetsträning eller sysselsättningsplats 
inom jobb- och utvecklingsgarantin. Arbets- 
förmedlingen anmäler deltagare till ansvarig 
handläggare på AME som kallar deltagaren 
till ett möte. Handläggarens uppgift är sedan 
att i dialog med deltagaren hitta en individuell 
lösning kring den avtalade arbetstränings- eller 
sysselsättningsplatsen. För gruppen vuxna är 
det enbart arbetsplatser inom kommunal verk-
samhet som kan komma ifråga. Platsen kan 
vara på AME:s egna arbetsträningsstationer 
eller i annan kommunal verksamhet.
 Målsättningen är att det ska ta max tre 
veckor tills dess att man hittat en lämplig 
sysselsättningsplats. Under tiden håller hand-
läggaren kontakt med deltagaren och kallar 
till möten vid behov. När deltagaren är på sin 
arbetstränings- eller sysselsättningsplats har 
handläggaren uppföljningar vid behov, eller 

mer rutinmässigt om allt fungerar som det ska. 
Det finns i princip ingen tidsgräns för hur länge 
en deltagare kan vara på sysselsättningsplatsen, 
men Arbetsförmedlingen tar beslut om ett år i 
taget.

Övriga insatser
Vid tidpunkten för studien arbetade AME också 
med ett par projekt som kan vara värda att ta 
upp: dels ett samarbete mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen som riktar sig till lång-
tidsarbetslösa ungdomar som kvalificerar sig 
för särskilt anställningsstöd. I november 2013 
var det 19 ungdomar som hade anställts i kom-
munen genom projektet. Dels hade AME tagit 
initiativ till upphandling med sociala hänsyn, 
vilket också kan ses som en insats. Processen 
var i en uppstartsfas. Sektorchefen arbetade på 
ett underlag för upphandling av klottersane-
ring där kravet för att få uppdraget skulle vara 
att anställa en Ale-medborgare under 25 år 
som har någon form av lönestöd från Arbets-
förmedlingen.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 447

Deltagare
 • Åldersfördelning 70 % vuxna, 30 % ungdomar
 • Könsfördelning 42 % kvinnor, 58 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller 83 % 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än 50 % 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Arbetsprövning/arbetsträning
 • Antal feriejobb 256

Resultat
Antal avslutade deltagare Uppgift saknas
Avslutade deltagare som gått vidare 71 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 85 %

Resultat i korthet, år 2013
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Arbetsmarknadsenheten i Alingsås

Organisation
Arbetsmarknadsenheten i Alingsås sorterar 
under socialnämnden och ingår i serviceavdel-
ningen som är en av socialförvaltningens fyra 
avdelningar. Övriga avdelningar är individ- och 
familjeavdelningen, serviceavdelningen, pla-
neringsavdelningen och utföraravdelningen. 
I serviceavdelningen ingår även följande en-
heter: anhörigstöd, daglig verksamhet, kort-
tidshem och korttidstillsyn, personligt ombud, 
samt stöd och behandling.
 AME:s verksamhet är organiserad i tre team: 
Kartläggningsteamet (Actus), Kompetenshöj- 
ande teamet samt Centra för integration och 
rehabilitering. Inom AME finns inga arbetslag 
i traditionell bemärkelse, men inom ramen för 
två team finns praktiska verksamheter med in-
riktning mot snickeri, textil och kök. I intervju-
erna betonar medarbetare och chefer att syftet 
med de praktiska arbetsuppgifterna här inte 
är arbetsträning utan kartläggning, respektive 
ökning av sociala kompetenser i förhållande 
till arbetsmarknaden. Actus är i viss mån sam-
organiserat med enheten stöd och försörjning 
på så sätt att det är inom Actus som delar av 
utredningen enligt § 4:1 i socialtjänstlagen 
görs. Utredning enligt § 4:1 handlar dels om 
att utreda rätten till ekonomiskt bistånd, dels 
om hur klienten ska bli självförsörjande. Det är 
den andra delen av utredningen som sker inom 
Actus, men eftersom AME inte har befogenhet 
att göra utredningar enligt socialtjänstlagen är 
det socialsekreterarna inom försörjningsstödet 

som fattar beslut med AME:s dokumentation 
som stöd. Inom Kompetenshöjande teamet 
och Centra för integration och rehabilitering 
erbjuds sedan efterföljande insatser.
 Personalstyrkan omfattar motsvarande 35 
heltidsanställda. Enheten leds av en enhetschef 
och till varje team finns en utvecklare knuten. 
Utvecklarnas uppgifter är att hitta strategier för 
hur man ska nå målen, samt samordna, utveckla 
och utvärdera insatserna. I varje team finns 
sedan cirka tio medarbetare med beteckning- 
arna koordinator respektive handledare. Hand- 
ledarna har primärt praktisk yrkeskompetens. 
Vid Centra för integration och rehabilitering 
samt inom Actus är en av koordinatorerna ut-
bildad arbetsterapeut.

Uppdrag
I dokumentet Alingsås Vision 2019, som bl.a. 
innehåller en flerårsstrategi för kommunens 
arbete, anges tolv prioriterade mål som bryts 
ned i olika delmål. Två av dessa kan knytas till 
arbetsmarknadsinsatser. Det ena är att själv-
försörjningsgraden skall öka. Det andra målet 
är riktat till samtliga delar inom kommunen 
och handlar om god ekonomisk hushållning 
med indikatorn kvalitet i relation till redovi-
sad kostnad. Socialnämnden har sedan i sin 
verksamhetsplan konkretiserat nämndens mål 
genom ett antal åtaganden där framförallt ett 
kan kopplas till AME:s verksamhet: ”social-
nämnden åtar sig att öka antalet personer som 
förbereds för egen försörjning”.
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Man skriver också att insatsernas kostnader 
inte får överstiga kostnaderna i jämförbara 
kommuner. Socialförvaltningen åtar sig sedan 
att bidra till att minst 100 personer med för-
sörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet ska gå ut i 
egen försörjning eller annan finansierad syssel- 
sättning. AME har sedan brutit ned dessa åtag-
anden i sin verksamhetsplan (Mål och verk-
samhetsbeskrivning 2014).
 Här står att ”Arbetsmarknadsenhetens verk- 
samhet syftar till att på olika sätt rusta individen 
att inträda eller återinträda på arbetsmarkna-
den för att på så sätt sänka försörjningsstödet”. 
Två konkreta mål har formulerats:

• arbetsmarknadsenheten skall klara budget 
 för försörjningsstöd
• ungdomsarbetslösheten skall minska kraftigt

I intervjuerna nämns ytterligare tre uppdrag:

• att erbjuda feriejobb till ungdomar
• att anordna platser för ungdomar som dömts 
 till ungdomstjänst
• att erbjuda sysselsättning för personer som är 
 i behov av det

Målgrupp och syfte
AME i Alingsås arbetar enbart på uppdrag och 
i intervjuerna säger medarbetarna att enhetens 
primära målgrupp är personer som ansöker om 
försörjningsstöd av arbetsmarknads- och/eller 
arbetsrehabiliterande skäl. Enhetens resurser 
ska i första hand användas till personer med 
försörjningsstöd och i andra hand till personer 
för vilka enheten kan teckna avtal/överens-
kommelser med t.ex. Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Här kan det vara viktigt att 
påpeka att Centra för integration och rehabili-
tering är ett samfinansierat projekt som innebär 
att Arbetsförmedlingen står för kostnaderna 
för två tjänster på Centrat. Som motprestation 
kan Arbetsförmedlingen placera ut klienter i 
verksamheten.
 På ett övergripande plan är målet att delta-
garna ska komma i egen försörjning, men om 
man ser till verksamhetens olika delar finns 
lite olika syften. Actus (kartläggningsverksam-
heten) syftar primärt till att utreda hur klienten 
ska bli självförsörjande. För Kompetenshöjande 
teamet liksom Centra för integration och re-
habilitering handlar det om att deltagarna ska 

stärkas för att driva sin egen process i riktning 
mot målet att komma i egen försörjning. Cen-
tra för integration och rehabilitering har dess-
utom inrättats för att fokusera på en specifik 
målgrupp – s.k. högkostnadsärenden inom 
försörjningsstödet. Högkostnadsärenden här 
innebär långtidsberoende personer som trots 
åtskilliga insatser av olika slag inte kommit ut i 
egen försörjning, liksom personer som riskerar 
att hamna i långtidsberoende. I intervjuerna 
beskrivs dessa målgrupper i termer av vertikala 
och horisontella högkostnadsärenden där de 
vertikala är de som genererar höga kostnader i 
dagsläget medan de horisontella är de som be-
döms generera höga kostnader över tid om inte 
rätt insatser sätts in. Verksamheten beskrivs 
som ett metodutvecklingsprojekt och allmänt 
kan man säga att metodutveckling är en uttalad 
strategi för all verksamhet inom AME i Alingsås.

Aktiviteter
De aktiviteter som erbjuds är det gängse ut-
budet: arbetsprövning/arbetsträning, jobb-
sökaraktiviteter inklusive coachning, kurs, 
matchning, praktik, studie-, yrkes- och arbets-
vägledning, feriejobb, samt kommunala arbets-
marknadsanställningar. De teoretiskt inriktade 
aktiviteterna bedrivs av koordinatorerna. AME 
i Alingsås är anslutet till samordningsförbun-
det, men medarbetarna säger att man mycket 
sällan använder sig av samordningsförbundets 
resurser eftersom man täcker behovet av in-
satser genom egen verksamhet. Medarbetarna 
betonar dock att samordningsförbundets verk-
samheter har stor betydelse för grupper som 
inte kan erhålla insatser från AME.
 Hur personalens arbetstid är fördelad över 
olika aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. 
De aktiviteter som tar mest tid i anspråk är 
kommunala arbetsmarknadsanställningar och 
feriejobb/praktik med 20 procent vardera. Där-
efter kommer jobbsökaraktiviteter inklusive 
coachning. Dessa tre aktiviteter tar tillsammans 
drygt hälften (55 procent) av personalresurser-
na i anspråk. Ett viktigt skäl till att arbetspröv-
ning/arbetsträning tar så pass lite tid i anspråk 
är att all aktivitet av det slaget sker utanför 
enhetens egna verksamheter – i privat, offentlig 
eller ideell verksamhet – vilket av medarbetarna 
beskrivs som ett medvetet strategiskt beslut.
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Arbetsprövning/arbetsträning

Jobbsökaraktiviteter inklusive coachning

Kurs

Matchning

Praktik hos offentlig arbetsgivare

Praktik hos privat arbetsgivare

Studie-, yrkes- och arbetsvägledning

Kommunala arbetsmarknadsanställningar

Feriejobb/praktik

Administrativt stöd och verksamhetsutveckling

Övriga insatser

Skattad arbetstid

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Insatser
I Alingsås finns tre verksamheter som erbjuder 
olika insatser. Samtliga deltagare kommer 
först till Actus. Om ytterligare insatser behövs 
anmäls deltagaren till någon av de två andra 
verksamheterna. Indelningsprincipen för de 
efterföljande insatserna bygger på individuella 
förutsättningar av två slag: deltagare som går in 
i Kompetenshöjande teamet är de som bedöms 
fungera i ett gruppsammanhang och som antas 
ha kortare väg till egen försörjning. Deltagare 
som anmäls till Centra för integration och re-
habilitering står längre ifrån arbetsmarknaden 
och har behov av mer individuellt stöd och be-
döms behöva längre tid i insats.

Actus/Kartläggningsteamet
Kartläggningsfasen har en maxtid om tre måna- 
der och aktiviteterna sker klockan 9–12 varje 
vardag. Fokus ligger på att utreda hur deltaga-
ren ska komma i egen försörjning. Inom verk-
samheten erbjuds såväl teoretiska som prak-
tiska aktiviteter. De teoretiska aktiviteterna är 
jobbsökaraktiviteter, samtal och inspirations-
aktiviteter, t.ex. föreläsningar, studiebesök etc. 
På den praktiska sidan finns sömnad, snickeri, 
montering och trädgård. Den praktiska verk-
samheten leds av handledare, medan koordi-
natorerna bedriver de teoretiska aktiviteterna. 
Koordinatorerna har också ett mer övergrip- 

ande ansvar för deltagarna. Varje deltagare är 
knuten till en specifik koordinator som man 
har avstämningssamtal med varje vecka. Det 
konkreta målet för kartläggningsteamet är att 
tillsammans med deltagaren formulera en plan 
för vägen till egen försörjning. Det är denna 
plan som beslutas i samråd med socialsekre-
teraren enligt § 4:1 i socialtjänstlagen och här 
beslutas huruvida deltagaren ska gå vidare till 
Kompetenshöjande teamet, till Centrat för inte- 
gration och rehabilitering eller annan insats 
som exempelvis kommunal arbetsmarknadsan-
ställning. Många deltagare går också vidare till 
arbete eller studier innan efterföljande insatser 
blir aktuella.

Kompetenshöjande teamet
Insatsen riktar sig till deltagare som har förmåga 
att ingå i ett gruppsammanhang och där be-
dömningen gjorts att det behövs en relativt kort 
tid i insats. Nya deltagare kommer in i verksam-
heten en gång per månad och överlämningen 
sker i dialog med den personal som arbetar inom 
Actus. Kompetenshöjande teamet är organise-
rat som en gruppaktivitet klockan 9–12 varje 
vardag och det är i hög grad ett teoretiskt sam-
manhang med fokus på jobbsökaraktiviteter. 
Utöver den teoretiska verksamheten kan man 
också koppla på praktiska aktiviteter, t.ex. 
arbetsträning, praktik, kommunal arbetsmark-
nadsanställning.
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Centra för integration och rehabilitering
Centrats insatser riktar sig till deltagare som 
behöver mer tid i insats och mer av individu-
ellt stöd. Gemensamt för deltagarna är att de 
trots tidigare omfattande insatser inte kommit 
vidare till egen försörjning. Fokus ligger på att 
upptäcka och synliggöra vilka resurser som 
finns och vilka hinder som ligger i vägen för 
denna utveckling. Centrat erbjuder aktiviteter 
klockan 9–12 varje vardag, men omfattningen 
för den enskilde individen är olika och beslutas 
för varje deltagare i dialog med socialsekrete-
raren. I likhet med det Kompetenshöjande tea-
met erbjuds praktiska aktiviteter som leds av 
handledare, medan koordinatorer bedriver de 
teoretiska aktiviteterna. De teoretiska aktivite-
terna handlar huvudsakligen om individuella 
samtal och matchning, d.v.s. hitta lämpliga ar-
betsplatser, men även att följa upp och stötta 
såväl deltagaren som arbetsplatsen enligt prin-
ciperna för Supported Employment (SE). Även 
här är varje deltagare knuten till en specifik 
koordinator som man har avstämningssamtal 
med varje vecka. Insatsen är indelad i två faser 
där den första är en samtalsfas om sex till åtta 
veckor förlagd till Centrat. Under samtalsfasen 
görs en bedömning om deltagaren behöver 
fortsätta på Centrat eller om deltagaren är redo 
för någon av de ”externa” insatser som AME 
förfogar över, t.ex. praktik, arbetsträning eller 
kommunal arbetsmarknadsanställning.

 Om en extern insats påbörjas, men inte 
fungerar återgår, deltagaren till Centrat. Cen-
trat får här funktionen av en landningsstation 
dit deltagaren alltid kan återvända tills dess att 
målet är nått, d.v.s. egen försörjning.

Övriga insatser
En viktig del i utbudet är de anställningar AME 
har tillgång till via satsning 100, som innebär 
arbete i kommunal verksamhet i en omfatt-
ning av 80 procent i kombination med 20 
procent uppföljningsverksamhet som bedrivs 
av AME. För lönekostnaden används särskilt 
anställningsstöd eller utvecklingsanställning 
via Arbetsförmedlingen. Kommunens andel 
av kostnaden finansieras genom att omvandla 
försörjningsstödet till lön.
 AME arbetar med en del mindre uppdrag, 
t.ex. att administrera och följa upp sysselsätt-
ningsplatser för personer som har ungdoms-
tjänst. Ytterligare en insats, eller snarare ett me-
todutvecklingsprojekt, som kan nämnas är att 
AME under 2013 började bygga in stöd enligt 
Supported Employment (SE) för de ungdomar 
som fått feriejobb via kommunen och där man 
bedömde att det fanns behov av extra stöd. In-
satsen resulterade i att fler ungdomar klarade 
av sina feriejobb jämfört med tidigare år och 
insatsen kommer därför att vidareutvecklas 
under 2014.



87

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 515

Deltagare
 • Åldersfördelning 42 % vuxna, 58 % ungdomar
 • Könsfördelning 43 % kvinnor, 57 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller Uppgift saknas 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än Uppgift saknas 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Jobbsök inklusive coachning, kommu- 
   nala arbetsmarknadsanställningar samt 
   feriejobb/praktik (sammanlagt 55 %)
 • Antal feriejobb 227

Resultat
Antal avslutade deltagare 322
Avslutade deltagare som gått vidare 49 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 45 %

Resultat i korthet, år 2013
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I rapporten representeras Göteborg av tre 
stadsdelar: Västra Göteborg, Västra Hisingen 
och Örgryte-Härlanda. En stor del av de kom-
munala arbetsmarknadsinsatser som finns 
tillgängliga för stadens invånare organiseras 
emellertid på kommuncentral nivå. Kapitlet 
om Göteborg inleds därför med en samman-
fattning av organisation, uppdrag och insatser 
på den centrala nivån, följt av de tre stadsde-
larna. Redovisningen av stadsdelarna skiljer sig 
från det mönster som gäller för kranskommu-
nerna. Det handlar dels om redovisningen av 
hur stor del av tiden som personalen ägnar åt 
olika aktiviteter, dels om de uppgifter som finns 
under rubriken Resultat i korthet. I båda fallen 
handlar det om uppgifter hämtade ur KAS, men 
i KAS samlas uppgifter in för Göteborg som 
helhet, vilket innebär att det inte finns uppgifter 
på stadsdelsnivå. För 2013 saknas dessutom 
uppgifter från två av de tio stadsdelarna i det 
underlag som lämnats in för Göteborg, vilket 
gör att uppgifterna blir missvisande. Därmed 
saknas underlag för redovisning av aktiviteter 
och övrig statistik för både stadsdelarna och 
för Göteborg. Västra Göteborg och Örgryte- 
Härlanda kunde dock lämna in en del uppgifter 
vid intervjutillfället och dessa finns med i redo-
visningen av respektive stadsdel.

Organisation
På kommuncentral nivå sorterar arbetsmark-
nadsinsatserna i Göteborg under kommun-
styrelsen. Personalstrategiska enheten inom 
stadsledningskontoret är den enhet som 
samordnar stadens arbetsmarknadspolitiska 
arbete och har ansvar för att genomföra insat-
serna. Arbetsmarknadskontoret, som ingår i 
arbetsmarknadsavdelningen inom park- och 
naturförvaltningen, utför på uppdrag av 
stadsledningskontoret den administration som 
är kopplad till de centrala arbetsmarknads-
insatserna. Arbetsmarknadskontoret driver 
den praktikbank som finns i kommunen, sam-
ordnar de centrala insatserna samt har hand 
om feriejobbsprocessen. Det är också inom 
park- och naturförvaltningen som samtliga 
kommunala arbetsmarknadsanställningar for-
mellt placeras. Arbetsmarknadskontoret leds 
av en enhetschef och här arbetar tre matchare/
coacher, en samordnare, två kuratorer och ett 
lönestöd. Vid sidan av arbetsmarknadskontoret 

finns en praktisk verksamhet med tre arbets- 
lag. Till varje arbetslag är en enhetschef knuten.
 De insatser som stadens invånare kan få del 
av via de tio stadsdelarna organiseras sedan 
inom ramen för sektor individ- och familje- 
omsorg/funktionshinder i respektive stadsdel. 
Exempel på hur dessa insatser kan se ut och 
hur de kan vara organiserade ges genom redo-
visningen av de tre medverkande stadsdelarna. 
För samtliga stadsdelar i Göteborg gäller att all 
kommunal verksamhet sorterar under respek-
tive stadsdelsnämnd och att verksamheten är 
organiserad i en förvaltning uppdelad i olika 
sektorer eller enheter.

Uppdrag och målgrupp
Stadsledningskontoret får årligen ett anslag 
för arbetsmarknadsinsatser. 2013 omfattade 
anslaget 110,8 miljoner kronor (Budget 2013). 
Ansvarig tjänsteman på stadsledningskontoret 
gör en detaljplan över hur medlen ska fördelas, 
men insatserna är i hög utsträckning styrda ge-
nom politiska beslut. I Göteborgs stads budget 
för 2013 står att ”Arbetsmarknadsinsatser för 
grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka” 
(s 32). De grupper som åtgärderna ska riktas till 
i första hand är ungdomar, utrikes födda, samt 
människor med funktionsnedsättning. Det be-
tonas att särskilt insatser för människor med 
funktionsnedsättning behöver intensifieras.
 I stadsledningskontorets förslag till detalj-
budgeten för 2013 står att inriktningen under 
året främst kommer att vara olika anställning-
ar för ungdomar, anställningar inom OSA, 
anställningar istället för sysselsättningsplatser 
inom fas tre, samt olika typer av utvecklingsin-
satser inom arbetsmarknadsområdet. Ett annat 
prioriterat mål med bäring på arbetsmarknads-
insatser är att antalet upphandlingar av tjänster 
med sociala hänsyn ska öka (Förslag till budget 
2013, s 43). Inom begreppet sociala hänsyn 
ryms bland annat att främja sysselsättningsin-
satser för personer som står långt ifrån arbets-
marknaden. Målet är att minst 50 procent av 
alla tjänsteupphandlingar år 2014 ska ske med 
sociala hänsyn. Ansvaret för detta arbete ligger 
dock inte på stadsledningskontoret, men man 
har en aktiv roll i utformandet av den modell 
för upphandling med sociala hänsyn som utar-
betas i staden.

Arbetsmarknadsinsatser i Göteborg
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Insatser
De insatser som Göteborgs stad erbjuder kan 
sägas vara av tre slag: för det första finns en 
form av basverksamhet med insatser som hu-
vudsakligen bedrivs i egen regi och som fun-
nits under en rad av år. För det andra fördelas 
medel till stadsdelarna för specifika insatser. 
För det tredje finns en del insatser där kommu-
nen fungerar som medfinansiär, t.ex. projekt 
med finansiering via Europeiska Socialfonden 
(ESF). I enlighet med den föreslagna inriktning-
en erbjuder Göteborgs stad insatser riktade till 
ungdomar och personer med funktionshinder. 
Insatser uttalat riktade till utrikesfödda finns 
i första hand i form av projekt där staden är 
medfinansiär.

Basverksamheten
OSA – lag/enskilt: Under 2013 fanns totalt 340 
personer med offentligt skyddad anställning 
(OSA), flertalet med placering i lagverksamhet 
inom park- och naturförvaltningen och rest- 
erande med placering på enskild plats i kom-
munal verksamhet, eller i ideella föreningar. 
Anställningen är treårig. Utöver anställningen 
och det stöd som ges inom ramen för själva 
arbetet via arbetsledare, finns två matchare/
coacher och två kuratorer knutna till verk-
samheten. OSA beskrivs som en prioriterad 
grupp och verksamheten är omfattande, men 
eftersom Arbetsförmedlingens anställningsstöd 
för offentligt skyddad anställning inte har höjts 
på flera år har insatsen blivit allt dyrare för 
kommunen. Under 2013 beslutades därför att 
dra ned på antalet platser och sedan 2012 har 
arbetsmarknadskontoret arbetat aktivt med att 
ta fram metoder för att personer med OSA ska 
kunna gå över till en anställning på den reguljä-
ra arbetsmarknaden.
Introduktionsanställning: Inför 2013 besluta-
des att kommunernas verksamheter inte längre 
skulle erbjuda sysselsättningsplatser. Istället 
erbjöds cirka 150 personer en ettårig introduk-
tionsanställning i en omfattning av heltid där 
en del av arbetstiden kan ägnas åt jobbsökarak-
tiviteter. Insatsen riktar sig således till personer 
som befinner sig i sysselsättningsfasen inom 
Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsga-
ranti. Mot slutet av insatsen erbjuder arbetsför-
medlingen olika utbildningsinsatser vid behov.
Unga gröna jobb: Insatsen vänder sig till ung-
domar i åldrarna 18 till 25 som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och som uppbär försörj-
ningsstöd. Ungdomarna praktiserar först två 

månader och får sedan en anställning på sex må-
nader i en omfattning av heltid. Anställningen 
är placerad i lagverksamheten inom park- och 
naturförvaltningen. En coach är kopplad till 
insatsen och ger ungdomarna stöd under och 
en tid efter insatsperioden. Cirka 25 ungdomar 
per år deltar i insatsen.
Feriejobb till gymnasieungdomar: Varje år er-
bjuds ett stort antal gymnasieungdomar fyra 
veckors feriejobb inom kommunal verksamhet. 
Omfattningen är heltid. Under 2013 hade ca 
1500 ungdomar feriejobb via denna insats.
Trainee för personer med funktionsnedsätt-
ning: För personer med funktionsnedsättning 
finns sedan ett antal år ett traineeprojekt. 
Kommunen köper denna insats av vuxenut-
bildningen (Studium). Traineeprojektet innebär 
att en coach ger stöd och hjälper personen att 
få fotfäste på en arbetsplats, med sikte på en 
fortsättning som tillsvidareanställd. Coachen 
hjälper till med att hitta en lämplig praktikplats 
och finns sedan med som stöd under praktik-
tiden. Insatsen har ingen formell tidsbegräns-
ning, men vanligtvis omfattar praktiken sex 
månader. Cirka 40 personer deltog i projektet 
under 2013.

Anslag till stadsdelarna
Feriejobb för grundskoleelever: En del av ansla-
get för arbetsmarknadsinsatser fördelas ut till 
stadsdelarna med syftet att ge skolungdomar i 
grundskolan feriejobb. Fördelningen baseras 
på befolkningstal och det är sedan upp till varje 
stadsdel att besluta hur pengarna ska använ-
das. Exempelvis avdelar många stadsdelar en 
pott med riktade medel till specifika grupper. 
Under 2013 fick 1395 ungdomar feriejobb ge-
nom insatsen, men i detta ligger även de medel 
som stadsdelarna själva valt att skjuta till.
Ung helg: En del av anslaget för arbetsmark-
nadsinsatser används också till insatsen Ung 
helg som riktar sig till ungdomar på gymnasiet. 
Ungdomen får en praktikplats med lön. Omfatt-
ningen är en dag – antingen lördag eller söndag 
– varannan vecka under en period om en ter-
min. Stadsdelarna väljer själva hur de vill rekry-
tera ungdomar till insatsen. Tre stadsdelar om-
fattas i dagsläget av insatsen (Västra Hisingen, 
Norra Hisingen och Kortedala Bergsjön).

Projekt och medfinansiering
Puzzlet: Insatsen riktar sig till ungdomar med 
omfattande funktionsnedsättning. Insatsen är 
ett samarbete mellan Bräcke diakoni, Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan. Kommu-
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nens bidrag är att avsätta en tjänst med place-
ring på arbetsmarknadskontoret med uppgiften 
att anordna praktikplatser för deltagarna.
Projekt: Kommunen medverkar löpande i en 
rad olika projekt. Två exempel som pågick un-
der 2013 är Unga In och Nationell matchning 
som är projekt med Arbetsförmedlingen som 
ägare och ESF som medfinansiär. Kommunen 
är en samverkanspart och bidrar med löne-
kostnad för kommunanställd personal som 
medverkar. Unga In vänder sig till unga (16–24 
år) som står utanför trygghetssystemet, vilket 
innebär att de varken går i skolan, jobbar, 

finns inskrivna på Arbetsförmedlingen eller får 
försörjningsstöd från kommunen. Unga In ser 
över den unges livssituation genom kartlägg-
ning och planerar därefter individuella aktivi-
teter som mentorskap, studiebesök och ”prova 
på-intervju”, i kombination med nära stöttning 
från projektmedarbetarna. Målsättningen är 
inte nödvändigtvis jobb eller studier för alla 
ungdomar, men att ge alla en plan för hur de 
ska gå vidare. Nationell matchning matchar 
den kompetens som finns hos utländska akade-
miker med de behov som finns på arbetsmark-
naden.
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Organisation
Arbetsmarknadsinsatserna i Västra Göteborg 
bedrivs inom ramen för område arbetsmarknad 
och sysselsättning. Arbetsmarknad och syssel-
sättning rymmer fyra enheter: stöd och försörj-
ning, samt tre olika enheter för daglig verksam-
het. Arbetsmarknadsinsatserna bedrivs som en 
integrerad del av arbetet med försörjningsstöd 
genom att man har inrättat en grupp inom 
enheten stöd och försörjning som arbetar med 
klienter med orsakskoden arbetslöshet: Arbets- 
marknadsteamet. Sammanlagt arbetar sex 
handläggare i Arbetsmarknadsteamet. Två av 
dessa – AF-teamet – har i uppdrag att arbeta 
tätt ihop med Arbetsförmedlingen med ett be-
gränsat antal klienter (cirka 40 hushåll) som 
bedöms ha ett utökat behov av stöd. De fyra 
övriga handläggarna har hand om klienter som 
i högre grad klarar sitt jobbsökande på egen 
hand. Denna grupp handläggare benämns Ar-
betsmarknadsgruppen. Arbetsmarknadsteamet 
består således av två grupper: AF-teamet och 
Arbetsmarknadsgruppen. Utöver handläggar-
na finns i Arbetsmarknadsteamet en person 
som driver projektet Språngbrädan, vilket 
innebär att erbjuda ett års kommunal arbets-
marknadsanställning. Det finns också en admi-
nistrativ resurs och en förste socialsekreterare 
på enheten som på olika sätt är involverade i 
Arbetsmarknadsteamets arbete. Arbetet leds 

av enhetschefen för stöd och försörjning. Vid 
tidpunkten för kartläggningen fanns inga egna 
praktiska verksamheter kopplade till enheten.

Uppdrag
I stadsdelsnämndens budget för 2013, under 
rubriken Arbetsmarknad (Västra Göteborg 
Budget 2013, s 44), pekas två mål ut som kny-
ter an till arbetsmarknadsinsatser. Det första är 
att personer med försörjningsstöd ska stödjas 
till ett självständigt liv med sysselsättning och 
egen försörjning. Detta ska ske genom att alla 
erbjuds stödinsatser och aktiviteter som finns 
inom Arbetsförmedlingen, Jobb i Väst, Ängås 
gård, samordningsförbundet och den sociala 
ekonomins organisationer. Budgetdokumentet 
refererar till Jobb i Väst, men det är en verksam-
het som lades ned under 2013. Ängås gård har 
under samma period omvandlats till två sepa- 
rata delar där projektet Språngbrädan är den 
ena och den andra är en planerad arbetstränings-
station som vid tidpunkten för kartläggningen 
ännu inte hade inrättats. De mål som formule-
ras i budgetdokumentet kvarstår, men tanken 
om hur dessa mål ska uppnås tycks ha föränd-
rats under året i och med nedläggningen av de 
nämnda verksamheterna. Om man tittar på 
individ- och familjeomsorgens mål och inrikt-
ningsdokument, som är det vägledande doku- 
mentet för Arbetsmarknadsteamet, står att 
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praktikplats och arbete i stadsdelen i ökande 
utsträckning ska erbjudas de som har försörj-
ningsstöd. Ansvariga uppmanas här att vara 
aktiva i att ta fram nya praktikplatser. Som prio- 
riterat mål nämns att arbetsmarknadsinsatser 
för grupper utanför arbetsmarknaden ska öka.

Målgrupp och syfte
Arbetsmarknadsteamet handlägger klienter 
som har orsakskoden arbetslöshet kopplat 
till behov av försörjningsstöd. Syftet med 
verksamheten som helhet är att klienterna 
ska komma i försörjning och i intervjuerna 
säger medarbetarna att det kan innebära egen 
försörjning i form av arbete eller studier, eller 
annan försörjning om insatserna exempelvis 
resulterar i aktivitetsersättning på grund av att 
arbetsförmågan visar sig vara helt eller delvis 
nedsatt för en längre tid.
 AF-teamet fokuserar på gruppen långtids-
beroende som tidigare fallit mellan stolarna 
genom att inte kvalificera sig för Arbetsförmed-
lingens insatser eller genom att de inte har stan-
nat kvar i insatsen i de fall då de kvalificerat 
sig för den. Syftet med insatsen är att få bättre 
koll på var i processen klienten befinner sig och 
bevaka att klienterna agerar på ett sätt som gör 
att de kvalificerar sig för Arbetsförmedlingens 
insatser, och därefter se till att de stannar kvar 
i insatsen. Viktiga mekanismer i detta är att för 
klienten tydliggöra skyldigheten att aktivt bi-
dra till sin egen försörjning och att en motpre-
station är kopplad till försörjningsstödet. Det 
handlar också om att binda samman Arbetsför-
medlingens och försörjningsstödets processer 
genom täta kontakter mellan myndigheterna 
och trepartssamtal där man gemensamt reder 
ut frågetecken och skapar en entydig bild av 
vad som gäller.
 Språngbrädan syftar till att deltagarna ska 
få aktuella referenser och arbetslivserfarenhet 
som i förlängningen underlättar målet att kom-
ma i egen försörjning, men Språngbrädan har 
också ett utvidgat syfte. Projektet riktar sig pri-
märt till kvinnor med yngre barn. I stadsdelen 
finns en stor grupp långtidsberoende föräldrar 
med barn i förskoleåldern och utgångspunkten 
för projektet är att motverka risken för långva-
rigt utanförskap, både för individen och nästa 
generation. Genom anställningen ges barnen 

positiva förebilder med en förälder som går 
till ett arbete. Barnen kommer också in på för-
skolan om föräldern har ett arbete och tillåts 
därmed bli en del av den normala utvecklingen 
bland barn som lever i ”innanförskap”.

Aktiviteter41

I Västra Göteborg är det i första hand Arbets-
förmedlingens ordinarie aktivitetsutbud som 
erbjuds klienterna. Västra Göteborg är anslutet 
till samordningsförbundet Göteborg Väster 
och har därmed tillgång till de insatser som för-
bundet erbjuder. Arbetsmarknadsteamet kan 
egentligen inte sägas erbjuda aktiviteter, även 
om Språngbrädan och AF-teamets samarbete 
med Arbetsförmedlingen har inslag som ex-
empelvis jobbsök, matchning etc. Vad Arbets-
marknadsteamet i grunden erbjuder är ett mer 
arbetsinriktat fokus jämfört med det stöd som 
socialsekreterare normalt sett ger sina klienter.

Insatser
Indelningsprincipen för om en klient kommer 
till AF-teamet eller till Arbetsmarknadsgruppen 
utgår från behovet av stöd där AF-teamet arbe-
tar med personer som har det största behovet. 
Förste socialsekreteraren på enheten fördelar 
klienterna på olika handläggare. AF-teamets 
klienter är vanligtvis personer som varit ganska 
länge i systemet och de kan befinna sig i vilken 
som helst av de andra grupperna inom stöd och 
försörjning. Handläggare inom de olika grup-
perna lämnar förslag på förflyttning till förste 
socialsekreteraren och ärendet diskuteras på 
veckovisa metodmöten. Eftersom Arbetsmark-
nadsgruppens klienter i huvudsak sköter sitt 
jobbsökande på egen hand är det arbetet inom 
AF-teamet samt Språngbrädan som redovisas 
nedan.

AF-teamet
Insatsen sker i nära samarbete med handläg-
garna på Arbetsförmedlingen. Samarbetet om-
fattar två möten – ett uppstartsmöten och ett 
avslutningsmöte – på Arbetsförmedlingen varje 
termin, samt en del seminarier, jobbmässor och 
liknande. Socialsekreterarna i AF-teamet är 
också på plats på Arbetsförmedlingen var sin 
eftermiddag i veckan för att delta i inbokade 
trepartssamtal. Varannan vecka har Arbetsför-

41. För Västra Göteborg, liksom för de två andra stadsdelarna i studien, saknas uppgifter om arbetstid per aktivitet.
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medlingen öppet hus och då är socialsekreter- 
arna tillgängliga för klienterna. Därutöver 
innebär insatsen huvudsakligen individuella 
samtal, men eftersom AF-teamet har färre kli-
enter finns möjligheter att träffas oftare. Vid 
sidan av traditionellt samtalsstöd finns då också 
utrymme att sitta tillsammans med klienten vid 
datorn, leta efter praktik tillsammans o.s.v. De 
klienter som socialsekreterarna arbetar mest 
aktivt med är de som ännu inte kommit in i Ar-
betsförmedlingens garantisystem (jobb- och ut-
vecklingsgarantin samt jobbgarantin för unga). 
Här sker individuella samtal ungefär varannan 
vecka. För klienter som är i garantisystemet är 
det praktisk aktivitet anordnad via Arbetsför-
medlingen som gäller (arbetspraktik, arbets- 
träning/förstärkt arbetsträning, eller sysselsätt-
ning). Här är kontakten mellan AF-teamet och 
klienten behovsstyrd, t.ex. om socialsekrete-
rarna inom AF-teamet får indikationer på att 
det är problem med klientens närvaro eller om 
klienten inte trivs på platsen.

Språngbrädan
Klienterna anmäls till Språngbrädan via någon 
av socialsekreterarna inom enheten för stöd 
och försörjning. En förutsättning för att kvalifi-
cera sig för insatsen är att klienten har bedömts 
kunna ta ett jobb direkt. Insatsen omfattar 
totalt 14 månader och inleds med två månaders 
praktik som övergår i en anställning. Anställ-
ningen är på ett år och det är enbart kommu-
nala arbetsplatser i Västra Göteborg som kan 
komma ifråga. Språngbrädan bedrivs helt och 
hållet av projektledaren.
 Insatsen inleds med ett kartläggande samtal. 
Under den kommande perioden ligger fokus på 
att hitta en lämplig arbetsplats utifrån kartlägg-
ningen. Projektledaren poängterar att match-
ning, d.v.s. att hitta en arbetsplats som stämmer 
överens med klientens önskemål, är en viktig 
utgångspunkt och en central del i arbetet. När 

lämplig plats har arbetats fram tillsammans 
med aktuell enhetchef och facklig organisation 
följer projektledaren med klienten på en inter-
vju hos arbetsgivaren och i normalfallet tar det 
sedan cirka en vecka innan klienten är på plats. 
Utgångspunkten är att omfattningen ska vara 
heltid, men såväl projektledaren som arbets- 
givaren är medvetna om att det är personer 
med särskilda behov och att det ofta blir någon 
form av upptrappning.
 Under anställningstiden följs deltagarna upp 
kontinuerligt. En del av arbetstiden är också av-
satt för att söka arbete på den ordinarie arbets- 
marknaden med stöd av projektledaren. Del-
tagarna träffas på Arbetsförmedlingen två tim-
mar per vecka.

Övriga insatser
Det kommunala informationsansvaret i stads-
delen ligger på stöd och försörjning. Ansvaret 
innebär att hålla sig informerad om vad ungdo-
mar som är mellan 16–20 år och som inte går i 
gymnasiet gör. Staden och Arbetsförmedlingen 
erbjuder en rad insatser för den här gruppen 
och uppgiften för stöd och försörjning är att 
informerar om dessa insatser, motiverar ungdo-
marna och försöka lotsa dem tillbaka till sko-
lan. Två personer arbetar med uppdraget, men 
är lokaliserade på annat håll.
 Utöver de feriejobb för gymnasieungdomar 
som erbjuds via Göteborg centralt erbjud-
er stadsdelen feriejobb för elever som går ut 
nionde klass. Här finns också riktade platser 
till de ungdomar som av olika skäl har behov 
av extra arbetsledning. De som arbetar med det 
kommunala informationsansvaret har hand 
om de riktade platserna. Feriejobben finansie-
ras via centrala anslag, men administreras via 
stadsdelen. Arbetsmarknadsteamet ansvarar 
inte för uppgiften, utan den ligger på stads- 
delens HR-avdelning.
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Källa: Intervjumaterial.

Omfattning
 • Antal deltagare Språngbrädan: 35

   Arbetsmarknadsteamet: 90

Deltagare
 • Åldersfördelning Uppgift saknas
 • Könsfördelning Kvinnor 40 %, män 60 %
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller 50 % 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än 85 % 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Individuellt stöd/coachning, samverkan  
   med Arbetsförmedlingen
 • Antal feriejobb 155 platser för ungdomar i åk 9 
   16 riktade platser för ungdomar som  
   omfattas av det kommunala informa- 
   tionsansvaret.

Resultat
Antal avslutade deltagare 20
Avslutade deltagare som gått vidare 100 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 45 %

Resultat i korthet, år 2013
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Organisation
I stadsdelen Västra Hisingen bedrivs arbets-
marknadsinsatserna inom ramen för olika 
enheter inom område arbetsmarknad och 
sysselsättning. Område arbetsmarknad och 
sysselsättning består av sju enheter, tre hand-
läggarenheter inom myndighetsutövning (ar-
betsmarknadsenheten, enheten för mottagande 
och stöd, enheten för unga vuxna ), utföraren-
heten Jobbcentrum Äpplet och tre enheter som 
ansvarar för daglig verksamhet. Inom Arbets-
marknadsenheten finns A-torget som är en 
enhet för försörjningsstödstagare som står re-
lativt nära arbetsmarknaden. Verksamhet inom 
A-torget finansieras via samordningsförbundet 
Delta och här arbetar socialsekreterarna till-
sammans med tre handläggare från Arbetsför-
medlingen samt en studie- och yrkesvägledare.
 De insatser som specifikt riktar sig till Västra 
Hisingens invånare är de som bedrivs inom ram-
en för Jobbcentrum Äpplet (JÄ), men det finns 
en rad insatser som omfattar Hisingens samtliga 
tre stadsdelar. Det handlar då antingen om sam-
arbetsprojekt med Arbetsförmedlingen eller 
om insatser som finansieras via samordnings-
förbundet Delta. I rapporten ligger fokus på de 
insatser som erbjuds via JÄ. Sammanlagt arbe-
tar motsvarande tio heltidsanställda coacher 
på JÄ. Åtta av dessa arbetar i ordinarie verk-
samhet, medan två personer arbetar i projekt. 

JÄ driver inga egna arbetsträningsplatser, men 
stadsdelen har två arbetsträningsverksamheter 
som ligger under område kultur och fritid.

Uppdrag
I stadsdelsnämndens Budget och verksamhets-
plan för 2013 (s 26 ff) finns tre mål som berör 
arbetsmarknadsinsatser. Det första är tydligt 
kopplat till det mål som formulerats för Göte-
borgs stad som helhet. Här står att insatser för 
grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. 
Den indikator som kopplas till målet är antalet 
deltagare i insatser utifrån prioriterade grupper, 
d.v.s. ungdomar, utrikes födda, personer med 
funktionsnedsättning. Det andra målet är att 
antalet personer som är långtidsberoende av 
försörjningsstöd ska minska. Det tredje målet 
är att sommarjobb ska erbjudas de ungdomar i 
högstadiet som har önskemål om detta. Samma 
skrivningar återkommer sedan i förvaltningens 
verksamhetsmål. Den strategi som förvalt-
ningen pekar ut är att i ett tidigt skede stödja 
invånarna till arbete och en meningsfull syssel-
sättning utifrån individens egna resurser och 
förutsättningar.
 Området arbetsmarknad och sysselsättning 
har ett särskilt uppdrag att arbeta med frågorna 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser, men vem/vilka som ska 
genomföra insatserna och på vilket sätt anges 
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inte i uppdraget. Jobbcentrum Äpplet (JÄ) 
fungerar emellertid som en utförarverksamhet 
knuten till försörjningsstödet och det finns en 
verksamhetsidé som grundar sig i förvaltning-
ens verksamhetsplan. Här står bland annat att 
JÄ utifrån målet att sänka försörjningsstödet 
i stadsdelen arbetar på uppdrag av stadsdelen 
med:

• att stödja, coacha och matcha personer med 
 rätt till försörjningsstöd som är aktuella på 
 Västra Hisingen, till arbete eller studier.
• att stödet i första hand sker genom olika 
 verksamheter såsom individuella samtal, 
 gruppverksamhet, studiebesök, praktik och 
 arbetsgivarkontakter.
• resultatet mäts primärt i antal deltagare 
 som går till arbete eller studier, men ambitio- 
 nen är också att alla som deltar i JÄ:s verk- 
 samheter ska få information om möjlighet- 
 erna till vuxenutbildning.
• att JÄ ska samverka med Arbetsförmedling- 
 en, samordningsförbundet Delta, eller andra 
 aktörer i staden där behovet finns.
• att antalet av JÄ:s arbetsgivarkontakter som 
 leder till anställning ska öka.

Målgrupp och syfte
JÄ:s insatser riktar sig enbart till försörjnings-
stödstagare. Syftet med verksamheten är att 
deltagarna ska komma i egen försörjning 
genom arbete eller studier. I intervjun säger 
medarbetarna på JÄ att det finns ett stort an-
tal långtidsberoende försörjningsstödstagare 
i stadsdelen. Risken för att antalet ska öka 
ytterligare har också bedömts som stor då 
många av invånarna står långt ifrån arbets-
marknadens nuvarande krav. Enligt medar-
betarna på JÄ har deltagarna ringa eller ingen 
yrkesutbildning, dåliga kunskaper i det svenska 
språket och en avsaknad av kontaktnät för 
att hitta de jobb som finns möjlighet att få. 
Många av JÄ:s deltagare är utrikes födda, 
men en av intervjupersonerna betonar att svå-
righeterna att komma in på arbetsmarknaden 
inte är en fråga om integration, utan snarare 
att antalet arbetstillfällen som motsvarar mål-
gruppens kompetensprofil är mycket begränsa-
de. Grundskola är den högsta utbildningsnivån 
för väldigt många och har man då dessutom 
svårigheter med språket och saknar kontaktnät 
är situationen än besvärligare. Här har JÄ valt 

att fokusera på en strategi som syftar till att 
överbrygga de strukturella hindren. Strategin 
är att jobba fokuserat med arbetsgivarkontak-
ter i syfte att JÄ:s deltagare ska komma ifråga 
för de jobbtillfällen som trots allt finns. I någon 
mån arbetar man utifrån ett omvänt perspektiv 
jämfört med flertalet andra arbetsmarknadsen-
heter. På JÄ utgår coacherna från företagens 
rekryteringsbehov och försöker hitta lämpliga 
arbetssökanden, istället för att utgå från del-
tagarens önskemål och sedan försöka hitta ett 
jobb som passar. Medarbetarna på JÄ menar 
att arbetssättet har resulterat i goda relationer 
med arbetsgivare, exempelvis vänder sig nu en 
del företag aktivt till JÄ för att få hjälp med 
rekrytering.

Aktiviteter42

Inom ramen för JÄ finns ett brett utbud av ak-
tiviteter: jobbsökaraktiviteter inklusive coach-
ning, matchning, praktik, studie-, yrkes- och 
arbetsvägledning och feriejobb. Verksamheten 
bedrivs primärt av coacherna, men man har 
tillgång till studie- och yrkesvägledning via vux-
enutbildningen. I någon mån erbjuds arbets- 
prövning/arbetsträning och den sker på de 
arbetsträningsplatser som finns i andra delar 
av förvaltningen. Praktik kan ske i kommunal 
regi, liksom hos privata arbetsgivare. Västra 
Hisingen deltar i det samarbete som sker inom 
ramen för samordningsförbundet Delta och 
har därmed tillgång till de insatser som förbun-
det erbjuder.
 Stadsdelen erbjuder inte kurser och inte 
kommunala arbetsmarknadsanställningar.

Insatser
JÄ:s insatser är organiserade i två spår där 
indelningsprincipen baseras på deltagarnas 
behov av stöd: en gruppverksamhet riktad till 
personer som står närmare arbetsmarknaden, 
och en individuellt organiserad insats riktad till 
personer med ett större behov av individuellt 
stöd. Deltagarna anmäls in direkt till respektive 
insats via socialsekreterare inom någon av för-
sörjningsstödets enheter. Detta innebär att det 
är socialsekreteraren som tillsammans med kli-
enten bedömer vilken insats som är lämpligast. 
Om personalen på JÄ uppfattar att klienten 
har andra behov kan deltagaren, i samråd med 
socialsekreteraren, flyttas över till annan insats.

42. För Västra Hisingen saknas uppgifter om arbetstid per aktivitet, liksom uppgifter under rubriken Resultat i korthet.
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Gruppverksamheten
Till Gruppverksamheten kommer deltagare 
primärt via A-torget. Kriteriet är att deltaga-
ren ska kunna ta ett jobb direkt förutsatt att 
det finns jobb som passar kompetensprofilen. 
”Job-ready” är ett begrepp som medarbetarna 
använder i sammanhanget.
 Insatsen inleds med en kursvecka med olika 
teoretiska pass inriktade på att söka jobb. Del-
tagarna ägnar mycket tid åt att sitta vid datorn 
och skriva ansökningshandlingar. Coacherna 
visar på olika metoder för att hitta arbetsgivare 
och jobb. Man går igenom anställningsinter-
vjuer och vad som är viktigt att tänka på i den 
situationen. Under kursveckan kommer också 
en studie- och yrkesvägledare och informerar 
om olika utbildningar. Därefter kan den som 
vill boka individuella samtal för enskild studie- 
och yrkesvägledning.
 Efter kursveckan är insatsen inriktad på att 
hitta en praktikplats. Syftet med praktiken är 
att den ska leda till arbete och coacherna läg-
ger mycket kraft på att matcha deltagaren till 
lämpliga platser med goda utsikter till anställ-
ning. När kontakt etablerats med en arbets-
givare har man ett första möte då både delta-
garen och coachen är med. Då diskuteras hur 
lång praktiktid det ska vara och man resonerar 
kring möjligheterna till anställning. JÄ brukar 
sätta en maxtid för praktik på åtta veckor. 
Under praktiktiden fortsätter deltagaren att 
komma till JÄ två timmar per vecka för att 
söka arbete, samt för att coacherna ska kunna 
stämma av hur det går. Praktiken kan ske hos 
såväl kommunala som privata arbetsgivare. 
Arbetsträningsstationerna används i mycket 
liten utsträckning för deltagare i Gruppverk-
samheten eftersom det primära syftet är att 
praktiken ska övergå i anställning.

Individuellt stöd
Deltagarna som anmäls till Individuellt stöd är 
personer som bedömts ha en arbetsförmåga, 
men som behöver individuellt stöd, tätare 
kontakter med coachen och stöd under lång 
tid. Precis som för deltagarna i Gruppverksam-
heten är målet egen försörjning, men insatsen 
är individuellt utformad för varje individ, både 
till innehåll och tidsramar. Det finns ingen fast-
lagd tidsgräns för hur länge en deltagare kan 
vara inskriven i insatsen, men ett mål som dis-
kuterats inom JÄ är att det inom ett år ska ha 
hänt så pass mycket att deltagarna är redo för 
att bli självförsörjande.

 Insatsen inleds med ett samtal och då plane-
ras ytterligare tre träffar in. I samband med de 
efterföljande träffarna görs en handlingsplan 
upp för fortsättningen. Ofta är innehållet i 
lägre grad inriktat på jobbsökaraktiviteter och 
handlar mer om stöd och vägledning i enskilda 
samtal med sikte på att så småningom hitta en 
praktikplats. Syftet med praktiken kan skifta, 
men det är ofta av mer social karaktär som att 
pröva hur en person fungerar i ett arbetssam-
manhang, eller arbetsträning för att komma in 
i normala rutiner. Syftet kan också vara att få 
aktuella referenser och en konkret arbetslivser-
farenhet. För deltagare i Individuellt stöd an-
vänds ofta de två arbetsträningsstationerna.
 Kort före intervjutillfället startade coacherna 
inom Individuellt stöd upp en mindre grupp-
verksamhet för sina deltagare. Coacherna har 
inspirerats av Gruppverksamheten och den 
känsla av igenkänning och samhörighet som 
uppstått mellan deltagarna där. Coacherna 
menar också att gruppsammanhanget har en 
särskild betydelse för deltagarna eftersom de 
ofta har ett problematiskt förhållande till soci-
ala relationer. Den mindre gruppen kan då bli 
ett första steg mot att fungera i ett större socialt 
sammanhang.

Arbetsgivarkontakter
Arbetsgivarkontakter kan sägas utgöra en 
central insats i JÄ:s verksamhet. Insatsen kan 
delas upp i två kategorier. Den ena är en rekry-
teringstjänst som innebär att arbetsgivare kan 
ringa och be om hjälp med att få fram kandi-
dater till lediga jobb eller att coacherna från 
JÄ ringer arbetsgivare och erbjuder hjälp med 
rekrytering. I de fall då ett företag hör av sig 
med ett rekryteringsbehov plockar coacherna 
ut fem till sex deltagare som bedöms lämpliga 
för jobbet och så förbereds dessa inför anställ-
ningsintervju. Den andra kategorin är arbetet 
med att få fram praktikplatser till deltagarna i 
verksamheten. Alla coacher jobbar med arbets-
givarkontakter, men det finns två coacher som 
har särskilt ansvar för arbetsgivarkontakterna 
och de arbetar även mer specifikt med prakti-
kanskaffning. Dessa coacher har möten med 
övriga coacher varje vecka för att stämma av 
hur behovet av praktik och arbetsträningsplat-
ser ser ut. Coacherna jobbar mot arbetsgivare 
över hela staden och inte enbart arbetsgivare 
som har sin verksamhet inom den egna stads-
delen.
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Övriga insatser
I likhet med Västra Göteborg erbjuder Västra 
Hisingen feriejobb till elever som går ut nionde 
klass via centrala medel. Stadsdelsnämnden 
skjuter också till egna medel för att utöka an-
talet platser. För 2013 beslutade politikerna 
att antalet skulle vara 325. Därutöver erbjöds 
sommarjobb till cirka 20 prioriterade elever 
som gick ut åttonde klass. Insatsen är förebyg-
gande och syftar till att motverka att ungdo-
marna hamnar i problem under sommarlovet. 
JÄ:s uppgift är att skaffa fram platserna och att 
administrera insatsen.
 För invånare som studerar under terminstid, 
men som inte har arbete över sommaren och 
därför uppbär försörjningsstöd finns insatsen 
Sommarstudenter, vilket innebär jobbsökarak-
tiviteter en dag i veckan. JÄ hjälper också till 
med att få fram praktikplatser.

Gemensamma insatser riktade till invå-
nare i Hisingens samtliga tre stadsdelar
Personlig inventering är ett samarbetspro-
jekt mellan de tre stadsdelarna på Hisingen, 
Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget 
Eductus. Projektet riktar sig till en målgrupp 
vars behov ligger någonstans mellan deltagare 
i Gruppverksamheten och Individuella stödet. 
Insatsen inleds med fyra veckors kartläggning 
som åtföljs av praktik och/eller deltagande i 
olika utbildningsblock med inriktning på olika 
jobbsökaraktiviteter, datakunskap, samhälls- 

information, personlig utveckling eller praktik. 
Mera svenska, bättre hälsa är ett projekt finan- 
sierat av samordningsförbundet Delta. Det 
riktar sig till försörjningsstödstagare som av-
brutit sina SFI-studier på grund av bristande 
språkutveckling eller sociala omständigheter. 
Eleven avslutas på SFI efter skolans bedömning 
att eleven av olika orsaker inte kan tillgodogö-
ra sig undervisningen av olika omständigheter. 
Verksamheten inom Mera svenska, bättre hälsa 
syftar till att genom gruppverksamhet och 
språkpraktik bidra till att deltagarnas förut-
sättningar med avseende på såväl språk som 
livssituationen förbättras till en nivå som gör 
att deltagaren kan tillgodogöra sig SFI-under-
visningen. Insatsen består i en första fas av sex 
veckors gruppverksamhet där man träffas två 
tillfällen i veckan, tre timmar per tillfälle. Fo-
kus ligger på hälsa och samhällsinformation. 
Vid varje träff har man också en timmas lättare 
fysisk aktivitet. Andra fasen innebär språk-
praktik på en arbetsplats där deltagarna är 
med i det dagliga arbetet och får utföra lättare 
arbetsuppgifter. Under praktiken fortsätter 
deltagaren att träffa coachen en dag i veckan 
för avstämning och uppföljning. Praktiken 
vara oftast ett par månader och avslutas då det 
finns möjligheter till att gå tillbaka till SFI för 
att slutföra sina studier. Två personer med pro-
jektanställning på JÄ bedriver insatsen.
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Organisation
Arbetsmarknadsinsatserna i Örgryte-Härlanda 
bedrivs inom ramen för Arbetscentrum (AC) 
som tillsammans med försörjningsstödet ligger 
inom enheten ekonomiskt bistånd. Enheten 
ekonomiskt bistånd ligger inom ett verksam-
hetsområde som innehåller arbetsmarknad 
och sysselsättning, samt myndighetsutövning/
bistånd/service. Inom området, finns en rad 
enheter med ansvar för bl.a. funktionshinder 
och daglig verksamhet. AC erbjuder både teo-
retisk basverksamhet och har egna praktiska 
verksamheter inom kök, hobby, textil och de-
sign. Hobby innefattar olika aktiviteter utifrån 
säsong och behov, t.ex. luffarslöjd, möbelreno-
vering, betonggjutning. På AC arbetar sju per-
soner: förste socialsekreterare som är auktori-
serad socionom och fungerar som enhetschef, 
ytterligare två socionomer samt en arbetste-
rapeut. Två grupphandledare ansvarar för de 
praktiska verksamheterna. Här finns också en 
vaktmästare/extraresurs i köket.

Uppdrag
I stadsdelsnämndens budget för 2013 (Örgryte- 
Härlanda budget 2013, s 23) pekas insatser 
för att minimera antalet långtidsberoende av 
försörjningsstöd ut som ett strategiskt viktigt 
område. Som övergripande strategi nämns att 

förvaltningen ska samverka internt och externt 
med Arbetsförmedling och andra aktörer för 
att personer ska komma i arbete eller annan 
sysselsättning. I avsnittet Mål och uppdrag 
finns sedan två andra mål som knyter an till ar-
betsmarknadsinsatser. Under rubriken Arbete 
och näringsliv (s 38–29) står att:

• alla ungdomar i högstadiet som önskar ska 
erbjudas sommarjobb och elever i årskurs nio 
ska prioriteras

• att förvaltningen aktivt ska ta fram arbets-
platser för målgruppen och att förvaltningen i 
första hand ska samverka med föreningar men 
även med lokalt näringsliv

Det andra målet knyter an till Göteborgs stads 
övergripande mål, d.v.s. att arbetsmarknadsin-
satser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden 
ska öka. Fokus ska ligga på ungdomar, utrikes 
födda och personer med funktionsnedsättning. 
För att nå målet uppmanas förvaltningen att 
samverka med Försäkringskassa och Arbets-
förmedling, liksom att samverka internt, för att 
tillvara den samlade kompetensen.
 AC nämns inte specifikt i budgetdokumentet, 
men fungerar som utförarverksamhet inom 
enheten ekonomiskt bistånd och det är fram-
förallt i förhållande till försörjningsstödets 
uppdrag enheten arbetar. AC formulerar ingen 
egen verksamhetsplan, men gör en årsrapport 
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där bl.a. målgrupp och syfte med insatserna 
beskrivs. Av årsrapporten, liksom av intervju-
materialet framgår att AC inte har några speci-
fika satsningar på ungdomar, utrikes födda eller 
personer med funktionsnedsättning. Uppdra-
get om att anordna feriejobb till elever i årskurs 
nio ligger under kultur och fritid, men AC har 
sommarverksamhet riktad till studenter som 
gått ut gymnasiet eller studerar på universitetet 
och som uppbär försörjningsstöd.

Målgrupp och syfte
I AC:s årsrapport för 2013 står att målgruppen 
är försörjningsstödstagare i åldrarna 18–60 
som är eller riskerar att bli långtidsberoende. 
AC tar inte emot deltagare som är inskrivna 
i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobb-
garantin för unga med hänvisning till att ar-
betsmarknadsinsatser för dessa personer är 
Arbetsförmedlingens ansvar. I intervjun beto-
nas att socialtjänstlagen är mycket tydlig med 
att Arbetsförmedlingens insatser ska gå före 
kommunens. AC:s insatser riktar sig därför till 
personer som inte kvalificerat sig för Arbetsför-
medlingens insatser eller som fallit ur systemet. 
Personerna ska alltså vara inskrivna på Arbets-
förmedlingen, men inte i åtgärd. Deltagarna får 
inte ha ett beslut enligt LSS, och inte vara inne i 
ett aktivt missbruk.
 I årsrapporten står också att verksamhetens 
mål är att deltagarna ska närma sig egen försörj-
ning, vilket i sin tur bidrar till ökad livskvalitet. 
Att sänka stadsdelens kostnader för försörj-
ningsstöd är ytterligare ett mål som pekas ut.

Aktiviteter43

De aktiviteter som AC erbjuder är arbetspröv-
ning/arbetsträning, jobbsökaraktiviteter inklu-
sive coachning, matchning, yrkes- och arbets-
vägledning, samt arbetsförmågebedömning. 
De teoretiskt inriktade aktiviteterna bedrivs 
av de två socionomerna och arbetsterapeuten. 
Arbetsprövning/arbetsträning sker i den egna 
verksamheten där handledare ansvarar för 
aktiviteterna. Via samordningsförbundet har 
AC:s deltagare tillgång till ytterligare insatser.
 AC erbjuder varken kurser eller studieväg-
ledning, men det finns ett samarbete mellan 
ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen 
där deltagarna kan få studievägledning. AC 
anordnar inte heller praktik, men här har AC 

ett samarbete med de övriga centrala stadsde-
larna i Göteborg. Stadsdelarna utbyter tjänster 
på så sätt att AC kan bidra med arbetsförmåge-
bedömningar i utbyte mot praktikanskaffning. 
Medarbetarna på AC sköter uppföljningen 
under praktiktiden, men praktiksamordnarna 
skaffar fram platserna. AC erbjuder inte några 
arbetsmarknadsanställningar.

Insatser
Deltagarna anmäls till AC via någon av försörj-
ningsstödets tre grupper. Det stöd som erbjuds 
har en fast yttre struktur som samtliga deltagare 
följer, det görs ingen indelning i ålder eller be-
hovskategori.
 Socialsekreterarna på försörjningsstödet 
anmäler deltagaren till första socialsekretera-
ren på AC. Förste socialsekreteraren bokar en 
tid för inskrivningssamtal med deltagaren och 
någon av handläggarna. Tanken är att även 
socialsekreteraren på försörjningsstödet är 
med, men försörjningsstödet har hög arbets-
belastning och socialsekreteraren hinner sällan 
medverka. Samtalet blir utgångspunkten för 
insatsen.

Basprogrammet
Insatsen inleds med en arbetsförmågebedöm-
ning (AFB) som pågår under fyra veckor. För-
sta veckan i AFB innebär två samtal med en 
socionom, ett samtal med en arbetsterapeut, 
samt en alkohol- och drogscreening. Sedan föl-
jer två veckors arbetsprövning på halvtid. Den 
fjärde veckan omfattar heltid och då arbetar 
deltagaren med en datauppgift parallellt med 
arbetsprövning. Efter den fjärde veckan görs 
en uppföljning då även socialsekreteraren från 
försörjningsstödet är med.
 Målet med AFB:n är att komma fram till del-
tagarens förmågor och hinder i förhållande till 
egen försörjning. I de flesta fall finns behov av 
någon slags arbetsträning, vilket inom AC går 
under benämningen referensarbete. Referensar-
betet innebär att deltagaren har arbetsuppgifter 
i de egna praktiska verksamheterna. Syftet är 
att deltagaren ska få med sig en aktuell referens 
som möjliggör en praktikplats eller ett arbete 
utanför de egna verksamheterna. Under tiden 
deltagarna är i referensarbete fungerar någon 
av handläggarna som kontaktperson och följer 
upp var personen befinner sig genom veckovisa 
samtal. Arbetsterapeuten och socionomerna 

43. Uppgifter om arbetstid per aktivitet saknas för Örgryte-Härlanda.
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har lite olika roller. Arbetsterapeuten är mer fo-
kuserad på nuet, vad personen behöver nu för 
att underlätta arbetssituationen. Socionomerna 
har en mer framåtriktad och coachande roll – 
de ser över deltagarens CV, ser på eventuella 
praktikplatser, gör arbetsmarknadsanalys, ser 
vad de har för intressen.
 Referensarbetet har en ungefärlig maxtid på 
sex månader. I normalfallet görs en uppföljning 
efter tre månader och om allt fungerar bra för-
söker AC jobba ut deltagarna mot praktik eller 
arbete. I annat fall blir det en förlängning av re-
ferensarbetet. Uppföljningen sker tillsammans 
med deltagaren och socialsekreteraren.
En rutin som nyligen införts är deltagararbets-
platsträffar (APT). Deltagarnas närvaro är ett 
av AC:s största interna problem och delta-
gar-APT är ett led i att öka närvaron. Därutö-
ver är syftet att deltagarna ska få arbetslivsrela-
terad erfarenhet, men tanken är också att lyfta 
praktiska frågor som närvaro, regler kring mo-
biltelefoner etc. Att ha APT innebär också ökad 
delaktighet, vilket är en aspekt som det arbetas 
mycket med på AC, menar medarbetarna.

Coachprogrammet
Coachprogrammet kan ges som enskild insats 
eller ingå i referensarbetet om kontaktpersonen 
gjort bedömningen att deltagaren har förmåga 
att tillgodogöra sig programmet. Programmet 
består av aktivitet en dag per vecka under 

12 veckors tid och omfattar framtidsplaner/ 
tidsperspektiv, jobbsökarstrategier, arbetsmark-
nadskunskap, kompetensanalys, arbetsmark- 
nadsanalys, ansökningshandlingar, intervju- 
metodik, studiealternativ med grunden i stöd-
jande och motiverande samtal.

Övriga insatser
I Örgryte-Härlanda är det sektor fritid och 
kultur som anordnar kommunala sommarjobb 
riktade till ungdomar som går ut årskurs nio, 
men AC har en insats riktad till en äldre grupp 
studerande. Insatsen kallas Studentprogram-
met och riktar sig till universitetsstuderande 
och studerande på folkhögskola eller kom-
munal vuxenutbildning. Villkoret är att de är 
försörjningsstödstagare. AC erbjuder ett kom-
primerat coachningsprogram som består av 
workshops men även individuella coachträffar 
under fyra veckor.
 Utöver de insatser som invånarna i Örgryte- 
Härlanda kan få tillgång till via AC eller cen-
tralt via Göteborgs stad, finns en del insatser 
som organiseras genom samarbeten mellan 
några närliggande stadsdelar. Vid tidpunkten 
för intervjun fanns t.ex. Columbus som är cen-
trumstadsdelarnas ungdomsverksamhet riktad 
till unga med psykisk ohälsa. Via samordnings-
förbundet har AC:s deltagare tillgång till ytter-
ligare insatser.
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Källa: Intervju

Omfattning
 • Antal deltagare 95

Deltagare
 • Åldersfördelning 86 % vuxna, 14 % ungdomar
 • Könsfördelning 42 % kvinnor, 58 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller Uppgift saknas 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än 38 % 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Arbetsförmågebedömningar, referens- 
   arbete, coachprogram.
 • Antal feriejobb Uppgift saknas 
   (13 deltagare i Studentprogrammet)

Resultat
Antal avslutade deltagare 71
Avslutade deltagare som gått vidare 49 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 8 %

Resultat i korthet, år 2013
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Organisation
Arbetsmarknadsgruppen (AMG) sorterar 
under social myndighetsnämnd och ingår i 
sektor för socialtjänst som är indelad i tre 
verksamhetsområden: vård och omsorg, ad-
ministration, samt individ- och familjeomsorg/
funktionshinder. AMG ingår i individ- och fa-
miljeomsorg/funktionshinder (IFO/FH). IFO/
FH är indelad i familjeenheten, utredning barn/
unga, resursenheten och ekonomienheten. 
AMG ligger under ekonomienheten som i sin 
tur består av tre ansvarsområden: arbetsmark-
nad, försörjningsstöd, samt flyktingmottag-
ningen.
 Internt är AMG organiserad i två avdel-
ningar: en teoretisk avdelning där coacher 
bedriver vägledning, motiverande samtal och 
jobbsökaraktiviteter. Denna avdelning kallas 
AMG Arbetsmarknad. Den andra avdelningen 
kallas AMG Träning och är praktiskt inriktad. 
Här finns två servicelag och en snickeriverk-
stad med syateljé. Arbetsinnehållet i servicela-
gen är skötsel av grönytor samt skogsröjning. 
Man tar också in externa uppdrag med flytt 
och renovering. Personalstyrkan består av 
motsvarande sex heltidstjänster inklusive en 
biträdande enhetschef. I den teoretiska delen 
arbetar tre coacher motsvarande två och en 
halv heltidstjänst. I den praktiska delen finns 
tre instruktörer – en i vartdera servicelaget och 

en i verkstaden. Instruktören i verkstaden har 
en kombination av praktisk yrkeskompetens 
och utbildning som aktiveringspedagog. AMG 
leds av en biträdande enhetschef som har detta 
uppdrag på halvtid och som arbetar som coach 
den resterande tiden.

Uppdrag
De politiska mål som AMG förhåller sig till är 
de inriktningsmål som riktas till individ- och 
familjeomsorgen (Dnr 2010/138 078) – AMG 
har inte formulerat några specifika mål in-
ternt. Det övergripande mål som berör AMG:s 
verksamhet är att människors arbetsförmåga, 
resurser och möjligheter till egen försörjning 
främjas och utvecklas (Budget och planer för 
2013–2015, s 77). I anslutning till det övergri-
pande målet anges att:

• Färre ungdomar och vuxna ska bli arbets- 
 lösa. Indikator för måluppfyllelse är att 
 minst åtta ungdomar ska ha sysselsättning 
 via insatsen Unga jobb och att 60 % av de 
 ungdomar som fått stöd via AMG ska bli 
 självförsörjande via arbete eller studier.
• Ett andra mål är att personer med behov av 
 försörjningsstöd och komplex problematik 
 ska ges möjlighet till samordnade insatser 
 för en återgång till egen försörjning. Här 
 anges att 25 % av hushåll med långvarigt 
 stöd ska komma i sysselsättning under året.
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• Ett tredje mål är att man via avtal med 
 Arbetsförmedlingen använder olika former 
 av skyddade anställningar eller arbetsträ- 
 ning för att öka den enskildes möjligheter till 
 arbete.

Målgrupp och syfte
AMG riktar sig primärt till arbetslösa försörj-
ningsstödstagare, men AMG tar också emot 
deltagare från enheten för funktionshinder 
som förfogar över två platser för klienter som 
behöver arbetsuppgifter som är lite mer krä-
vande jämfört med daglig verksamhet. Delta-
gare kommer också från gymnasieskolan och 
individsamverkansteamet på de arbetstränings-
platser som dessa instanser har tillgång till efter 
överenskommelse och/eller köper. Relativt få 
deltagare kommer från Arbetsförmedlingen, 
även om det finns ett samarbete kring syssel-
sättningsplatser inom jobb- och utvecklingsga-
rantins fas tre. I intervjun säger medarbetarna 
på AMG att om man ska peka ut ett särskilt 
fokus i Härryda när det gäller målgrupp är det 
personer med någon form av socialmedicinsk 
problematik. Personalen uppfattar att en rela-
tivt stor andel av den totala målgruppen om-
fattas av den typen av problematik och att det 
också finns en fungerande insats att erbjuda i 
form av OSA.
 Målet med verksamheten är att deltagarna 
ska komma i egen försörjning genom arbete 
eller studier. Praktik är ett centralt inslag i verk-
samheten, men medarbetarna betonar att man 
ser praktiken som ett delmål. Därför måste 
också praktikens syfte alltid vara tydligt uttalat 
i förhållande till såväl deltagarna som arbets-
givare. Syftet med praktiken behöver inte vara 
att det ska leda till ett jobb just här och just nu. 
Delmålet kan vara att bryta arbetslöshet, skapa 

nätverk, ingå i ett socialt sammanhang etc., 
men det ska vara ett steg på vägen mot arbete 
eller studier.

Aktiviteter
De aktiviteter som erbjuds är arbetsprövning/
arbetsträning, jobbsökaraktiviteter inklusive 
coachning, matchning, praktik, studie-, yrkes- 
och arbetsvägledning, feriejobb samt kom-
munala arbetsmarknadsanställningar. Kurs 
är den aktivitet som inte finns med i utbudet. 
De flesta teoretiskt inriktade aktiviteterna be-
drivs av coacherna, men när det gäller studie- 
och yrkesvägledning finns ett samarbete med 
komvux. Samarbetet är inte formaliserat, utan 
bygger på att coacherna kontaktar komvux vid 
behov. Arbetsprövning/arbetsträning bedrivs 
i huvudsak i de egna verksamheterna. OSA 
finns både placerade i den egna verksamheten 
och i andra verksamheter inom kommunen. 
I den egna verksamheten är OSA den enda 
kommunala arbetsmarknadsanställningen som 
förekommer – här finns inga andra former av 
arbetsmarknadsanställningar. I intervjun beto-
nar också medarbetarna att man har en relativt 
omfattande egen verksamhet. Praktik kan ske 
i egen verksamhet och annan kommunal regi, 
liksom hos privat arbetsgivare. Via samord-
ningsförbundet har man även tillgång till ett 
antal kompletterande insatser, bland annat 
Grön rehab.
 Hur personalens arbetstid är fördelad över 
olika aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. 
Här ser vi att arbetsprövning/arbetsträning och 
jobbsökaraktiviteter inklusive coachning är de 
aktiviteter som dominerar med 40 respektive 
26 procent. Sammanlagt tar dessa aktiviteter 
således 66 procent av personalens arbetstid i 
anspråk.
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Insatser
På AMG arbetar man huvudsakligen indivi-
duellt – det finns i dagsläget inga gruppverk-
samheter och utöver två typer av kommunala 
arbetsmarknadsanställningar som riktas till 
ungdomar görs ingen uppdelning i insatser rik-
tade till ålders- eller behovskategorier. Alla del-
tagare slussas in på ett likartat sätt via anvisande 
instans direkt till någon av coacherna på AMG 
Arbetsmarknad. Bedömningen av deltagarens 
behov, vilken insats personen behöver, görs i 
dialog mellan socialsekreterarna, deltagaren 
och coachen, men det är socialsekreteraren som 
har initiativet i frågan i och med den beställ-
ning som görs via ett remissförfarande där syfte 
och innehåll preciseras. Med utgångspunkt 
i beställningen arbetar sedan AMG ”dyna- 
miskt”. Det finns ingen specifik modell eller 
rutin, men insatserna kan beskrivas utifrån ett 
normalförlopp som speglar hur det i praktiken 
brukar se ut.

Basverksamheten
Deltagarna inleder vanligtvis med en period i 
AMG Träning där syftet är att se hur allt funge-
rar socialt och arbetsmässigt. Många deltagare 
har varit borta från arbetsmarknaden en lång 
tid och behöver en tid för att fasas in i ett arbets-
sammanhang. Inledningsvis handlar det därför 
ofta om arbetsträning på deltid. Parallellt med 

arbetsträningen har deltagaren individuella 
möten med en coach på AMG Arbetsmarknad. 
Man gör kontinuerliga uppföljningar och ökar 
både sysselsättningsgrad och svårighetsgrad 
efter hand. När deltagaren klarar av en heltids-
syssla börjar man mer aktivt rikta in sig på ar-
betsmarknaden. Coacherna tar då över allt mer 
av insatsen och man jobbar med handlingspla-
ner och vägledning. När det finns ett konkret 
arbete i sikte lämnar deltagaren arbetsträning-
en och coacherna på AMG Arbetsmarknad tar 
över helt för att lägga all kraft på jobbsökandet. 
Tidsramen för arbetsträningsfasen är normalt 
sett max sex månader, men undantag görs om 
det finns goda skäl.
 Praktik är vanligtvis nästa steg och AMG 
anordnar både kommunala och privata prak-
tikplatser. Det finns ett väl utarbetat kontakt-
nät med både privata och kommunala arbets-
givare. Inom flera kommunala verksamheter 
finns en praktiksamordnare som har ansvar för 
frågan inom sitt område. Uppföljningar under 
praktiktiden är individuellt anpassad, men man 
tillämpar en maxgräns för avstämningsinter-
vall på sex månader. Det finns i grunden ingen 
formell tidsgräns för hur länge en deltagare kan 
vara i AMG:s insats, men i förhållande till för-
sörjningsstödet stämmer man av med tremåna-
dersintervall.
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Övriga insatser
Ungdomsjobb är en förebyggande insats. Mål-
gruppen är ungdomar i åldrarna 16–20 år som 
riskerar att hamna i utanförskap och krimina-
litet. Insatsen innebär en anställning med lön 
och utgör ett komplement till pågående gym-
nasiestudier. Omfattningen är max sex timmar 
per vecka och insatsen löper över en termin. 
Ungdomarna anmäls in via olika instanser som 
identifierat ett behov av insatsen, t.ex. en kura- 
tor, en ungdomsarbetare på gymnasieskolan 
eller socialtjänsten. Cirka 40 ungdomar per år 
brukar omfattas av insatsen.
 Unga jobb innebär att ungdomen får sex 
månaders anställning inom kommunen i en 
omfattning av 75 procent. Resterande 25 pro-
cent ska ungdomen göra något ”berikande”, 

exempelvis studera på komvux, söka jobb, gå 
på sjukgymnastik etc. Under 2013 fick två ung-
domar del av denna insats. Enligt medarbetar-
na på AMG beror det begränsade antalet på att 
det är få av AMG:s deltagare som kvalificerar 
sig för insatsen. AMG:s målgrupp är försörj-
ningsstödstagare, men i Härryda kommun är 
det få ungdomar som ingår i hushåll som upp-
bär försörjningsstöd.
 AMG förmedlar även praktikplatser till 
personer som dömts till ungdomstjänst, men 
fungerar däremot inte som en praktiksluss för 
all praktik inom kommunen: även Arbetsför-
medlingen kan kontakta den kommunala prak-
tiksamordnaren för hjälp med platser till sina 
deltagare.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 200

Deltagare
 • Åldersfördelning 58 % vuxna, 42 % ungdomar
 • Könsfördelning 43 % kvinnor, 57 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller 40 % 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än 38 % 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Arbetsprövning/arbetsträning samt 
   jobbsök inklusive coachning
 • Antal feriejobb 149

Resultat
Antal avslutade deltagare 76
Avslutade deltagare som gått vidare 45 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 52 %

Resultat i korthet, år 2013
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Organisation
Enheten för arbetsliv (EFA) sorterar under 
nämnden för gymnasie- och vuxenutbildning-
en. Enheten ingår i förvaltningen för gymnasie- 
och vuxenutbildning som utöver kommunens 
arbetsmarknadsenhet ansvarar för tre gymna-
sieskolor, gymnasiesärskolan, kulturskolan, 
yrkeshögskolan, vuxenutbildning, studie- och 
yrkesvägledning samt flyktingmottagning-
en. Organisatorisk utgör EFA en enhet inom 
Kompetenscentrum. Övriga enheter är enheten 
för vägledning, som organiserar kommunens 
samtliga studie- och yrkesvägledare. Här finns 
också Vuxnas lärande och Studion, d.v.s. kom-
munens vuxenutbildning. Kompetenscentrum 
beskrivs som en mötesplats för vägledning, 
vuxenutbildning, arbetsliv, näringsliv och kom-
petensutveckling, där EFA är en utförarenhet 
som erbjuder insatser för arbetslösa kommun-
invånare.
 Internt är EFA organiserat i tre avdelningar: 
en avdelning för ungdomar upp till 25 år 
(Kicken), en avdelning för vuxna från 25 år 
och en avdelning för de tre egna praktiska 
verksamheterna. Enheten som helhet leds av 
en enhetschef, men till varje avdelning finns en 
samordnare knuten vars uppgift är att leda och 
fördela det dagliga arbetet samt fungera som 
metodstöd till medarbetarna. Personalstyrkan 
omfattar motsvarande 27 heltidstjänster. Den 

teoretiska basverksamheten är störst med cirka 
20 anställda där merparten är arbetslivssekre-
terare. I de praktiska verksamheterna finns 
utöver samordnaren sex instruktörer. De tre 
praktiska verksamheterna har olika namn och 
olika inriktning. På Gruvan finns bland annat 
snickarverkstad, måleri och textilateljé. På 
Magasinet arbetar man med olika former av 
praktiskt arbete och utför enklare underhåll i 
kommunen, t.ex. måleriarbete, snickeri eller 
skötsel av gräsmattor och rabatter. Arbets- 
laget fungerar som ett mobilt vaktmästarteam. 
Arbetsuppgifterna kan innebära hämtning 
och lämning av möbler åt olika verksamheter 
i kommunen eller att leverera böcker till biblio-
teken i Kungsbacka. Arbetslaget vänder sig till 
åldrarna 16–25 år.

Uppdrag
Det politiska direktiv som är vägledande för 
Kompetenscentrum och EFA är att andelen 
personer med försörjningsstöd ska minska. 
Detta var ett av kommunfullmäktiges priorite-
rade mål för 2013. Till detta mål knöt sedan 
nämnden för gymnasie- och vuxenutbildning 
det prioriterade resultatmålet att minska an-
delen försörjningsstödstagare (Nämndbudget 
2013, s 24). I nämndens verksamhetsplan för 
2013 (s 10) anges även resultatmålet att minska 
ungdomsarbetslösheten.
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EFA formulerar inte någon egen verksam-
hetsplan, utan förhåller sig i första hand till 
nämndens målformuleringar, d.v.s. minskad 
andel försörjningsstödstagare och minskad 
ungdomsarbetslöshet. Därutöver har EFA 
uppdraget att ansvara för aktiviteter riktade 
till ungdomar som omfattas av det kommuna-
la informationsansvaret, liksom ansvar för att 
hantera den kommunala platsbank för praktik-
platser som finns i kommunen.

Målgrupp och syfte
Enligt den information som finns på Kungs-
backas webbplats riktar sig verksamheten till 
personer i åldrarna 16–64 år som saknar egen 
försörjning och behöver coachning med jobb-
sökaraktivitet och/eller arbetsträning för att 
förbättra sina möjligheter att få ett arbete. Från 
politikens håll är det emellertid tydligt uttalat 
att gruppen försörjningsstödstagare och arbets-
lösa ungdomar ska prioriteras. För gruppen 
vuxna gäller att insatsen ska initieras från för-
sörjningsstödet, men EFA har även avtal med 
Arbetsförmedlingen om sysselsättningsplatser 
inom jobb- och utvecklingsgarantins fas två 
och tre. När det gäller vuxna arbetar man en-
bart på uppdrag, men för gruppen ungdomar 
finns möjlighet att också komma in utan upp-
dragsgivare genom en öppen verksamhet.
I intervjuer med medarbetarna beskrivs att 
syftet med verksamheten kan vara olika 
beroende på vilket uppdrag det handlar om. 
För ungdomar som omfattas av det kommu-
nala informationsansvaret är syftet att bidra 
till att ungdomarna fullföljer sin gymnasieut-
bildning. För deltagare vars insats initierats av 
Arbetsförmedlingen handlar det om att anord-
na arbetsträning eller meningsfull sysselsätt-
ning, vilket i förlängningen ska föra deltagaren 
närmare arbetsmarknaden. För övriga grupper 
är målet att insatsen ska utmynna i egen för-
sörjning genom arbete eller studier.

Aktiviteter44

De aktiviteter EFA erbjuder är hela skalan av 
det gängse utbudet: arbetsprövning/arbetsträ-
ning, jobbsökaraktiviteter inklusive coachning, 
kurser, matchning, praktik, studie-, yrkes- och 
arbetsvägledning, feriejobb, samt kommu- 
nala arbetsmarknadsanställningar. Via samord-

ningsförbundet har EFA tillgång till de åtgärder 
som förbundet erbjuder.
 Huvuddelen av de teoretiska aktiviteterna 
bedrivs av arbetslivssekreterarna, men efter-
som EFA är en del av Kompetenscentrum finns 
också tillgång till ett brett utbud av studieväg-
ledande eller utbildningsinriktade insatser som 
utförs av medarbetare på Kompetenscentrums 
övriga avdelningar. De insatser som kan sägas 
ligga utanför det gängse utbudet listas nedan.

• Karriärplanering
• Validering
• Individuell pedagogisk kartläggning
• Orienteringskurs (t.ex. grundläggande data- 
 kurs)
• Arbetsplatsförlagt lärande
• Information om eget företagande (Nyföre- 
 tagarcentrum sitter i lokalen en dag/vecka).
• Vuxenutbildning
• Lärlingsutbildning

Insatser
I Kungsbacka är insatserna organiserade efter 
ålder. Kicken vänder sig till ungdomar upp 
till 25 år. Insatserna på vuxensidan har inget 
specifikt namn. Alla deltagare anmäls in till 
en samordnare på EFA som sedan fördelar 
ut deltagarna på olika arbetslivssekreterare. 
Gemensamt för alla deltagare är att de kallas 
till en informationsträff där de får veta vad 
Kompetenscentrum är och vad deltagare i 
verksamheten kan förvänta sig. Gemensamt 
är också att varje deltagare har en specifik ar-
betslivssekreterare som följer med genom hela 
processen och har hand om all uppföljning. In-
satserna innehåller en rad olika aktiviteter som 
bedrivs av olika funktioner, t.ex. karriärväg-
ledare från Kompetenscentrums andra enheter, 
men allt som rör deltagaren återkopplas till den 
egna arbetslivssekreteraren. På så sätt arbetar 
man i team kring individen, men med en hu-
vudansvarig arbetslivssekreterare.

Ungdomsinsatser
Ungdomar anvisas primärt från försörjnings-
stödet och Arbetsförmedlingen, men det finns 
ytterligare två vägar in, dels via det kommu-
nala informationsansvaret, dels via den drop 
in- verksamhet som bedrivs en eftermiddag per 
vecka. Ungdomar som omfattas av det kommu-

44. Uppgifter om arbetstid per aktivitet saknas för Kungsbacka.
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nala informationsansvaret och ungdomar som 
kommer via drop in involveras inte i samma 
remissförfarande som gäller för deltagare från 
försörjningsstödet och Arbetsförmedlingen, 
men oavsett hur insatsen initieras kommer ung-
domarna till Kicken.
 Kickens verksamhet bygger på samverkan 
mellan fyra förvaltningar (fritid, funktionsstöd, 
IFO och förvaltningen för gymnasie- och vux-
enutbildning) en samverkan som hålls ihop ge-
nom veckovisa samrådsmöten. Tidigare fanns 
även Arbetsförmedlingen med, men på grund 
av hög arbetsbelastning har Arbetsförmed-
lingens representanter inte kunnat delta under 
senare tid. Samverkansstrukturen syftar till att 
samordna resurser och få tillgång till de spets-
kompetenser och aktiviteter som finns inom de 
olika förvaltningarna. I grundstrukturen ingår 
kontinuerliga trepartssamtals där en gemensam 
planering för deltagaren formuleras.
 Verksamhet bedrivs både individuellt och i 
grupp. De aktiviteter man erbjuder är indivi-
duella träffar med arbetslivssekreteraren med 
planering och uppföljning i kombination med 
övriga aktiviteter i EFA:s utbud allt utifrån indi-
videns behov. De gruppaktiviteter som erbjuds 
är jobbsök i smågrupper, samt det som kallas 
”Måndagskicken” där arbetslivssekreterarna 
tar upp olika teman som syftar till att ge ung-
domarna inspiration och energi. Deltagarna får 
i hög grad påverka innehållet och exempel på 
teman som förekommit är hälsa, vänskap och 
självbild.
 Deltagarnas individuella handlingsplaner ser 
olika ut både vad gäller innehåll och omfatt-
ning, men som mest är det aktiviteter tre dagar 
i veckan. Praktik är ett vanligt inslag och den 
kan vara förlagd till såväl privat som offentlig 
verksamhet. För ungdomar som remitterats via 
försörjningsstödet har insatsen inga tidsramar, 
men den insats som Arbetsförmedlingen köper 
av EFA är på tre månader. Därefter kan upp-
dragsgivaren ta ett beslut om förlängning.
 Vid tidpunkten för intervjun fanns ett rela-
tivt nystartat projekt inom ramen för Kickens 
verksamhet. Projektet heter Entré Kungsbacka 
och är ett samarbete mellan Arbetsförmed-
lingen och Kompetenscentrum. Projektet kan 
sägas vara ett svar på EFA:s uppdrag att bi-
dra till minskad ungdomsarbetslöshet. Entré 
Kungsbacka är en insats som erbjuds alla ny-
inskrivna ungdomar vid Arbetsförmedlingen 
och tanken är att erbjuda en insats som täcker 

de 90 dagarna innan ungdomar kommer in i 
Arbetsförmedlingens garantisystem. Insatsen 
omfattar schemalagda aktiviteter, såväl i grupp 
som individuellt och den pågår i 12 veckor. Om 
ungdomen efter tiden i Entré Kungsbacka inte 
kommit i arbete eller studier erbjuds hen praktik.

Insatser för vuxna
På vuxensidan arbetar enheten enbart på upp-
drag från försörjningsstöd eller från Arbets- 
förmedlingen inom ramen för det avtal om 
arbetstränings- och sysselsättningsplatser som 
gäller. EFA tar också emot deltagare från ar-
betsrehabiliteringen, där man inte har avtal 
med Arbetsförmedlingen, men där man ändå 
anordnar kommunala praktikplatser.
 Insatsen organiseras både utifrån schemalag-
da gruppaktiviteter och individuellt stöd. Inne-
hållet är individuellt anpassat, men normalt 
sett ingår karriärvägledning, jobbsökaraktivi- 
teter och ytterligare någon aktivitet ur den 
teoretiska basverksamheten samt praktik/
arbetsträning/anställning. Ett stående inslag 
är så kallade onsdagsteman, som innebär att 
olika föreläsare, t.ex. arbetsgivare, bjuds in. I 
vilken ordning de olika momenten kommer 
kan skifta. En del går igenom hela basverksam-
heten innan de går ut på en arbetsträningsplats, 
medan andra har olika parallella aktiviteter 
(en del basverksamhet, en del arbetsträning/
sysselsättning). Arbetsträning sker primärt i de 
egna arbetslagen, men kan också ske i annan 
kommunal verksamhet.
 Deltagare för vilka Arbetsförmedlingen kö-
per arbetsträningsplatser eller sysselsättnings-
platser får en insats som i högre grad är för-
definierad på så sätt att det praktiska inslaget 
handlar om arbetsträning eller sysselsättning, 
men i intervjun betonar medarbetarna att EFA 
erbjuder samma service till alla och att samtliga 
deltagare får med sig de inslag i basverksam-
heten som de har behov av.
 För deltagare som remitterats från försörj-
ningsstödet finns inga tydliga tidsramar, dock 
görs alltid individuellt anpassade beslut avse-
ende tid och innehåll och dessa följs upp och 
omprövas under tiden i insats. Från Arbets-
förmedlingen tas beslut om kommunplacering 
i sysselsättningsfasen på två år. För arbetsträ-
ningsplatser handlar det om sex månader, men 
detta kan förlängas vid behov.

Övriga insatser
I samarbete med Länsstyrelsen i Halland, för-



110

valtningen för teknik, samt Kompetenscentrum 
bildades under 2013 ett arbetslag för långtids-
arbetslösa: Naturlaget. Verksamheten ger möj-
lighet för fem personer att erhålla en kommunal 
arbetsmarknadsanställning under maximalt ett 
år. Under tiden i laget ges, förutom arbetslivs-
erfarenhet, också utbildning inom natur och 
skogsvård samt hantering av skogsmaskiner. 
Under anställningen ges kompetenshöjande 
insatser i form av arbetsmarknadskunskap med 
syfte att förbereda och stärka individen inför 
steget vidare mot reguljär, alternativt skyddad, 
arbetsmarknad.
 EFA erbjuder kommunala arbetsmarknads-
anställningar som innebär sex till tolv måna-
ders anställning inom kommunal verksamhet. 
2013 blev det sammanlagt åtta stycken, varav 

fem med placering i Naturlaget som beskrivs 
ovan. Därutöver anslogs särskilda medel för så 
kallade Ungdomsjobb, som innebär samma typ 
av anställning, men riktar sig till personer under 
25 år. Under 2013 skapades 30 ungdomsjobb, 
men just detta år bidrog EFA med en del av 
finansieringen genom att omfördela medel från 
den allmänna arbetsmarknadsanställningen. 
 Inom ramen för Samordningsförbundet 
Halland startade hösten 2013 ett multiprofes-
sionellt individsamverkansteam. Teamet utgör 
en viktig länk i kommunens samverkan för 
arbetslivsinriktade insatser. Målgruppen för 
teamet är arbetssökande som står långt ifrån 
arbetsmarknaden med behov av insatser från 
två eller flera myndigheter. Projektet pågår till 
31 december 2015.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 36845

Deltagare
 • Åldersfördelning 79 % vuxna, 21 % ungdomar
 • Könsfördelning 42 % kvinnor, 58 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller Uppgift saknas 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än Uppgift saknas 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Uppgift saknas
 • Antal feriejobb 150

Resultat
Antal avslutade deltagare 235
Avslutade deltagare som gått vidare 35 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader Uppgift saknas

Resultat i korthet, år 2013

45. Utöver det antal deltagare som redovisas här har 400 ungdomar deltagit i projekt Entré Kungsbacka. EFA har också arbetat med 200 ungdomar inom ramen för projektet PlugIn. 
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Organisation
Enheten arbetsliv, rehabilitering och integration 
sorterar under kommunstyrelsen. ARI ingår i 
Arbetslivscentrum (ALC) där även daglig verk-
samhet ingår. Arbetslivscentrum är i sin tur en 
av sex enheter inom sektor arbetsliv och stöd. 
De övriga fem är försörjningsstöd, individ- och 
familjeomsorg, funktionshinderverksamhet, 
utförarenheten samt trygga ungdomsmiljöer.
ARI är organiserat i två teoretiskt inriktade av-
delningar och ett antal praktiska verksamheter. 
Den ena teoretiska avdelningen är ARI-konto-
ret, där coacher tar emot deltagare och bedriver 
vägledning och jobbsökaraktiviteter. Här finns 
också ett antal kartläggare. Den andra teoretis-
ka delen är Data/Media-verksamheten där man 
erbjuder jobbsökaraktiviteter. Därutöver finns 
Mötesplatsen som är en öppen verksamhet 
primärt riktad till personer med psykisk funk-
tionsnedsättning, samt Växla, riktad till perso-
ner med missbruk. Deltagarna är integrerade i 
ARI:s ordinarie praktiska verksamheter.
 Insatsernas organisering bygger i huvud-
sak på individuella lösningar. När det gäller 
de praktiska verksamheterna varierar antal 
och innehåll efter säsong och behov, men vid 
tidpunkten för intervjun fanns en verksamhet 
med kök, snickeri samt verkstad med måleri 
och sömnad inrymd i samma byggnad som 
ARI-kontoret. Därutöver fanns Växthuset, Bil-

tvätten, Pensionärshjälpen samt Miljögruppen. 
Miljögruppen arbetar framförallt utomhus 
med att exempelvis röja stränder, anlägga vand-
ringsleder, bygga utegrillar vid rasplatser etc. 
ARI:s personalstyrka omfattar motsvarande 27 
heltidsanställda De centrala yrkeskategorierna 
är coacher, kartläggare och aktivitetsledare. 
Aktivitetsledare är benämningen på den perso-
nal som arbetar i de praktiska verksamheterna. 
Inom enheten finns även en arbetsterapeut. En-
heten leds av en enhetschef.

Uppdrag
Det politiska uppdrag som ARI förhåller sig 
till är framförallt ett av de mål som kommun-
styrelsen riktar till sektor arbetsliv och stöd: 
halvera kostnaderna för försörjningsstödet 
i förhållande till bokslut 2010. I Sektorns 
verksamhetsplan preciseras att kostnader för 
försörjningsstödet ska växlas mot proaktiva 
insatser för att motverka passivt försörjnings-
stöd. Exempel på dessa insatser är stödanställ-
ningar samt praktikplatser med handledare 
(Verksamhetplan 2013, Arbetsliv och stöd, s 
14). Här menar medarbetarna på ARI att den 
proaktiva strategin har tillämpats av ARI med 
goda resultat och det finns ett starkt politiskt 
stöd för ytterligare satsningar. I dagsläget finns 
cirka 100 stödanställda i kommunen och man 
planerar för minst 100 till under 2014. När det 
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gäller stödanställningar kan det också vara vik-
tigt att påpeka att Kungälvs kommun tillämpar 
principen att omvandla försörjningsstödet till 
lön.
 ARI formulerar ingen egen verksamhetsplan 
på enhetsnivå, men några av de indikatorer 
som sektor Arbetsliv och stöd kopplar till målet 
att halvera kostnaderna för försörjningsstödet 
är tydligt riktade till ARI. I verksamhetsplanen 
står att antalet personer på ARI som kommer 
från försörjningsstödet, samt antalet personer 
med stödanställningar inom förvaltningen, 
ska öka. I ett internt presentationsmaterial 
preciserar ARI också mål och metoder på en-
hetsnivån. Det mål som anges är att öka antalet 
deltagare som går till egen försörjning. Detta 
ska ske genom ett gemensamt synsätt och ge-
nom att gemensamma metoder tillämpas. Två 
centrala verktyg i detta är en internt utarbetat 
bedömningsmall (Arbetslivets basala krav) 
samt den trappmodell som används i arbetet 
med den enskilde individen. I intervjun med 
medarbetare nämns också att en viktig strategi 
är att arbeta ”hands-on”, vilket innebär att 
handgripligen undanröja de praktiska hinder 
som kan stå i vägen för en deltagares möjlighet 
att komma i egen försörjning, eller möjligheten 
att kvalificera sig för sjukersättning i de fall det 
är den mest adekvata utvecklingen. Det kan ex-
empelvis handla om att följa med en deltagare 
till läkare, fylla i blanketter och skapa underlag 
för bedömning av arbetsförmåga alternativt 
sjukersättning.

Målgrupp och syfte
ARI vänder sig primärt till försörjningsstöds-
tagare. En stor del av deltagarna kommer till 
verksamheten via försörjningsstödet. Interna 
uppdrag kommer också in via gemensamma 
mottagningen, socialpsykiatrin samt missbruk-
senheten. Därutöver finns ett samarbete med 
daglig verksamhet och den öppna verksam-
heten Möteplatsen, vilket innebär att målgrup-
pen vidgas ytterligare. Arbetsförmedlingen och 
vuxenutbildningen är centrala externa anvi-
sande instanser. Målgrupperna här är primärt 
vuxna deltagare i Arbetsförmedlingens syssel-
sättningsfas, respektive SFI-studerande som 
behöver språkpraktik.
 I intervjun säger medarbetarna att målet med 

verksamheten i huvudsak bygger på arbets- 
linjen – för de stora målgrupperna som kom-
mer in via försörjningsstödet och Arbetsför-
medlingen är målet att insatserna ska leda till 
egen försörjning genom arbete eller studier. För 
den utvidgade målgruppen är arbetslinjen inte 
lika självklar. Här kan målet vara meningsful-
la och stimulerande aktiviteter. Ytterligare ett 
mål med ARI:s verksamhet är att bidra till att 
personer får rätt ersättningsform. Här menar 
intervjupersonerna att det finns en del personer 
där man misstänker att det inte finns någon 
arbetsförmåga, men där det saknas dokumenta-
tion som ger underlag för sjukersättning. Skälet 
till att underlag saknas är vanligtvis att person- 
erna inte har haft råd att gå till läkare. ARI:s 
roll blir då att erbjuda arbetsprövning eller 
stödanställning där arbetsförmågebedömning 
görs för att på så sätt skapa förutsättningar för 
adekvat dokumentation.

Aktiviteter
ARI  erbjuder arbetsprövning/arbetsträning,  
jobbsökaraktiviteter inklusive coachning, 
matchning, kurser, praktik, språkpraktik, stu-
die-, yrkes- och arbetsvägledning, feriejobb 
samt kommunala arbetsmarknadsanställ-
ningar. Genom att man har en arbetsterapeut 
anställd kan man även leverera regelrätta ar-
betsförmågebedömningar. Resursen används 
också i arbetet med Supported Employment. 
Arbetsterapeuten kan arbeta förberedande på 
arbetsplatsen, se vilka anpassningar och hjälp-
medel som behövs, liksom följa deltagaren på 
arbetsplatsen en tid och se att allt fungerar. Den 
teoretiska verksamheten är specialiserad och 
bedrivs av coacher, kartläggare och i viss mån 
aktivitetsledare. Arbetsträning, arbetsprövning 
och praktik kan ske i de egna praktiska verk-
samheterna, i annan kommunal verksamhet, 
samt hos privata arbetsgivare. ARI har även 
tillgång till de insatser som erbjuds via samord-
ningsförbundet.
 Hur personalens arbetstid är fördelad över 
olika aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. 
Här ser vi att arbetsprövning/arbetsträning är 
den aktivitet som dominerar med 40 procent. 
Sedan är det ett hopp ned till studie-, yrkes- och 
arbetsvägledning med 13 procent.
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Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Insatser
Insatserna i Kungälv är huvudsakligen indivi-
duellt organiserade och för de stora målgrupp- 
erna ser inflödet likartat ut. I normalfallet an-
mäls deltagaren till någon av coacherna som 
fungerar som mottagare. ARI:s basverksamhet 
är uppbyggd kring en trappstegsmodell och 
coachen gör en bedömning var i trappstegen 
deltagaren bör placeras in. För övriga mål-
grupper ser inflödet annorlunda ut. Deltagare 
som kommer via öppen ingång knyts till Data/
media-verksamheten. Deltagare i Mötesplatsen 
kommer på eget initiativ. Deltagare i Växla an-
mäls in direkt till insatsen. För deltagare från 
vuxenutbildningen och deltagare inom Arbets-
förmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti 
handlar insatsen om att anordna språkpraktik 
respektive praktik.

Basverksamheten
Insatserna följer den trappstegsmodell som 
utarbetats inom enheten. Beroende på var del-
tagaren befinner sig placeras denne in på något 
av de fem stegen.
 1. Kravlös gemenskap: här ligger fokus på 

social gemenskap och meningsfulla aktivite-
ter. Syftet är bl.a. att bryta isolering.

 2. Förträning: andra steget innebär mer av 
strukturerad aktivitet. Här skapas rutiner, 
deltagaren får pröva på lämpliga arbetsupp-

gifter. Kartläggning genomförs och en indivi-
duell plan görs upp.

 3. Arbetsprövning: omfattar max sex må-
nader. Utöver de inslag som finns med i 
förträning ingår arbetsprövning, bedömning 
av, samt utlåtande om aktivitetsförmågor ut-
ifrån enhetens bedömningsverktyg. Insatser 
för att stärka deltagarens självkänsla ingår 
också.

 4. Arbetsträning: omfattar minst 20 tim/
vecka under max sex månader och kan ske 
i ARI:s egna verksamheter, i annan offentlig 
eller privat verksamhet. Arbetsträningen ut-
går från deltagarens mål och ARI:s bedöm-
ningsverktyg. I samband med arbetsträning-
en utarbetas en genomförandeplan för nästa 
steg.

 5. Arbete/studier/annat: sista steget i trappan 
innebär intern eller extern stödanställning, 
praktik med möjlighet till anställning, arbete 
eller studier. För deltagare där föregående 
steg utmynnat i bedömningen att arbetsför-
måga saknas innebär det sista steget i trap-
pan sjukersättning eller vård.

Coacher, kartläggare och aktivitetsledare har 
olika uppgifter kopplade till de olika stegen. 
Aktivitetsledarna i de praktiska verksamheter-
na finns med i samtliga steg och arbetar med 
handledning, anpassning av arbetsuppgifter, 
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uppföljning, skattning av förmågor, samt moti- 
verande samtal. Kartläggare finns med i steg 
två till tre och utöver mer traditionell kart-
läggning gör kartläggarna arbetsterapeutiska 
bedömningar, har utredande och motiverande 
samtal, gör uppföljningar tillsammans med 
aktivitetsledare och socialsekreterare. I steg tre 
gör kartläggaren också en överlämning till soci-
alsekreterare eller coach i de fall detta blir aktu-
ellt. Coacherna arbetar primärt med deltagare 
som befinner sig i steg tre till fem. Under steg 
tre upprättar coachen genomförandeplanen 
och följer sedan upp denna under tre veckor. 
Utifrån dokumentation och dialog med akti-
vitetsledare och deltagare skattar coachen del-
tagarens aktivitetsförmåga och gör en skriftlig 
bedömning inför uppföljning med socialsekre-
teraren. Under steg fyra fortsätter uppföljnings- 
och bedömningsarbetet, men nu påbörjas även 
förberedelser inför sista steget i trappan, d.v.s. 
praktik, anställning, studier eller sjukersätt-
ning. Inslag här är motiverande och coachande 
samtal, förberedelser för anställningsstöd, ta 
fram underlag för kodning etc. Under sista 
steget är tanken att deltagaren ska nå målet 
d.v.s. komma ut i praktik, stödanställning, 
studier eller få beslut om sjukersättning.

Övriga insatser
Upptakt riktar sig till ungdomar mellan 18 och 
25 år som uppbär försörjningsstöd och som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Ungdomarna 
får stöd av coacher kring praktik, studier, 
arbete, läkarkontakter eller annat som kan 
vara viktiga mål för den enskilde. Aktiviteterna 
sker såväl enskilt som i grupp. Centrala inslag 
är motivationsarbete och coachande samtal. 
Insatsen följer i stort sett trappstegsmodellen, 
men med mer målgruppsanpassat innehåll.
 Mötesplatsen är en öppen verksamhet riktad 
till personer med psykiska funktionshinder. 
Verksamheten ligger inom ARI, men ingår inte 
i den s.k. arbetslinjen. Via Mötesplatsen kan 
deltagare erbjudas arbetsprövning i någon av 
de praktiska verksamheterna om det bedöms 
vara lämpligt.
 Växla är en insats riktad till personer med 
missbruk. Deltagarna är integrerade i ARI:s 
ordinarie praktiska verksamheter, men så länge 
de är inom Växla handlar det om meningsfull 
sysselsättning. Här finns dock möjlighet att 
växla över till arbetsprövning.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 313

Deltagare
 • Åldersfördelning 77 % vuxna, 23 % ungdomar
 • Könsfördelning 44 % kvinnor, 56 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller Uppgift saknas 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än Uppgift saknas 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Arbetsprövning/arbetsträning
 • Antal feriejobb 220

Resultat
Antal avslutade deltagare 193
Avslutade deltagare som gått vidare 38 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 41 %

Resultat i korthet, år 2013
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Organisation
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Lerum sor-
terar under kommunstyrelsen. Organisatoriskt 
ingår enheten i sektor stöd och omsorg som 
består av sex avdelningar: administration, 
hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, 
sysselsättning och boende, boende äldre, samt 
hemtjänst. Arbetsmarknadsenheten ingår i av-
delningen sysselsättning och boende.
AME i Lerum består av en mottagande del 
och tre avdelningar med verksamhet. På den 
mottagande delen arbetar två arbetsmarknads-
handläggare med inflöde och utplacering av 
deltagare. De tre verksamheterna är riktade 
till vissa målgrupper. LISA (Lerum I Sysselsätt-
ning) vänder sig till ungdomar mellan 16 och 
29 år. Föreningsservice är för deltagare från 30 
år och uppåt. Naturarbetsgruppen är en rent 
praktisk verksamhet som primärt erbjuder 
arbetsträning eller praktik. Inom Naturarbets-
gruppen förekommer arbetsuppgifter som klot-
tersanering, bygga staket, renovering av lek-
parker, plantering, klippa gräs för pensionärer, 
skotta snö etc. Totalt arbetar motsvarande tio 
heltidsanställda med arbetsmarknadsinsatser 
inom AME. Personalen inom verksamheterna 
har beteckningen arbetsmarknadshandledare. 
AME leds av en enhetschef.

Uppdrag
De politiska riktlinjer som är styrande för 
arbetsmarknadsenheten är de riktlinjer som 
kommunstyrelsen formulerat i sin budget och 
verksamhetsplan. I dokumentet finns egentli-
gen inga mål specifikt riktade till arbetsmark-
nadsenheten, men enligt AME-chefen är det 
framförallt tre mål man förhåller sig till (Budget, 
verksamhetsplan, årsredovisning 2013, s 10): 
• att minska antalet kvinnor och män som är 
 beroende av försörjningsstöd

• att förkorta den genomsnittliga bidrags- 
 tiden
• att minska antalet missbrukande kvinnor 
 och män

Att minska såväl arbetslösheten samt ohälsan 
bland ungdomar formuleras inte i budgetdoku-
mentet, men i intervjuerna lyfts dessa mål fram 
som centrala. AME är i sammanhanget en ut-
förarverksamhet vars insatser ska bidra till att 
nå dessa mål. På det stora hela tycks politiken 
ge få konkreta direktiv kring vilken verksamhet 
som ska bedrivas. LISA är emellertid sprunget 
ur ett direktiv från kommunstyrelsen. I sam-
band med lågkonjunkturen 2009, som innebar 
en påtagligt ökad arbetslöshet bland ungdo-
mar, gav kommunstyrelsen medel och uppdrag 
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till AME att skapa verksamhet specifikt riktad 
till ungdomar. Därefter har verksamheten per-
manentats.
 För egen del har AME formulerat en rad 
mål på enhetsnivå. Dessa finns presenterade 
i en broschyr som i första hand riktar sig till 
målgruppen och allmänheten i stort. Här står 
att arbetsmarknadsenheten har ansvar för 
kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser 
och att uppdraget är att minska utanförskapet 
bland kommunens invånare. Det står också att 
målet för deltagarna är egen försörjning genom 
arbete eller studier.

Målgrupp och syfte
I den skrift som nämns ovan anges alltså målet 
att deltagarna ska komma i egen försörjning 
genom arbete eller studier. Även målgrup-
perna preciseras och prioriterade grupper är 
ungdomar, invandrare, långtidsarbetslösa och 
personer med funktionshinder. Enheten ar-
betar enbart på uppdrag. I intervjun berättar 
medarbetarna att fokus ligger på personer med 
försörjningsstöd, men enheten arbetar även 
med deltagare som anvisas via Arbetsförmed-
lingen inom ramen för de överenskommelser 
som AME har med myndigheten. När det gäl-
ler ungdomar har AME idag inget samarbete 
med Arbetsförmedlingen, vilket innebär att de 
ungdomar som har möjlighet att få ta del av 
AME:s insatser är de som har försörjningsstöd. 
För ungdomar som omfattas av det kommu-
nala informationsansvaret har sektor lärande 
ansvaret och AME har inget konkret uppdrag 
i sammanhanget, men för elever som är på väg 
att hoppa av har man ett samarbete på så sätt 
att de kan få delta i LISA:s verksamhet.
 Syftet med AME:s insatser är primärt att del-
tagarna ska komma i egen försörjning genom 
arbete eller studier, men medarbetarna resone-
rar en del kring det faktum att en stor andel av 
deltagarna har en komplex livssituation som 
innebär att insatserna har ett långsamt förlopp 
där många hinder behöver undanröjas längs 
vägen innan mer arbetsmarknads- eller studie-
inriktade insatser kan bli aktuella. Vid tidpunk-

ten pågick också diskussioner kring behovet 
att synliggöra deltagarnas utveckling i riktning 
mot målet. En strategi som man funderade på 
att börja tillämpa var Trappstegsmodellen. Här 
betonade medarbetarna att slutmålet för alla 
deltagare inte nödvändigtvis behöver vara det 
översta trappsteget, d.v.s. arbete eller studier.

Aktiviteter
AME i Lerum erbjuder arbetsprövning/arbets- 
träning, jobbsökaraktiviteter inklusive coach-
ning, kurs, matchning, praktik, studie-, yr-
kes- och arbetsvägledning, feriejobb, samt 
kommunala arbetsmarknadsanställningar. Teo- 
retisk basverksamhet, d.v.s. jobbsök, coach-
ning, matchning, vägledning etc., erbjuds inom 
LISA och Föreningsservice, medan Naturar-
betsgruppen erbjuder arbetsträning, - pröv-
ning och praktik. AME i Lerum är anslutet 
till samordningsförbundet och har därigenom 
tillgång till ytterligare insatser. Praktik kan ske 
i egen verksamhet, i annan kommunal regi eller 
i privata företag. Generellt har dock de prak-
tiska inslagen i de egna verksamheterna mer 
av karaktären ”komma igång” och används 
huvudsakligen för OSA eller deltagare med 
någon form av arbetshinder. Praktik i annan 
kommunal verksamhet eller i privata företag 
använder man i högre grad för deltagare som 
står närmare arbetsmarknaden. Här kan också 
påpekas att OSA är den enda form av kommu-
nala arbetsmarknadsanställningar som AME i 
Lerum erbjuder.

Hur personalens arbetstid är fördelad över oli-
ka aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. 
Här ser vi att det inte är någon specifik aktivitet 
som dominerar. Jobbsök inklusive coachning, 
liksom kommunala arbetsmarknadsanställ-
ningar är de aktiviteter som tar mest arbestid 
i anspråk (20 procent vardera). Därefter följer 
arbetsprövning/arbetsträning och praktik hos 
offentlig arbetsgivare med tio procent vardera. 
Det kan också noteras att så pass mycket som 
åtta procent har registrerats för alternativet 
Övriga insatser.
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Insatser
Inflödet av deltagare sker via AME-handläg-
garna på den mottagande delen. Handläggarna 
placerar ut deltagarna i någon av verksam- 
heterna. AME har utformat en remiss som ska 
vara ett verktyg för att placera in deltagare i den 
insats som är mest lämplig utifrån deltagarens 
behov och önskemål. I remissen står vad AME 
har att erbjuda och här är det möjligt för delta-
garen att tillsammans med socialsekreteraren el-
ler handläggaren på Arbetsförmedlingen önska 
en specifik verksamhet inom AME, men efter- 
som verksamheterna är organiserade utifrån 
ålder är utplaceringen relativt förutbestämd.

Ungdomsinsatser
LISA vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16 
till 29 år. Eftersom det inte finns någon över-
enskommelse med Arbetsförmedlingen på 
ungdomssidan kommer deltagarna nästan ute-
slutande från försörjningsstödet. Arbetsmark-
nadshandläggaren skickar en remiss till LISA 
som kallar deltagarna till informationsmöte. 
Därefter bokas ett enskilt kartläggningsmöte 
med arbetsmarknadshandledarna då man gör 
upp en genomförandeplan som omfattar tre 
månader. Efter den tiden har man ett uppfölj-
ningssamtal och avgör då om insatsenska för-
längas eller avslutas. Målet är primärt arbete 
eller studier, men insatsen kan också resultera 

i en återremittering till socialtjänsten, exempel-
vis om deltagaren blir sjukskriven eller om man 
ser att det finns behov som inte AME:s insatser 
kan uppfylla.
 LISA erbjuder aktiviteter tre dagar per 
vecka och innehållet är jobbsök två dagar, fö-
reläsningar, studiebesök etc. en dag. Jobbsöket 
innehåller hela spektret av aktiviteter: skriva 
CV, personligt brev, träna jobbintervju, coach-
ning, matchning etc. LISA anordnar också 
praktik.

Insatser för vuxna
Föreningsservice består av två delar: i den ena 
delen finns tre stödanställda som sköter fören-
ingsservicedelen, sorterar post, ordnar tryck- 
saker m.m. I den andra delen erbjuds teoretiska 
aktiviteter för långtidsarbetslösa personer. Hit 
remitteras deltagare både från försörjningsstö-
det och från Arbetsförmedlingen.
 Arbetsmarknadshandledarna får en remiss 
från arbetsmarknadshandläggarna. Deltagar-
na kallas sedan till inskrivningssamtal och i 
samband med det görs en mindre kartläggning. 
Man gör också upp en genomförandeplan. 
Planen är individuellt anpassad – omfattning 
och innehåll skiftar från deltagare till deltagare. 
Det kan vara alltifrån aktivitet ett par dagar i 
veckan till aktivitet alla dagar. De aktiviteter 
som erbjuds är jobbsök, arbetsträning och sys-
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selsättningsplatser samt praktik. Inom jobbsök 
erbjuds hjälp med cv, personligt brev, intervju-
teknik etc. Nyligen har man också startat en 
s.k. jobbintrokurs om tio tillfällen där arbets-
marknadshandläggarna går igenom ett brett 
spektrum av jobbsökaraktiviteter. Tanken är 
att deltagarna efter kursen ska kunna arbeta 
med de mer aktiva delarna: ta kontakt med 
arbetsgivare, intervjuträning etc. och då med 
individuellt stöd. Utöver jobbintro, som sker i 
grupp, har arbetsmarknadshandledarna indivi-

duella möten med deltagare för jobbsökarverk-
samhet individuellt eller i mindre grupper.
 I intervjuerna berättar medarbetarna att 
mycket kraft läggs på att hitta individanpas-
sade praktik- och sysselsättningsplatser. Plats- 
erna kan vara både i egen verksamhet, i annan 
kommunal verksamhet eller i privata företag. 
Om det finns en plats med ”jobblöfte” är delta-
garna inte inne på jobbsök, men i annat fall är 
insatsen oftast en kombination av jobbsök och 
praktik eller arbetsprövning.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 194

Deltagare
 • Åldersfördelning 47 % vuxna, 53 % ungdomar
 • Könsfördelning 38 % kvinnor, 62 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller Uppgift saknas 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än Uppgift saknas 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Inget tydligt fokus, men viss tonvikt 
   på jobbsök inklusive coachning och 
   kommunala arbetsmarknads- 
   anställningar (20 % vardera)
 • Antal feriejobb 227

Resultat
Antal avslutade deltagare 322
Avslutade deltagare som gått vidare 49 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 45 %

Resultat i korthet, år 2013
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Organisation
Den politiska nämnd som Arbetscentrum (AC) 
sorterar under är Individnämnden. Organisa-
toriskt ingår AC i arbetsmarknadsavdelningen 
(AMA) som är en del av socialförvaltningen. 
I förvaltningen ingår även äldreomsorg, indi-
vid- och familjeomsorg, samt funktionshinder. 
AMA består av två avdelningar: Arbetscentrum 
(AC) och Lärcentrum och det är inom ramen 
för AC som kommunens arbetsmarknadsin-
satser hanteras.
 AC omfattar tre delar där arbetsmarknads-
insatser är en, de praktiska verksamheterna den 
andra och flyktingmottagningen den tredje. 
Arbetsmarknadsinsatserna är organiserade i 
två teoretisk inriktade avdelningar där den ena 
är en mottagande del där två arbetsmarknads-
handläggare arbetar med inflödet av deltagare 
och utplacering i insatser, samt erbjuder teo-
retisk basverksamhet. Handläggarna har även 
ansvar för den kommunala delen i mottagande 
av nyanlända. Den andra teoretiska avdelning-
en heter Kompassen. Indelningsprincipen för 
var en deltagare placeras bygger på behovs-
kategorier, där verksamheten på Kompassen i 
högre grad riktar sig till deltagare som är mer 
självständiga i sitt jobbsökande. Den praktiska 
delen omfattas av sex arbetslag varav tre är 
lokaliserade till Göta. Här finns ett skogslag, ett 
lag för fixartjänster med yttre och inre hemtjänst 

och ett lag för interna transporter. I kommun-
huset, centrala Lilla Edet, finns ett café och ett 
vaktmästeri som också ingår i AC:s praktiska 
verksamheter.
 Personalstyrkan omfattar motsvarande tio 
heltidstjänster. Utöver de två handläggarna 
i den mottagande delen ansvarar en handle-
dare för verksamheten på Kompassen. I de 
praktiska verksamheterna finns fem handle-
dare och en samordnare. Till AC är även en 
kurator knuten i en omfattning av 10 procent 
av heltid. Kuratorn arbetar företrädesvis med 
Lärcentrums elever. Man har också tillgång till 
studie- och yrkesvägledaren via Lärcentrum. 
Via samordningsförbundet FINSAM har man 
nyligen fått tillgång till en arbetsterapeut som 
har arbetsträningsstationer i kommunhusets 
cafeteria. Arbetsterapeuten finns tillgänglig 
motsvarande en arbetsdag per vecka. AC leds 
av en enhetschef.

Uppdrag
I individnämndens strategidokument finns gan-
ska omfattande och precisa skrivningar som 
berör arbetsmarknadsinsatser. Individnämn-
dens grunduppdrag är att arbeta förebyggan-
de så missförhållanden och sociala problem 
motverkas. Kopplat till detta har nämnden 
uppdraget att erbjuda kompetensutveckling 
i form av vuxenutbildning, SFI, språk- och 
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arbetspraktik samt annan verksamhet, som 
leder arbetslösa mot den reguljära arbetsmark-
naden (Individnämndens tertialrapport nr 2 
2013). Av tertialrapporten kan man också 
utläsa att det finns ett ökat behov av AMA:s 
insatser med fokus på de egna praktiska verk-
samheterna. Exempelvis nämns att det pågår 
diskussioner med AMA om ett ökat utbud av 
sysselsättning för personer med missbruks-
problem. Nämnden skriver att det finns ett 
fortsatt ökat behov av differentierade insatser 
i AMA:s regi och att verksamheten behöver 
utvecklas. Nämnden betonar vikten av nära 
samverkan med individ- och familjeomsorgen 
och Arbetsförmedlingen. Slutligen nämns att 
en förberedelse för arbetsmarknaden kan inne-
bära subventionerade visstidsanställningar och 
man uppmuntrar till att andra kommunala 
verksamheter och näringslivet kontaktas för 
praktik och introduktion i arbetslivet.
 Individnämnden riktar ett antal specifika 
uppdrag till AMA, varav fyra särskilt berör 
arbetsmarknadsinsatser. Dessa mål följer sedan 
med och i AMA:s arbetsplan för 2013 återfinns 
följande skrivningar:

• En person som är berättigad till försörj- 
 ningsstöd ska genom AMA erbjudas prak- 
 tik/sysselsättning inom fyra veckor efter an- 
 mälan från socialsekreterare.

• Personer som fått sysselsättning genom 
 AMA:s verksamheter ska uppleva en positiv 
 utveckling i livssituationen som helhet.

• Antalet personer som får jobb eller börjar 
 studera på heltid efter en period med syssel- 
 sättning genom AMA:s verksamheter ska öka.

• 30 ungdomar som våren föregående år gick 
 ut årskurs nio och som önskar feriejobb tre 
 veckor under sommaren ska få ett sådant jobb.

Målgrupp och syfte
Utifrån det uppdrag som riktas till AMA kan 
man säga att försörjningsstödstagare är den 
primära målgruppen. Enheten arbetar huvud-
sakligen på uppdrag från försörjningsstödet, 
men även på uppdrag av Arbetsförmedlingen 
där AC har en överenskommelse om att erbju-
da sysselsättningsplatser för vuxna i jobb- och 
utvecklingsgarantin, samt insatser för ungdo-
mar som befinner sig i jobbgarantin för unga. 
AC tar även emot deltagare från annat håll i 
den mån man kan, t.ex. om det finns personer 
med funktionsnedsättning som behöver en 

praktikplats med lite högre svårighetsgrad eller 
om särskolan hör av sig och vill ha hjälp med 
praktikplatser.
 Den övergripande målsättningen är att del-
tagarna ska komma i egen försörjning. Här po-
ängterar medarbetarna på AC att det är viktigt 
att ha ett flöde i verksamheten, att deltagarna 
inte fastnar utan kommer vidare så att man kan 
ta in nya deltagare och på så sätt hjälpa fler. 
Samtidigt uppfattas målsättningen som i nå-
gon mening orealistisk, både med tanke på att 
många deltagare omfattas av en komplex pro-
blematik och med tanke på den allmänt hårda 
konkurrensen på arbetsmarknaden. Här reso-
nerar intervjupersonerna kring behovet av en 
mer verklighetsanpassad målformulering som 
innebär att alla ska få möjlighet till utveckling 
med fokus på att komma närmare arbetsmark-
naden.

Aktiviteter
De aktiviteter man erbjuder är arbetsprövning/
arbetsträning, jobbsökaraktiviteter inklusive 
coachning, kurs, matchning, praktik, studie-, 
yrkes- och arbetsvägledning, feriejobb, samt 
kommunala arbetsmarknadsanställningar. 
De teoretiskt inriktade aktiviteterna bedrivs 
i huvudsak av arbetsmarknadshandläggarna 
på den mottagande avdelningen samt hand-
ledaren på Kompassen, men man har tillgång 
till de yrkes- och studievägledare som arbetar 
på Lärcentrum. Arbetsprövning/arbetsträning 
sker främst i den egna verksamheten. Praktik 
kan ske i egen verksamhet och annan kommu-
nal regi, liksom hos privat arbetsgivare. Genom 
tillgången till arbetsterapeut genomför man 
även kvalificerad arbetsförmågebedömning. 
AC deltar i det samarbete som sker inom ramen 
för samordningsförbundet och har därmed till-
gång till de insatser som förbundet erbjuder.
 Hur personalens arbetstid är fördelad över 
olika aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. 
Här ser vi att praktik hos offentlig arbetsgivare 
är den enskilt största posten med 37 procent 
följt av administration och verksamhetsutveck-
ling (23 procent). Övrigt är också en stor post 
med hela 14 procent. Det kan också vara värt 
att notera att enbart en procent registrerats för 
alternativet arbetsprövning/arbetsträning. Att 
en så liten andel registrerats handlar om att AC 
likställt denna aktivitet med arbetsförmågebe-
dömning vid inregistreringen av uppgifterna 
till KAS. En del av de aktiviteter som i andra 
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kommuner registrerats som arbetsprövning/
arbetsträning ligger här inbakade i aktiviteten 

Praktik hos offentlig arbetsgivare.
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Insatser
För alla deltagare finns en gemensam väg in i 
verksamheten. Oavsett vem uppdragsgivaren är 
kommer deltagaren först till arbetsmarknads-
handläggarna på den mottagande avdelningen. 
Här har man ett första möte och handläggaren 
placerar sedan deltagarna i insats. Deltagarens 
förutsättningar och behov utgör grunden för 
inplacering där Kompassen riktar sig till delta-
gare som står närmare arbetsmarknaden och 
bedöms ha bättre förutsättningar för att arbeta 
självständigt i grupp, medan deltagare som är 
i behov av ett mer individuellt och långsiktigt 
stöd i högre grad placeras hos handläggarna på 
den mottagande delen. I praktiken innebär det 
dock att ungdomar i högre utsträckning kom-
mer till Kompassen och att äldre deltagare i 
högre grad deltar i aktiviteterna knutna till den 
mottagande avdelningen.
 Gemensamt för Kompassens deltagare och 
deltagare som får individuellt stöd är att insat-
sernas längd varierar, men det finns en grund-
struktur kopplad till de olika uppdragsgivarna. 
Arbetsförmedlingen tar beslut om sex månader 
för ungdomar, sex månader för vuxna när det 
gäller arbetsträningsplatser respektive ett år 

för sysselsättningsplatser. Besluten kan sedan 
förlängas beroende på hur Arbetsförmedlingen 
bedömer situationen. För deltagare från för-
sörjningsstödet tas beslut om sex månader i 
taget. Gemensamt är också att omfattningen 
av praktiken varierar beroende på deltagarens 
förutsättningar. Det kan vara alltifrån heltid 
till mycket låg omfattning. Det finns också en 
gemensam rutin att göra en uppföljning på 
praktikplatserna minst en gång, eller vid behov.

Kompassen
Verksamheten på Kompassen sker i grupp fyra 
dagar i veckan i en omfattning om två timmar 
om dagen. Insatsen inleds med cirka två veckor 
där handledaren fokuserar på att lära känna 
deltagaren. Därefter har handledaren ett enskilt 
möte med deltagaren och man skriver en indi-
viduell handlingsplan. Man har tillgång till hela 
basutbudet av aktiviteter och plockar in olika 
delar efter behov. Tonvikten ligger på jobbsöka-
raktiviteter som både kan ha en praktisk karak-
tär (t.ex. att gå igenom Platsbanken, skriva CV, 
personligt brev etc.) och en mer socialpsykolo-
gisk karaktär (t.ex. att få deltagaren att våga 
ta kontakt med företag, förbereda deltagaren 
på hur man ska bete sig i en intervjusituation). 

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)
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Allmänt är det en tonvikt på aktivt jobbsökan-
de och arbetsgivarkontakter inom Kompassens 
verksamhet.

Individuellt stöd
Deltagare som inte anvisas till Kompassen 
knyts till en arbetsmarknadshandläggare på 
den mottagande delen. Här träffas handlägga-
re och deltagare för samtal som utmynnar i en 
handlingsplan. I normalfallet innefattar hand-
lingsplanen en praktikplats av något slag. I en 
del fall bedömer handläggaren att det finns be-
hov av att pröva hur individen fungerar på en 
arbetsplats, om personen klarar av regelbundna 
rutiner osv, och då kan det blir fråga om att 
ganska omgående ordna en plats i något av 
de egna arbetslagen, men normalt sett föregås 
praktiken av en tid då aktiviteter ur basverk-
samheten erbjuds.

 För deltagare som anvisats från Arbetsför-
medlingen är siktet i högre grad inställt på att 
hitta en lämplig arbetstränings- eller sysselsätt-
ningsplats. För deltagare från försörjningsstödet 
erbjuds mer av basverksamhet och syftet med 
praktiken kan skifta. Praktiken kan vara inom 
kommunal verksamhet, inklusive AC:s egna 
praktiska verksamheter, liksom i privata fö-
retag. För deltagare från Arbetsförmedlingen 
är det primärt kommunala platser som gäller, 
men om det mest gynnsamma alternativet ur 
deltagarens perspektiv är en privat praktik-
plats försöker arbetsmarknadshandläggarna 
anordna den platsen, trots att man då tappar 
anordnarbidraget.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 134

Deltagare
 • Åldersfördelning 75 % vuxna, 25 % ungdomar
 • Könsfördelning 49 % kvinnor, 51 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller Uppgift saknas 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än Uppgift saknas 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Praktik hos offentlig arbetsgivare
 • Antal feriejobb 30

Resultat
Antal avslutade deltagare 59
Avslutade deltagare som gått vidare 25 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader Uppgift saknas

Resultat i korthet, år 2013
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Organisation
Enheten för arbetsmarknad (EFA) sorterar 
under social- och arbetsmarknadsnämnden 
och ingår organisatorisk i socialförvaltningen. 
Förvaltningen är uppdelad i två verksamhets-
områden – verksamhetsområde vuxna och 
verksamhetsområde barn och familj. EFA är en 
av fyra enheter inom vuxenområdet. De övriga 
tre är enheten för boende, enheten för ekono-
miskt bistånd och integration samt enheten för 
missbruk och beroende.
 Internt är EFA:s verksamhet är organiserad 
i en mottagande, teoretiskt inriktad del och en 
praktisk del bestående av två verksamheter. 
Den mottagande delen är indelad i två grupper 
– en för vuxna och en för ungdomar upp till 
25 år. De praktiska verksamheterna är Neon 
resurscenter respektive Torrekulla gård. Neon 
omfattar både ett så kallat jobbtorg och prak-
tiska verksamheter. Jobbtorget erbjuder mer 
teoretiska inslag som jobbsök och coachning. 
Den praktiska delen är inriktad på textil, snick-
eri och förpackningsarbete. Det finns också ett 
föreningslag knutet till Neon. På Neon arbetar 
arbetsledare och en jobbcoach. Torrekulla gård 
är ett arbetsmarknadsprojekt som EFA har haft 
tillsammans med vård- och omsorgsförvalt-
ningen, men from 2014 driver man verksam-
heten på egen hand. På gården finns konferens-
verksamhet, trädgård och loppmarknad. De 

faktiska arbetsuppgifterna är trädgårdsarbete, 
inre och yttre renovering, kök, städ samt upp-
gifter knutna till loppmarknaden. På Torrekulla 
gård finns arbetsledare. Arbetsledarna har 
primärt praktisk yrkeskunskap, men både på 
Neon och på Torrekulla gård finns en arbets-
ledare som är utbildad till arbetsterapeut. Per-
sonalstyrkan omfattar motsvarande 16 heltids-
tjänster. EFA leds av en enhetschef.

Uppdrag
Det politiska mål som tydligast knyter an till 
EFA:s verksamhet är att bland dem som an-
söker om försörjningsstöd ska fler försörja sig 
själva inom ett år (Budget/plan 2013–2015, 
s. 13). Social- och arbetsnämnden preciserar 
sedan detta med att andelen nytillkomna sö-
kande av försörjningsstöd som kommer ut i 
sysselsättning eller egen försörjning inom ett år 
ska överstiga 65 procent.
 I Mölndal är social- och arbetsnämnden 
arbetslöshetsnämnd, men utöver det mål som 
nämns ovan finns inga konkreta skrivningar 
kring arbetslöshet eller sysselsättningsfrågor i 
nämndens direktiv till socialförvaltningen. På 
enhetsnivå finns ingen verksamhetsplan, utan det 
är socialförvaltningens direktiv som är de mest 
konkreta riktlinjerna för EFA:s verksamhet.
 Från förvaltningen riktas tre specifika upp-
drag till EFA, varav ett påtagligt refererar till 
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arbetslöshetsnämndens åtagande (Verksam- 
hetsplan 2013–2015). Här står att verksam-
hetsområde arbetsmarknad har i uppdrag att:

Handlägga och verkställa åtgärder som den kom-
munala arbetslöshetsnämnden har till uppgift 
att befrämja för att förebygga arbetslöshet eller 
minska verkningarna av arbetslöshet.

De två andra uppdragen som socialförvalt- 
ningen riktar till EFA är att man ska samarbeta 
med myndigheter och enskilda vilkas verksam-
het rör sysselsättningsfrågor, samt bidra till att 
personer som har försörjningsstöd förstärker 
sin ställning på arbetsmarknaden och blir själv-
försörjande på sikt.

Målgrupp och syfte
EFA arbetar enbart på uppdrag och deltagarna 
kommer huvudsakligen från försörjningsstö-
det, men även från Arbetsförmedlingen. De 
deltagare som anvisas från Arbetsförmedlingen 
är vuxna där det finns avtal om sysselsättnings-
platser för personer i jobb- och utvecklings- 
garantin.
 Det övergripande målet för verksamheten 
är att deltagarna ska komma i egen försörjning 
och om man ser till uppdraget att 65 procent 
av nytillkomna försörjningsstödstagare ska 
komma i sysselsättning eller arbete inom ett 
år så menar medarbetarna på EFA att man når 
målet. Den primära målgruppen är försörj-
ningsstödstagare och en stor andel av dessa är 
alltså kortvarigt beroende av försörjningsstöd. 
Samtidigt finns en mer permanent grupp som 
varit beroende under mycket lång tid och den-
na grupp är betydligt mer svårarbetad. Medar-
betarna på EFA uppfattar att det rör sig om en 
grupp lite äldre personer varav en betydande 
andel är utrikes födda med språksvårigheter. 
Relativt många omfattas också av ohälsa – så-
väl fysisk som psykisk.
 Medarbetarna på EFA säger att syftet med 
insatserna alltid är att personerna ska komma i 
egen försörjning genom arbete eller studier, men 
de poängterar att vägen dit kan vara mycket lång. 

En anställning föregås i stort sett alltid av en 
praktikperiod och om praktiken fungerar 
bra är det meningsfullt att försöka jobba ut 
deltagaren mot en anställning. Men i stor ut-
sträckning utgörs målgruppen av personer som 
har svårt att klara den typ av strukturer som 
arbetslivet är uppbyggt kring, t.ex. att komma 
i tid, inte sjukskriva sig för ofta, orka med ett 
heltidsarbete.

Aktiviteter
EFA erbjuder arbetsprövning/arbetsträning, 
jobbsökaraktiviteter inklusive coachning, kurs, 
matchning, praktik, studie-, yrkes- och arbets- 
vägledning, kommunala arbetsmarknadsan-
ställningar och feriejobb. De teoretiskt inrik-
tade aktiviteterna bedrivs främst av arbets- 
marknadshandläggarna i den mottagande 
delen samt av jobbcoachen på Neon. Arbetsträ-
ning och arbetsförmågebedömning sker i de 
egna praktiska verksamheterna. Praktik kan 
ske i annan kommunal regi, liksom hos privat 
arbetsgivare. I Mölndal finns en platsbank med 
cirka 50–60 praktikplatser inom den kommu-
nala verksamheten. När det gäller kommunala 
arbetsmarknadsanställningar har EFA ett sam-
arbete med Mölndalsbostäder där man erbjuder 
nystartsjobb för tre till fyra ungdomar. EFA:s 
roll här är främst att rekrytera ungdomarna, lö-
nekostnaden står Mölndalsbostäder och Arbets- 
förmedlingen för. I övrigt förekommer kommu-
nala arbetsmarknadsanställningar i begränsad 
omfattning. Främst handlar det om OSA som 
är placerad vid kommunens park- och natur-
förvaltning. Enstaka utvecklingsanställningar 
förekommer också.
 Hur personalens arbetstid är fördelad över 
olika aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. 
Här ser vi att arbetsprövning/arbetsträning till-
sammans med jobbsökaraktiviteter inklusive 
coachning är aktiviter som står för hälften av 
personalens arbetstid. Praktik hos offentlig ar-
betsgivare är också en aktivitet som tar relativt 
stor andel av tiden i anspråk (15 procent).
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Insatser
Deltagare anmäls in till den mottagande delen. 
Indelningsprincipen för insatserna är ålder, där 
en grupp handläggare arbetar med ungdomar 
upp till 25 år och en grupp arbetar med vuxna 
deltagare. Utöver åldersindelningen utgår man 
även från behovskategorier på så sätt att man 
skapat ett s.k. snabbspår. Snabbspåret innebär 
att personer som söker försörjningsstöd med 
orsakskoden arbetslöshet och som av social-
sekreteraren bedöms kunna ta ett jobb direkt, 
skickas till Neon utan att ta mellansteget via 
den mottagande delen. För övriga deltagare 
gäller att personen kallas till ett första möte. 
Om det inte finns särskilda skäl till trepartsmö-
tes träffas enbart deltagaren och handläggaren 
vid detta tillfälle. Arbetsmarknadshandlägga-
ren gör en mindre kartläggning med stöd i en 
lokalt utarbetad mall. Här formuleras också en 
handlingsplan där långsiktiga mål bryts ned i 
mer konkreta och kortsiktiga delmål.
 Om arbetsträning blir en del i handlingspla-
nen diskuterar arbetsmarknadshandläggaren 
lämplig placering och omfattning med delta-
garen. När det gäller praktik är omfattningen 
mer generell – ofta fyra dagar per vecka och 
någonstans mellan sex och åtta timmar per 
dag. I båda fallen träffas man i trepartssamtal 
med arbetsledare, deltagare och handläggare 

och gör upp en handlingsplan tillsammans. 
Man har också ett ”kontrakt” för arbetsträ-
ning och praktik som deltagare och handledare 
undertecknar. Kontrakten är arbetsmarknads-
handläggarnas verktyg för planering och upp-
följning. Uppföljningssamtal sker efter två till 
fyra veckor eller tidigare om behov finns.
 Utöver de gemensamma drag som beskrivits 
ovan skiljer sig processen sedan åt beroende 
på om deltagaren är vuxen eller ungdom. För 
Snabbspåret gäller specifika villkor.

Ungdomsinsatser
Ungdomsverksamheten riktar sig enbart till 
ungdomar med försörjningsstöd. Ungdomar 
startar normalt sett alltid i arbetsmarknads-
handläggarnas jobbsökarverksamhet. Undan-
taget är ungdomar som kommer direkt från 
gymnasiet som kan få praktik direkt. Jobbsök 
erbjuds två dagar per vecka i tvåtimmarspass. 
Kartläggningssamtalen för ungdomar sker 
parallellt med jobbsökaraktiviteterna.
 Jobbsökaraktiviteterna kan vara upp till tre 
månader. Att det finns en tremånadersgräns 
handlar om att det tar tre månader innan 
ungdomen kommer in i Arbetsförmedlingens 
garantisystem. Om ungdomen inte påbörjat 
studier eller fått arbete under dessa månader 
avslutas de normalt sett hos EFA när de kom-
mer in i garantin. På grund av överflytten till 

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)
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Arbetsförmedlingens garantisystem är även 
praktiktiden för ungdomar normalt sett max 
tre månader. Det händer dock att ungdomen 
inte går över till Arbetsförmedlingen och då har 
EFA satt en maxgräns för praktik till sex må-
nader. Skälet till begränsningen handlar om att 
ungdomarna ofta vill ha jobb i butik eller café 
och det är arbetsuppgifter man lär sig ganska 
snabbt. Längre tider förekommer också, men 
då handlar det om ett specifikt behov hos in-
dividen som gör att det behövs längre tid för 
personen att finna sig tillrätta.

Insatser för vuxna
Processen i vuxenspåret inleds med ett första 
kartläggande mötet med deltagaren och arbets-
marknadshandläggaren. Beroende på vilken 
planering man kommer fram till går sedan del-
tagaren antingen direkt ut i någon av de egna 
praktiska verksamheterna, eller så är de en tid 
hos handläggarna i jobbsökaraktiviteter och 
under denna tid kommer man fram till nästa 
steg. Praktik är ofta planerad som första aktivi-
tet, men under den tid det tar innan handlägga-
ren lyckas ordna en praktikplats finns jobbsök 
som schemalagd verksamhet. Jobbsöket be-
drivs en dag per vecka och är i första hand till 
för de personer där arbetsmarknadshandläg-
garna känner sig lite mer osäkra på hur de fung-
erar i ett arbetssammanhang, t.ex. om de klarar 
att komma till arbetet varje dag, om de klarar 
att passa tider etc. Jobbsökarverksamheten 
används därmed även i ett utredande syfte. 
Här menar arbetsmarknadshandläggarna att 
de får en helt annan överblick när de möter 
deltagare i en verksamhet. Man ser om det är 
en person som kommer varje gång, eller om det 
är en person som ofta ringer sig sjuk. Jobbsök 
för vuxna kan pågå upp till cirka två månader, 
mest beroende på att det kan ta tid att hitta en 
praktik.
 Deltagare som är i behov av arbetsträning 
placeras ut på någon av de egna praktiska 
verksamheterna Neon eller Torrekulla gård. 
Vanligtvis är arbetsträning aktuellt som ett 
försteg till praktik för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden eller personer som är 
oprövade i ett arbetssammanhang. Det kan 
också vara fall där man misstänker att det finns 
någon form av problematik i bakgrunden. Den 
gemensamma nämnaren i valet av arbetsträ-
ning är bedömningen att man behöver pröva 
sig fram för att se vad deltagaren klarar, för att 
efter hand öka på omfattningen och svårighets-

graden i arbetsträningen tills dess att deltaga-
ren känner sig redo för praktik. Tidshorisonten 
varierar, men kan vara relativt lång. Placeringar 
på över ett år är inte ovanliga.
 För deltagare som remitteras från Arbets-
förmedlingen är EFA:s uppdrag att anordna 
sysselsättningsplatser. Normalt tillämpar Ar-
betsförmedlingen en tidsgräns på max två år, 
men medarbetarna på EFA menar att det kan 
bli längre, framförallt för lite äldre personer 
med hinder av olika slag, exempelvis fysiska 
krämpor eller psykisk ohälsa.

Snabbspåret
Till Snabbspåret anvisas deltagare direkt från 
försörjningsstödet där socialsekreteraren be- 
dömt att personen har förutsättningar att gan-
ska snabbt komma ut i arbete. För deltagare 
som kommer till Neon via Snabbspåret inleds 
insatsen man med en ganska omfattande kart-
läggning i ett både teoretiskt och praktiskt 
sammanhang. Inrättandet av snabbspåret inne-
bär att man förflyttat en del av kartläggnings- 
arbetet från socialsekreteraren till personalen 
på Neon. Tanken är att åstadkomma ett tyd-
ligare fokus på förutsättningarna för arbete. 
Erfarenheten är att den kartläggning som görs 
av socialsekreterarna har en bredare ansats och 
omfattar fler aspekter, t.ex. bostadssituationen, 
vilket kan innebära att processen stoppas upp 
för personer som skulle vara betjänta av att 
snabbt komma ut i ett arbetssammanhang.

Övriga insatser
Vid tidpunkten för intervjun hade EFA avsatt 
25 procent av en tjänst för att inom ramen för 
projektet PlugIn jobba med ungdomar som 
omfattas av det kommunala informationsan-
svaret. Det kommunala informationsansvaret 
ligger formellt på utbildningsförvaltningen. 
EFA:s del bestod framförallt i att bistå med 
stöd kring anskaffning av praktikplatser.
 Ett annat projekt är Sprint, som riktar sig till 
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Här 
hade EFA avsatt 35 procent av en heltidstjänst 
och även här handlar det huvudsakligen om 
att skaffa fram praktikplatser, men också att 
hjälpa till med jobbsök. Sprint bygger på ett 
samarbete med gymnasieskolan.
EFA har ett avtal med Arbetsförmedlingen 
kallat Utvecklingsprojektet. Projektet består 
i att EFA gör en arbetsförmågebedömning för 
myndighetens räkning. Här kan det vara vikt-
igt att påpeka att det inte rör sig om en arbets- 
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förmågebedömning som är godtagbar i För-
säkringskassans bedömningar av rätt till sjuk- 
ersättning eller liknande, utan det handlar om 

en enklare variant som Arbetsförmedlingen 
sedan har som underlag i sina bedömningar av 
lämpliga insatser för klienten.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 399

Deltagare
 • Åldersfördelning 70 % vuxna, 30 % ungdomar
 • Könsfördelning 62 % kvinnor, 38 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller 52 % 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än 39 % 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Arbetsprövning/arbetsträning samt 
   jobbsök inklusive coachning 
   (25 procent vardera)
 • Antal feriejobb 227

Resultat
Antal avslutade deltagare 322
Avslutade deltagare som gått vidare 49 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 45 %

Resultat i korthet, år 2013
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Organisation
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Partille 
sorterar under social- och arbetsmarknads-
nämnden som ansvarar för socialtjänsten med 
undantag för äldre- och funktionshinderfrågor. 
Nämnden ansvarar även för uppgifter inom 
flyktingmottagande samt fungerar som arbets-
löshetsnämnd. AME ingår i social- och arbets-
förvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i en 
avdelning för barn, ungdom och familj, samt 
en avdelning för vuxna. Arbetsmarknadsenhe-
ten är en av tre enheter inom avdelningen för 
vuxna. De andra två är enheten för ekonomiskt 
bistånd och flyktingmottagning, samt miss-
bruksenheten.
 Internt är AME:s verksamhet organiserad i 
två delar: en del där teoretisk basverksamhet 
bedrivs, samt en praktisk del bestående av tre 
verksamheter. De praktiska verksamheterna är 
Grön arbetslivsinriktad rehab som är förlagd 
till Jonsereds trädgård, ett hantverkslag som är 
tudelat där ena delen arbetar med att återskapa 
Jonsereds trädgård (Trädgårdsgruppen) och 
den andra med byggnadsarbeten av olika slag 
(Hantverksgruppen). Den tredje verksamheten 
är second hand-butiken Futurum där man 
arbetar med förberedelser inför försäljning, 
t.ex. hämtar möbler, diskar porslin, tvättar 
textilier etc. Här arbetar AME på uppdrag av 
föreningen Östhjälpen som driver butiken. 

I den teoretiska basverksamheten arbetar två 
arbetsmarknadshandläggare och två jobb-
coacher. Verksamheten bedrivs helt och hållet 
utifrån ett individuellt perspektiv, men hand-
läggarnas ansvarsområden är indelade efter 
ålder och anvisande instans på så sätt att en 
av jobbcoacherna i huvudsak ansvarar för 
inflöde och handläggning av ungdomar, två 
av handläggarna arbetar primärt med inflöde 
och handläggning av deltagare från Arbets-
förmedlingen, varav en även har ansvar för 
SFI-studeranden som behöver språkpraktik. 
En av jobbcoacherna har ansvaret för OSA. 
I det praktiska arbetet med deltagarna arbetar 
coacher och handläggarna sedan som ett team 
utifrån individens behov.
 Personalgruppen på AME i Partille omfat-
tar motsvarande tio heltidsanställda. Utöver 
arbetsmarknadshandläggare och jobbcoacher 
på den mottagande delen finns sex arbetsleda-
re i de praktiska verksamheterna. Inom Grön 
arbetslivsinriktad rehab har man även tillgång 
till en sjukgymnast en eftermiddag varannan 
vecka. På AME finns också motsvarande en 
heltidstjänst som erbjuder budget- och skuld-
rådgivning till deltagarna. Enheten leds av en 
enhetschef.

Uppdrag
De politiska mål som är styrande för AME for-
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muleras i social- och arbetsnämndens budget 
(Nämndbudget 2013–2015, s 4-5). Under rub-
riken Verksamhetsidé står att insatser ges för att 
personer med ekonomiskt bistånd ska bli själv-
försörjande. Vidare står att nämnden bland 
annat har ansvar för samordning av kommu-
nens arbetsmarknadsåtgärder. Nämnden är 
också arbetslöshetsnämnd. Under rubriken 
Livslångt lärande anges sedan två mål specifikt 
riktade till AME. Det första är att AME:s delta-
gare efter åtgärd ska vara i arbete eller studier 
med egen försörjning. Det andra är att ferie- 
arbete ska ge ungdomar introduktion till arbets- 
livet. Målen följs upp genom fyra indikatorer: 
att enheten redovisar hur många deltagare som 
gått vidare till arbete eller studier efter avslutad 
åtgärd, att enheten beskriver hur samarabetet 
med näringslivet utvecklats, att antalet ferie-
arbeten redovisas, och att man redovisar hur 
ungdomarna upplevt sina feriejobb.
 Social- och arbetsnämndens budget är det 
styrande dokument som gäller för AME. Vare 
sig förvaltningen eller arbetsmarknadsenheten 
formulerar egna verksamhetsplaner eller lik-
nande dokument.

Målgrupp och syfte
Enheten arbetar enbart på uppdrag och försörj-
ningsstödstagare är den primära målgruppen. 
AME får även uppdrag från Arbetsförmedling-
en i och med den överenskommelse man har 
kring personer i fas två och tre inom jobb- och 
utvecklingsgarantin. Under 2013 hade man 
också ett arbetsmarknadsprojekt kring Grön 
arbetslivsinriktad rehab riktat till långtidsar-
betslösa inskrivna vid Arbetsförmedlingen och 
där Arbetsförmedlingen valde ut vilka klienter 
som skulle få ta del av insatsen.
 Det uttalade politiska målet med verksam-
heten är att deltagarna ska komma i egen försörj-
ning. I det konkreta arbetet ser medarbetarna 
detta som ett långsiktigt mål för stora delar 
av målgruppen och man förhåller sig även till 
mål på lite kortare sikt, vanligtvis formulerade 
i termer av att deltagarna ska närma sig arbets-

marknaden. Ett viktigt mål är att erbjuda insat-
ser som kan utvärderas av AME och formuleras 
i ett underlag som visar på vilka ytterligare in-
satser som behövs för att deltagaren ska komma 
i arbete. Ett annat mål handlar om ett ökat fo-
kus på genomströmningen i verksamheten. Av 
tradition har deltagarna i hög grad placerats i 
de egna praktiska verksamheterna och många 
har blivit kvar en längre tid. Nu försöker man 
jobba mer utåtriktat och fokusera på snabba 
interna processer och tydligare jobbfokus för 
de deltagare som är lite bättre rustade.

Aktiviteter
AME erbjuder arbetsprövning/arbetsträning, 
jobbsökaraktiviteter inklusive coachning, 
matchning, praktik, studie-, yrkes- och arbets-
vägledning, feriejobb, samt kommunala arbets-
marknadsanställningar. Kurs är den aktivitet 
som inte finns med i utbudet. AME deltar i det 
samarbete som sker inom ramen för samord-
ningsförbundet och har därmed tillgång till de 
insatser som förbundet erbjuder. De teoretiskt 
inriktade aktiviteterna bedrivs av coacherna 
och arbetsmarknadshandläggarna, men i den 
mån det finns behov av ytterligare kompetens, 
t.ex. kvalificerad studie- och yrkesvägledning 
kontaktar man komvux och hänvisar deltag- 
arna dit. Arbetsprövning/arbetsträning sker i 
huvudsak i de egna verksamheterna. Praktik 
kan ske i egen verksamhet och annan kom-
munal regi, liksom hos privat arbetsgivare. De 
egna verksamheterna används primärt för ar-
betsträning/prövning och som praktikplats för 
deltagare där man är osäker på hur personen 
fungerar i ett arbetssammanhang. OSA är pla-
cerade både i den egna verksamheten och i an-
dra kommunala verksamheter. AME har även 
tillgång till budget- och skuldrådgivning.
Hur personalens arbetstid är fördelad över 
olika aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. 
Här ser vi att arbetsprövning/arbetsträning, jobb- 
sökaraktiviteter inklusive coachning, samt prak-
tik hos offentlig arbetsgivare är de dominerande 
aktiviteterna med sammanlagt 55 procent.
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Övriga insatser

Insatser
Insatserna i Partille är individuellt organiserade 
– det finns inga insatser som baseras på ålders- 
eller behovskategorier. Insatserna bedrivs ock-
så huvudsakligen enskilt. Deltagarna anvisas 
direkt till en specifik handläggare/coach. Det 
finns sedan länge en upparbetad kommuni-
kation och ett samarbete mellan AME och de 
anvisande instanserna, primärt försörjningsstö-
det och Arbetsförmedlingen. Handläggaren på 
Arbetsförmedlingen respektive socialsekretera-
ren på försörjningsstödet kontaktar den jobb-
coach eller arbetsmarknadshandläggare som 
har ansvar för den specifika målgruppen som 
klienten tillhör.

Basverksamheten
Insatsen inleds vanligtvis med en kartläggning 
som kan vara av olika omfattning beroende 
på deltagarens behov och förutsättningar. 
Kartläggningen kan ske i praktisk verksamhet 
eller ha en mer teoretisk prägel. Beroende på 
vad deltagarens behov är planeras sedan olika 
aktiviteter in. För en del är behovet framförallt 
aktuella referenser och en förbättrad CV. Då 
kan det bli fokus på jobbsök. I en del fall gör 
man bedömningen att personen står mycket 
långt ifrån arbetsmarknaden och då blir det 
ofta någon form av praktik i de egna verksam-
heterna. De insatser som Arbetsförmedlingen 

köper för personer i fas två och tre inom jobb- 
och utvecklingsgarantin är i mindre grad indivi-
duellt anpassade till innehållet. Här handlar det 
om jobbsök och praktik för personer i fas två 
och sysselsättningsplats för personer i fas tre. 
Medarbetarna påpekar dock att man ändå för-
söker anpassa innehållet efter individens behov. 
Om det exempelvis handlar om en ung person 
i fas tre kopplar man på jobbsök och försöker 
anordna en praktik- eller sysselsättningsplats i 
annan kommunal verksamhet snarare än i de 
egna verksamheterna.
 Utöver individuellt stöd erbjuder AME sche-
malagd jobbsökaraktivitet i grupp två halv-
dagar per vecka i pass om 1½ timma. De tre 
egna verksamheterna erbjuder praktik, arbets- 
träningsplatser, platser för kommunala arbets- 
marknadsanställningar, samt Grön arbetslivs-
inriktad rehab. Utifrån deltagarens förutsätt-
ningar och behov väljs olika placering mellan 
de tre verksamheterna. Hantverksgruppen 
– den del som bygger hus – är den verksamhet 
som ligger närmast reguljärt arbete. Inom Träd-
gårdsgruppen finns också ett produktionskrav, 
men det är lite flexiblare. Futurum secondhand 
har inte samma grad av produktionskrav och 
här finns en stor variation av arbetsuppgifter. 
Tidsmässigt är alla verksamheter flexibla och 
deltagarnas närvaro kan planeras helt efter be-
hov.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)
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Grön arbetslivsinriktad rehab riktar sig nor-
malt sett till personer som behöver begränsa sitt 
ansvarstagande, exempelvis personer som bli-
vit utbrända i sitt arbete, och som fortfarande 
är knutna till en arbetsgivare. Det är också den 
kategori som Grön arbetslivsinriktad rehab i 
Partille riktar sig till, men här finns även ett an-
tal ”vanliga” praktik- och arbetsträningsplat-
ser avsedda för personer med försörjningsstöd. 
AME i Partille säljer också platser till andra 
kommuner genom avtal med FINSAM.
 Insatserna har i stort inga tidsramar. Avtalen 
från Arbetsförmedlingen skrivs på ett år i taget, 
men avtalstiden fungerar mer som en uppfölj-
ningsperiod och vid periodens slut diskuterar 
man om avtalet ska förlängas eller inte. När 
det gäller deltagare från försörjningsstödet tas 
inga nya beslut i samma bemärkelse. Här har 
AME och socialsekreterarna en löpande kom-
munikation och gör uppföljning med deltaga-
ren cirka en gång per månad, eller så ofta som 
behövs. För praktikplatser finns inga formella 
tidsgränser, men man brukar ha en maxtid på 

tre månader om det gäller praktik utanför de 
egna verksamheterna. En praktik kan också 
förlängas om allt fungerar bra och om man 
gör bedömningen att praktik är en fortsatt bra 
insats.

Övriga insatser
Utöver basverksamheten erbjuder AME olika 
arbetsmarknadsanställningar, under 2013 i 
form av Ung kraft, som är en insats riktad till 
ungdomar. Konceptet är att erbjuda deltagare 
en anställning i kommunal verksamhet i en 
omfattning av 75 procent under sex månaders 
tid. År 2013 omfattade projektet 22 ungdomar. 
Ung kraft inrättades 2010 och sedan dess har 
antalet minskat, vilket bl.a. beror på att för-
sörjningsstödet bland ungdomar har minskat. 
Medarbetarna inom AME menar också att 
en större andel i gruppen ungdomar omfattas 
av en tyngre problematik idag, t.ex. psykisk 
ohälsa och missbruk, vilket innebär att det är 
relativt få ungdomar med försörjningsstöd som 
klarar att ta ett arbete direkt.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 196

Deltagare
 • Åldersfördelning 67 % vuxna, 33 % ungdomar
 • Könsfördelning 49 % kvinnor, 51 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller 46 % 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än 43 % 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Arbetsprövning/arbetsträning, jobbsök 
   inklusive coachning, praktik hos 
   offentlig arbetsgivare (21, 18 
   respektive 16 procent)
 • Antal feriejobb 199

Resultat
Antal avslutade deltagare Uppgift saknas
Avslutade deltagare som gått vidare 38 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 28 %

Resultat i korthet, år 2013
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Organisation
Under 2013 sorterade arbetsmarknadsenheten 
(AME) under sociala utskottet. Organisato-
riskt ingick AME i individ- och familjeomsorg 
som en del av sociala avdelningen. Inom sociala 
avdelning fanns fem enheter och utöver arbets- 
marknad var det försörjningsstöd, socialmedi-
cin, ungdomshälsan, samt barn- och familje- 
enheten. Från och med 1 februari 2014 för-
ändrades emellertid den organisatoriska till-
hörigheten då AME flyttades över till sektor 
utbildning inom verksamheten kompetens och 
utveckling. Redovisningen som följer är emel-
lertid baserad på de förutsättningar som rådde 
under 2013.
 Internt är AME organiserat i två delar: en 
del där den teoretiska basverksamheten bedrivs 
och en del med en rad praktiska verksamheter. 
Den teoretiska basverksamheten är uppdelad i 
två spår baserat på ålder: ungdomar (upp till 
29 år) och vuxna (från 29 år och uppåt). Ung-
domsspåret kallas Jobbfokus och vuxeninsat-
sen kallas Jobbsök. Personalstyrkan omfattar 
motsvarande 15 heltidstjänster. I den teoretiska 
basverksamheten arbetar fyra arbetsmarknads-
konsulenter – två ansvarar för Jobbfokus och 
två arbetar med Jobbsök. Därutöver finns två 
praktiksamordnare som arbetar övergripande 
med samtliga deltagare. Den praktiska delen 
innehåller Textilverksamhet, Fordonsverksam-

het och Föreningslag. Naturvårdslaget, ingår 
också. Laget drivs av enheten för samhällsbygg-
nad, men AME ansvarar för arbetsgruppen. 
AME har vid intervjutillfället också två nystart- 
ade grupper – en för socialt företagande samt 
en Data/mediagrupp. Jordhammars växtkraft 
är också en nytillkommen verksamhet som är 
sprungen ur ett ESF-projekt med samma namn. 
Verksamheten är uppdelad i två områden varav 
den ena – Grön rehabilitering – finansieras av 
kommunen och samordningsförbundet. Den 
andra delen – Jordhammars handelsträdgård 
– är ett socialt företag som odlar och säljer 
grönsaker och växter samt tillhandahåller 
arbetsträningsplatser till Arbetsförmedlingen. 
I de praktiska delarna arbetar handledare med 
relevant yrkeskunskap. Verksamheten leds av 
en enhetschef.

Uppdrag
I kommunstyrelsens uppdrag till individ- och 
familjeomsorgen finns ett antal skrivningar 
med bäring på arbetsmarknadsenhetens verk-
samhet: ”Verksamheten ska skapa förutsätt-
ningar och verka för att kommuninvånarnas 
rätt till arbete och egen försörjning tillgodo-
ses”…...”Feriearbeten är en viktig inkörsport 
i arbetslivet för ungdomar”………. ”Arbetets 
inriktning bygger på arbetslinjen och sysselsätt-
ningslinjen” (Strategisk plan 2013–2015, s 22). 
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Samma skrivning finns i individ- och familje- 
omsorgens (IFO) egen verksamhetsplan för 
2013 (s 8). Här anges sedan en rad inriktnings-
mål med anslutande indikatorer och det står 
bl.a. att IFO ska bidra till att minimera arbets-
lösheten i kommunen genom att särskilt stödja 
ungdomar och personer som uppbär försörj-
ningsstöd (s 12).
 I Stenungsunds kommun finns också en 
arbetsmarknadspolitisk plan (Arbetsmark-
nadspolitiska planen för 2012–2015). Planen 
har en övergripande ansats och riktar sig inte 
bara till arbetsmarknadsenheten, utan till den 
kommunala verksamheten som helhet, men 
i planen definieras relevanta målgrupper och 
insatser som blir vägledande för AME:s arbete. 
I planen står att ingen ungdom ofrivilligt ska gå 
sysslolös, exempelvis ungdomar som är sysslo-
lösa i väntan på att komma in i jobbgarantin 
för ungdomar hos Arbetsförmedlingen. Ytter- 
ligare målgrupper som pekas ut är grupper som 
tillhör arbetskraften och som är inaktiva hos 
Arbetsförmedlingen och aktuella inom social- 
tjänsten, personer som har försörjningsstöd 
och särskilt i hushåll som har barn, liksom per-
soner med funktionshinder, psykisk ohälsa eller 
missbruksproblem.
 Den strategi som pekas ut i den arbetsmark-
nadspolitiska planen är att verksamheten ska 
arbeta flexibelt och individuellt och skapa för-
utsättningar för kommuninnevånarna som be-
finner sig utanför arbetsmarknaden att kunna 
växa och gå mot en egen försörjning. Detta kan 
ske genom motivationsarbete som leder till stu-
dier, exempelvis inom vuxenutbildningen, eller 
via jobbsökaraktiviteter, utbildningsinslag och 
praktik mot arbete. Möjligheter ska finnas för 
ett brett utbud av praktikarbetsplatser i egen 
regi eller på externa arbetsplatser. Detta sker 
genom samverkan med andra berörda myn-
digheter och organisationer. Slutligen slås fast 
att arbetslöshetsnämnden (kommunstyrelsen) 
har gett i uppdrag åt kommunens arbetsmark-
nadsverksamhet att utifrån uppdrag och tillde-
lade medel verkställa de kommunala insatserna 
inom området.
 På enhetsnivå konkretiseras sedan arbets-
marknadsverksamhetens mål i årsredovisning-
en (2012). Här definieras följande mål:

• Genomströmningen/flödet av personer inom 
 daglig verksamhet, daglig sysselsättning och 

 arbetsmarknadsgruppen som är aktuella för 
 arbetsmarknadsinsatser skall öka.

• Alla ungdomar under 20 år, som inte önskar 
 vara sysslolösa, skall vara i arbete, utbild- 
 ning eller praktik.

• Att erbjuda kommunala feriearbeten till ett 
 antal motsvarande procent av antalet kom- 
 muninnevånare.

Målgrupp och syfte
Utifrån uppdraget är det arbetslösa ungdomar 
och försörjningsstödstagare som står i fokus. 
Enheten arbetar i första hand på uppdrag, men 
under 2013 utvidgades uppdraget genom ett 
politiskt beslut som säger att IFO som helhet 
ska arbeta med biståndslösa. För AME:s del 
innebär det att verksamheten riktar sig till alla, 
både de som kommer via uppdrag och personer 
som självmant vänder sig till AME för stöd. 
Den största deltagargruppen kommer dock 
från försörjningsstödet. När det gäller delta-
gare från Arbetsförmedlingen handlar det om 
vuxna i jobb- och utvecklingsgarantins fas två 
och tre för vilka Arbetsförmedlingen har köpt 
anordnartjänst av AME. Under 201346 fanns 
ingen överenskommelse med Arbetsförmed-
lingen, men AME tar emot alla personer som 
aktualiseras från Arbetsförmedlingen och gör 
en bedömning av ärendet.
 Det övergripande målet med alla insatser 
är alltid att deltagaren ska komma i egen för-
sörjning, men framförallt medarbetarna som 
arbetar med vuxna menar att många av delta-
garna omfattas av en komplex problematik och 
beroende på förutsättningarna är insatserna i 
olika grad inriktade på delmål på vägen. Det 
kan exempelvis vara att få en bostad, förbättra 
sin fysiska eller psykiska hälsa, vara i ett socialt 
sammanhang. För deltagare som har den tyngs-
ta problematiken och där arbetsmarknadskon-
sulenterna gör bedömningen att det troligtvis 
inte kan bli fråga om egen försörjning inom 
de närmaste åren, är delmålen i högre grad 
inriktade på aktiviteter som gör att individen 
mår bättre och fungerar för stunden. Det kan 
exempelvis handla om att vara behjälplig med 
att ansöka om sjukersättning – helt eller delvis 
– hos Försäkringskassan. Målsättningen med 
egen försörjning finns alltid i bakgrunden, men 
står inte i fokus i nuet. För deltagare som står 

46. En överenskommelse tecknades dock under 2014.
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lite närmare arbetsmarknaden handlar det mer 
om att stegvis rusta individen med ett tydligare 
sikte på egen försörjning.

Aktiviteter
AME i Stenungsund erbjuder arbetsprövning/
arbetsträning, jobbsökaraktiviteter inklusive 
coachning, kurs, matchning, praktik, studie-, 
yrkes- och arbetsvägledning, feriejobb, samt 
kommunala arbetsmarknadsanställningar. AME 
deltar även i det samarbete som sker inom ra-
men för samordningsförbundet och har därmed 
tillgång till de insatser som förbundet erbjuder. 
De teoretiskt inriktade aktiviteterna bedrivs av 

de fyra arbetsmarknadskonsulenterna. Arbets- 
prövning/arbetsträning sker i huvudsak i den 
egna verksamheten. Praktik kan ske i egen 
verksamhet och annan kommunal regi, liksom 
hos privat arbetsgivare. Det är praktiksamord-
narna som jobbar fram lämpliga praktikplatser.
 Hur personalens arbetstid är fördelad över 
olika aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. 
Arbetsprövning/arbetsträning, Jobbsökarakti-
viteter inklusive coachning samt administrativt 
stöd, verksamhetsutveckling är de dominerande 
aktiviteterna och står sammanlagt för står 67 
procent av arbetstiden.

Insatser
I Stenungsund är insatserna organiserade i två 
spår baserade på ålder. Insatsen för ungdomar 
heter Jobbfokus och riktar sig till åldersgrup-
pen 16 till 29 år. För vuxna finns Jobbsök. Del-
tagarna anmäls direkt till respektive insats.

Ungdomsinsatser – Jobbfokus
Ungdomar anmäls i första hand från försörj-
ningsstödet. Ett fåtal kommer via andra instan-
ser, t.ex. ungdomsteamet, neuropsykiatriska 
teamet och Arbetsförmedlingen. I enstaka fall 
kommer också någon på eget initiativ. Ung-
domskonsulenterna får också deltagare via det 
kommunala informationsansvaret. När det 

gäller dessa ungdomar handlar insatsen om att 
anordna praktikplatser samt att på olika sätt 
motivera till studier på gymnasienivå.
 I det första steget kontaktar arbetsmarknads-
konsulenten deltagaren och bestämmer en tid 
för ett första möte. Konsulenten och deltagaren 
träffas enskilt om det inte finns någon speci-
fik anledning till ett överlämningssamtal. Vid 
första mötet får deltagaren svara på ett antal 
kartläggningsfrågor och man kommer överens 
om startdatum för insatsen. För varje deltagare 
görs en genomförandeplan tillsammans med 
alla som är involverade i ärendet. En genomför-
andeplan skrivs i normalfallet på 3 månader, då 
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man gör en avstämning och en ny plan. Planen 
revideras även innan avstämningsdatumet om 
det finns behov av det. Hur länge en deltagare 
är med i AME:s insats varierar. Det finns inga 
fasta tidsramar, utan beslut tas av uppdrags- 
givaren i dialog med arbetsmarknadskonsulen-
terna och deltagaren.
 Alla deltagare börjar i en gruppverksamhet 
där det finns ett antal schemalagda aktiviteter 
i perioder om fyra veckor. Omfattningen är tre 
dagar i veckan, två timmar per pass. Innehållet 
anpassas i ganska hög grad till deltagargrup-
pens behov och intressen, vilket gör att inne-
hållet varierar, men det finns en grundstruktur 
med friskvård en dag, fysisk träning en dag och 
jobbsökaraktiviteter en dag. Friskvårdstemat 
kan innefatta ett brett spektrum av aktiviteter 
såsom samhällsinformation och information 
om arbetsmarknad och studier. Detta kan ske 
i olika former, exempelvis genom seminarier, 
studiebesök, teaterbesök, utflykter m.m. Inom 
ramen för gruppaktiviteten försöker konsulen-
terna ge var och en individuellt stöd efter den 
enskildes behov.
 Gruppverksamheten åtföljs i normalfallet av 
någon tids praktik som är slutfasen i insatsen. 
Praktiken är individanpassad både vad gäller 
omfattning och innehåll. Placeringen kan vara 
både inom kommunal och privat verksamhet. 
Under praktiktiden fortsätter ungdomarna att 
delta i AME:s jobbsökaraktiviteter en dag i 
veckan.

Vuxna – Jobbsök
Deltagarna på vuxensidan kommer huvudsak- 
ligen från försörjningsstödet eller Arbetsför-
medlingen. Någon gång händer det att en per-
son kommer på eget initiativ. Insatsen inleds 
med ett trepartsmöte då deltagaren får infor-
mation om vad AME jobbar med och vilka för-
utsättningar som gäller. Deltagaren får också 
med sig ett papper hem med inskrivningsfrågor 
om tidigare arbetslivserfarenhet, utbildnings-
bakgrund och annan relevant information. 
Från och med andra mötet påbörjas en kart-
läggningsfas där man försöker komma fram till 
hur AME kan hjälpa deltagaren att komma ut 
i egen försörjning. Efter hand formuleras enge-
nomförandeplan tillsammans med övriga pro-
fessionella som finns runt individen. Innehållet 
i planen är individuellt anpassat, men vanligtvis 
finns en stomme uppbyggd kring en kombina-
tion av individuella träffar med konsulenten 
och en gruppaktivitet som erbjuds en eftermid-

dag i veckan. Gruppaktiviteten innehåller en 
blandning av jobbsökaraktiviteter, studiebesök, 
föreläsningar och arbetsgivarträffar.
 I normalfallet involverar planen någon 
form av praktik med olika syften beroende på 
deltagarens förutsättningar och behov. Det 
kan handla om arbetsträning, d.v.s. pröva hur 
en deltagare fungerar i ett arbetssammanhang 
(passa tider, höra av sig vid sjukdom etc.). 
Det kan också handla om ”må-bra-praktik” 
som innebär att deltagaren behöver bryta en 
negativ trend av något slag, t.ex. missbruk 
eller trassliga hemförhållanden genom att få en 
meningsfull sysselsättning. Arbetsträning och 
”må-bra-praktik”, är oftast aktuella för perso-
ner som står mycket långt ifrån arbetsmarkna-
den. Praktiken sker då primärt i AME:s egna 
verksamheter. Andra syften med praktik är 
yrkesprövning, få aktuell arbetslivserfarenhet/
referens, praktik inför möjlig anställning och 
här anordnas främst externa praktikplatser. 
För personer som anvisas från Arbetsförmed-
lingen innebär praktiken arbetstränings- eller 
sysselsättningsplatser och kan då ske i AME:s 
egna verksamheter eller i kommunens övriga 
verksamheter. Uppföljning av praktik görs efter 
en tid beroende på situation. Utöver jobbsök 
och praktik försöker konsulenterna hitta olika 
individuellt anpassade aktiviteter, exempelvis 
fysiska aktiviteter/träningskort eller truckkör-
kort.
 Insatsens omfattning anpassas efter indivi-
dens förutsättningar. När det gäller tidsramar 
finns ingen specifik gräns för hur länge en del-
tagare kan vara i insatsen, men Arbetsförmed-
lingen tar beslut om sex månader i taget. För 
deltagare som anvisas från försörjningsstödet 
handlar det mer om löpande uppföljning och 
bedömning om insatsen ska förlängas eller inte.

Övriga insatser
Huvudansvaret för det kommunala informa-
tionsansvaret har i Stenungsund lagts på AME. 
Skälet är att AME i nära samarbete med bland 
annat gymnasieskolan, grundskolan och social- 
tjänsten ska få en bred förankring kring de 
ungdomar som varken arbetar eller studerar. 
AME:s roll är att bidra med praktikplatser för 
de ungdomar som vill kombinera studierna 
med praktik. Under praktiktiden har konsu-
lenten ansvar för att följa upp och stämma av. 
En av konsulenterna sitter också med i en sam-
verkansgrupp kring ungdomarna.
 Vid tidpunkten för intervjun hade man 



136

nyligen formulerat, men ännu inte kommit igång 
med, ett projekt kallat Äldrestödjare. Projektet 
riktar sig till både vuxna och unga deltagare 
med intresse för äldreomsorgen. Konceptet 

bygger på att deltagaren får en anställning med 
anställningsstöd från Arbetsförmedlingen inom 
äldreomsorgen under ett år och att det kopplas 
en del utbildningsmoment till anställningen.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 325

Deltagare
 • Åldersfördelning 70 % vuxna, 30 % ungdomar
 • Könsfördelning 42 % kvinnor, 58 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller 25 % 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än 22 % 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Arbetsprövning/arbetsträning, jobbsök 
   inklusive coachning
 • Antal feriejobb 247

Resultat
Antal avslutade deltagare 129
Avslutade deltagare som gått vidare 41 % 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader 59 %

Resultat i korthet, år 2013
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Organisation
Arbetsmarknadsinsatserna i Tjörns kommun 
sorterar under socialnämnden. Organisatoriskt 
bedrivs insatserna inom ramen för individ och 
familjeavdelningen (IFA). Inom IFA finns i sin 
tur tre enheter: samlad myndighetsutövning, 
tre enheter för funktionshinder, två enheter för 
öppenvård. Arbetsmarknadsinsatserna ryms 
inom en av enheterna för öppenvård. Öppen-
vård och arbetsmarknad omfattar en rad olika 
verksamheter: ung hälsa och fältverksamhet, 
tjejjour och socialmedicin, anhörigstöd, mötes-
plats Tjörn, arbetsmarknad, daglig verksamhet 
och daglig sysselsättning. Den del som står 
i fokus för kartläggningen är verksamheten 
arbetsmarknad, fortsättningsvis kalla arbets-
marknadsenheten (AME).
 AME består av en del där teoretisk basverk-
samhet bedrivs och en praktisk del med tre 
olika verksamheter: Kreativa verkstan samt 
två olika utegrupper lokaliserade till Skärhamn 
respektive Kållekärr. Den teoretiska delen är 
lokaliserad till Höviksnäs. Personalstyrkan 
omfattar motsvarande fem heltidstjänster. 
I den teoretiska delen arbetar två arbetsmark-
nadskonsulenter. I vart och ett av arbetslagen 
finns en handledare. Verksamheten leds av en-
hetschefen för öppenvård och arbetsmarknad. 
Den personalstyrka som specifik är knuten till 
arbetsmarknadsinsatser är begränsad, men en-

heten som helhet rymmer många kompetenser 
och här sker en samverkan med arbetsmark-
nadsdelen. De kompetenser som finns är bland 
annat fältsekreterare, kuratorer på socialmedi-
cinska mottagningen, stödassistenter och peda-
goger som arbetar inom daglig verksamhet och 
daglig sysselsättning. Det finns barnmorska 
och kurator på ungdomsmottagningen. På 
Mötesplats Tjörn arbetar frivilliga med att er-
bjuda en social gemenskap för personer i behov 
av det. Utanför enheten arbetar boendestödjare 
med stöd i boendet för personer som har behov 
av det.

Uppdrag
Vid tidpunkten för intervjun stod AME inför 
en omstart av verksamheten till följd av en 
rad organisatoriska förändringar inom den 
kommunala förvaltningen. Tidigare var arbets-
marknadsinsatserna i högre grad integrerade 
i socialtjänstens verksamhet. Ett av enhetens 
uppdrag inför 2014 handlar därför om att 
bygga upp en verksamhet. ”Nystarten” syn-
liggörs även i kommunstyrelsens uppdrag till 
socialnämnden där det står att nämnden under 
året ska formulera övergripande politiska mål 
kring försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrå-
gor med målet att minska försörjningsstödet 
och få fler människor i arbete (Socialnämndens 
budgetdokument för 2014, s 7). Ett konkret 
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mål som anges är att antalet inskrivna vid 
AME med rehabiliteringsplan i syfte att nå egen 
försörjning ska öka. Budgetdokumentet anger 
även två tydliga styrtal för måluppfyllelse di-
rekt riktade till AME:s verksamhet: 60 procent 
av deltagarna ska ha etablerat sig på den öppna 
arbetsmarknaden efter ett år, 20 procent av del-
tagarna med arbetsmarknadsanställning ska ha 
erhållit annan anställning.
På enhetsnivå har sedan arbetsmarknad formu-
lerat egna mål i en handlingsplan. Där står att 
”Arbetsmarknadsenhetens syfte och mål är att 
ge personer möjlighet till en meningsfull syssel-
sättning, utveckling och stöd att komma ut på 
den ordinarie arbetsmarknaden” (Handlings-
plan 2014-2015, s 5). De operativa mål som 
formuleras på enhetsnivå är:
• Minst 60 procent av deltagarna skall ha 
 uppnått de gemensamt satta målen vid av- 
 slutad insats
• Minst 30 procent av deltagarna med offent- 
 ligt skyddad anställning skall erhålla annan 
 anställning
• Minst 80 procent av deltagarna med daglig 
 sysselsättning skall uppleva att insatsen är 
 meningsfull eller mycket meningsfull
• Samtliga deltagare skall uppleva att insats- 
 erna påverkat deras livssituation i positiv 
 riktning

Målgrupp och syfte
Den stora målgruppen för AME:s insatser är 
försörjningsstödstagare, men i stort sett är 
verksamheten öppen för alla och deltagare kan 
komma in via olika kanaler, t.ex. via Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan eller social-
medicinska mottagningen. Personer kan också 
komma in i verksamheten på eget initiativ. I 
praktiken kommer dock de flesta deltagare via 
försörjningsstödet. Deltagare från Arbetsför-
medlingen är den näst största gruppen och här 
handlar det framförallt om sysselsättningsplat-
ser för personer i jobb- och utvecklingsgarantin. 
AME har inga överenskommelser med Arbets- 
förmedlingen, utan tar in deltagare i mån av plats. 

 Ingången till AME i Tjörns kommun är 
bred, vilket även gäller verksamhetens syfte. I 
handlingsplanen står att huvudsyftet med verk-
samheten är att minska arbetslösheten och ett 
minskat bidragsberoende bland kommunens 
invånare. Ökad livskvalitet bland deltagarna 
nämns också som ett mål för verksamheten 
(Handlingsplanen, s 6).

Aktiviteter
De aktiviteter man erbjuder inom basverk-
samheten är det mesta av det gängse utbudet: 
arbetsprövning/arbetsträning, jobbsökaraktivi-
teter inklusive coachning, matchning, praktik, 
studie-, yrkes- och arbetsvägledning, feriejobb, 
samt kommunala arbetsmarknadsanställningar. 
Kurser finns inte med i utbudet. AME deltar 
även i det samarbete som sker inom ramen för 
samordningsförbundet och har därmed tillgång 
till de insatser som förbundet erbjuder. De teo-
retiskt inriktade aktiviteterna bedrivs i huvud-
sak av de två arbetsmarknadskonsulenterna, 
men de kompetenser som finns inom enheten 
som helhet kan kopplas på vid behov, t.ex. 
stöd från kurator. Arbetsprövning/arbetsträ-
ning sker i huvudsak i den egna verksamheten. 
Praktik kan ske i egen verksamhet och annan 
kommunal regi, liksom hos privat arbetsgivare.
Hur personalens arbetstid är fördelad över olika 
aktiviteter redovisas i diagrammet nedan. Här 
ser vi att praktik är en central aktivitet som sam-
manlagt står för 40 procent av arbetstiden (30 
procent hos offentlig arbetsgivare respektive 
10 procent hos privat arbetsgivare). Jobbsökar- 
aktiviteter inkl. coachning tar också relativt 
stor del av arbetstiden i anspråk (20 procent). 
Kurs samt feriejobb/praktik är aktiviteter där 
ingen arbetstid registrerats. Med tanke på att 
kommunen erbjuder ett relativt stort antal fe-
riejobb kan detta tyckas lite märkligt. Å andra 
sidan är praktik den aktivitet som personalen 
ägnar mest tid åt och möjligen har arbetet med 
feriejobb/praktik bakats in i den posten vid 
registreringen i KAS.
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Insatser
I Tjörns kommun anmäls deltagare direkt till ar-
betsmarknadskonsulenterna. Deltagaren kallas 
till ett inledande kartläggningssamtal med 
en arbetsmarknadskonsulent. I samtalet an-
vänder sig konsulenterna av en strukturerad 
arbetsmetod som inkluderar tre bedömningsin-
strument.47 Utifrån det underlag som kommer 
fram via instrumenten gör konsulenten upp en 
individuell handlingsplan tillsammans med del-
tagaren. Handlingsplanen anger var deltagaren 
står i förhållande till de olika stegen i en trapp-
stegsmodell. Insatsen bedrivs individuellt och 
kan omfatta flera kartläggningstillfällen.

Basverksamheten
Trappstegsmodellen omfattar sex olika trapp-
steg där varje steg innebär att individen deltar i 
någon form av praktik/sysselsättning, men med 
olika syften.

 1. Första steget handlar om att fasas in i var- 
 dagliga rutiner.

 2. I andra steget ligger fokus på meningsfull 
 sysselsättning och att bryta isolering.

 3. Tredje steget innebär mer strukturerad 
 aktivitet.

 4. Från det fjärde steget och framåt blir 
 aktiviteten i högre grad inriktad på arbets- 

 platsliknande situationer och uppgifter. 
 Fjärde steget kallas förberedande arbets- 
 träning och syftar till att pröva hur deltag- 
 aren fungerar socialt på en arbetsplats.

 5. Femte steget innebär arbetsträning,
 6. Sjätte steget handlar om praktik, arbete 

 eller studier.

Här ska också sägas att ett praktiskt inslag inte 
alltid är givet i alla skeden. För personer som 
ligger nära arbetsmarknaden, framförallt om 
det finns mycket egen drivkraft hos personen, 
kan insatsen istället handla om intensiv stött-
ning i jobbsökandet och då är det framförallt 
arbetsmarknadskonsulenterna som står för 
stödet. För de praktiska inslagen i insatserna 
har AME tre egna praktiska verksamheter att 
tillgå, men från fjärde trappsteget och framåt 
kan det även bli aktuellt med placering i an-
nan kommunal verksamhet, i föreningar eller 
i privata företag. Under praktiken har arbets-
marknadskonsulenterna kontakt med sina res-
pektive deltagare. Efter en överenskommen tid, 
i regel fyra veckor, görs en uppföljning. Under 
praktiktiden stöttar konsulenterna också delta-
garen i dennes jobbsök, t.ex. med att skriva CV, 
ansökningsbrev etc. Deltagarna ska vara aktivt 
arbetssökande även när de är på praktik.
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Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

47. Bedömningsinstrumenten heter AUDIT, DUDIT och Instrument Ö. AUDIT och DUDIT fokuserar på alkohol respektive droger i bredare bemärkelse, medan Instrument Ö syftar 
 till att kartlägga nuvarande livssituation (familj, boende, ekonomi etc.) samt utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.
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Insatsens omfattning och tid varierar utifrån 
deltagarens förutsättningar och behov. Det 
finns inga fasta avstämningstider från försörj-
ningsstödets eller Arbetsförmedlingen sida, 
utan man har en fortlöpande återrapportering.

Övriga insatser
Vid tidpunkten för studien arbetade AME med 

en insats kallad Ung kraft. Insatsen riktar sig 
till ungdomar och innebär en tolv månaders 
anställning i kommunal verksamhet. Insatsen 
har funnits under några år och erfarenheten 
är mycket god. Medarbetarna på AME menar 
att de allra flesta har gått vidare till arbete eller 
studier efter insatsen.

Källa: Kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS)

Omfattning
 • Antal deltagare 100

Deltagare
 • Åldersfördelning 60 % vuxna, 40 % ungdomar
 • Könsfördelning 55 % kvinnor, 45 % män
 • Deltagare med ej fullgjord grundskola eller Uppgift saknas 
  grundskola som högsta slutförda utbildning
 • Deltagare som varit arbetslösa mer än Uppgift saknas 
  24 månader innan inskrivning i AME

Aktiviteter
 • Fokus Praktik samt jobbsökaraktiviteter 
   inklusive coachning
 • Antal feriejobb 140

Resultat
Antal avslutade deltagare Uppgift saknas
Avslutade deltagare som gått vidare Uppgift saknas 
till arbete eller studier
Deltagare som avslutats efter mer än sex månader Uppgift saknas

Resultat i korthet, år 2013
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I Öckerö kommun fanns vid tillfället för kart-
läggningen ingen kommunal arbetsmarknads-
verksamhet i samma bemärkelse som i övriga 
kommuner/stadsdelar. Under våren 2014 beslut- 
ades dock att inrätta en arbetsmarknadsenhet. 
Enheten kommer att ligga under kommunsty-
relsen, men med ett nära samarbete med social- 
förvaltningen eftersom den primära målgrup-
pen kommer att vara försörjningsstödstagare. 
Den redovisning som följer nedan bygger på de 
förhållanden som rådde under 2013.

Organisation
Det reguljära arbete som bedrivs från kommu-
nens sida är att agera mottagare för uppdrag 
från Arbetsförmedlingen. Denna uppgift är 
placerad under kommunstyrelsen och sköts av 
medarbetare på personalenheten. Mottagandet 
innebär att administrera och rekvirera statsbi-
drag, sköta administration kring förlängningar 
av stödanställningar, liksom uppföljningar och 
möten mellan chef, anställd och Arbetsför-
medlingen. Mottagandet innebär inte något 
uppsökande arbete och man tar inte emot 
personer för personliga möten eller liknande. 
Normalt sett blir personalenheten kontaktad 
av en chef inom kommunen som i sin tur blivit 
kontaktad av en person som söker arbete och 
som är berättigad till någon form av anställ-

ningsstöd. Personalenheten hjälper då till med 
det administrativa arbetet, kontakten med 
Arbetsförmedlingen och liknande, för att se till 
att anställningen går i lås. De stödformer som 
förekommer är lönebidrag, trygghetsanställ-
ningar samt OSA. I kommunen fanns vid 
intervjutillfället (tidig vår 2014) sju OSA. 
Tillsammans med en arbetsledare bildar de 
Naturvårdslaget som utför olika uppdrag för 
kommunens räkning. Laget har funnits under 
lång tid, in- och utflödet i gruppen är mycket 
begränsat. Det finns även en del personer inom 
jobb- och utvecklingsgarantins fas tre som har 
en sysselsättningsplats i kommunal verksamhet. 
Dessa platser administreras också av personal- 
enheten. Därutöver administrerar personalen- 
heten kommunens feriearbeten, inklusive de 
prioriterade platserna som är avsedda för social- 
tjänstens målgrupp. Under 2013 erbjöd kom-
munen totalt 45 feriejobb.
 Ytterligare en verksamhet som bedrivs från 
personalenheten är en nyinrättad praktikbank. 
Tanken är att kommunens chefer ska lägga in 
praktikplatser i systemet. Via detta system ska 
då t.ex. Arbetsförmedlingen kunna få tillgång 
till kommunala praktikplatser. Hittills har syste-
met inte fungerat fullt ut. Istället kontaktar Ar-
betsförmedlingen normalt sett respektive chef 
direkt med förfrågningar om praktikplatser. 
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Förhoppningen är att tillämpningen av praktik- 
banken blir mer konsekvent i och med den nya 
arbetsmarknadsenheten.

Verksamheten 2013
Utöver den verksamhet som sköts via personal- 
enheten erbjuds arbetsmarknadsinsatser via ett 
ESF-finansierat projekt: Öckerö Navet.

Öckerö Navet
Öckerö Navet är ett samarbetsprojekt som 
utöver medel från ESF, delfinaniseras av kom-
munen, Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan. Projekttiden sträcker sig från augusti 
2011 till juni 2014. I projektbeskrivningen står 
att målgruppen är personer i åldern 18–64 år 
som varit arbetslösa, sjukskrivna eller som haft 
sin inkomst från försörjningsstöd en längre tid. 
Socialtjänsten är den huvudsakliga uppdrags-
givaren, men deltagare kommer också från 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Målsättningen med de insatser som erbjuds är 
att deltagarna stegvis, utifrån sin egen förmåga, 
ska närma sig arbetsmarknaden. De konkreta 
mål som anges är att deltagarna ska få arbete 
eller påbörja studier. Arbetsträning och praktik 
anges också som målsättningar.
 Organisatoriskt är Öckerö Navet placerat 
inom socialförvaltningen. Motsvarande drygt 

fyra årsarbetskrafter arbetar i projektet. Pro-
jektet leds av en projektledare. Därutöver finns 
två coacher, samt en aktivitetshandläggare som 
arbetar i den praktiska verksamheten. De teore-
tiska aktiviteter som erbjuds är individuell kart-
läggning, vägledning, coaching, matchning, 
karriärstöd samt hjälp med kontakter. Den 
praktiska verksamheten är en cykelverkstad 
som även har cykeluthyrning. Varje deltagare 
knyts till en specifik coach. Insatsen inleds med 
att deltagaren får göra ett studiebesök i projek-
tet. Därefter följer ett samtal mellan deltagaren 
och coachen där deltagaren får information om 
projektet och där deltagarens förväntningar på 
insatsen fångas upp. En arbetsplan formuleras 
sedan utifrån deltagarens egna mål. Arbetspla-
nen följs upp kontinuerligt
 Resultat från projektet finns tillgängliga för 
perioden augusti 2011 till årsskiftet 2013/2014. 
Totalt 96 personer hade då deltagit i projektet. 
Av dessa hade 57 personer anvisats från social- 
tjänsten, 27 från Arbetsförmedlingen och 12 
från Försäkringskassan. I och med att det to-
tala antalet närmar sig 100 ligger procenttalen 
nära de faktiska antalen. Under samma period 
hade 66 personer avslutats varav 41 till egen 
försörjning, vilket motsvarar en andel på drygt 
62 procent av det totala antalet avslutade.
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Bilaga 2.
Svarsfrekvens Kommunal arbetsmarknads-
statistik, Göteborgsregionen 2013Svarsfrekvens Kommunal arbetsmarknadsstatistik, Göteborgsregionen 2013 

 

Databasen KAS är uppbyggd på sex frågeformulär. De fem första kallas basformulär och innehåller 
frågor som är relativt enkla att besvara, medan det sjätte innehåller fördjupningsfrågor. De uppgifter 
som efterfrågas i respektive formulär är följande:  

 Bas 1: anställda inom arbetsmarknadsenheten omräknat i årsarbetstid samt uppgift om 
vilken politisk nämnd arbetsmarknadsenheten sorterar under. 

 Bas 2: hur personalen vid enheten fördelar sin arbetstid på olika aktiviteter. 

 Bas 3: antal deltagare som anvisats till arbetsmarknadsenheten det aktuella året, samt hur 
många deltagare som funnits i verksamheten under samma år. 

 Bas 4: antal kommunala arbetsmarknadsanställningar omräknat i årsarbetare, uppgift om 
varifrån en deltagare anvisats till arbetsmarknadsenheten, samt uppgift om deltagarnas 
ålder. 

 Bas 5: resultat vid avslut.

 Fördjupning 6: antal feriejobb/praktik, kostnader för inköp av externa tjänster, deltagarnas 
utbildningsnivå, deltagarnas tid utan arbete innan inskrivning vid arbetsmarknadsenheten, 
deltagarnas tid i insats.

En utförlig beskrivning av de olika variablerna i KAS finns i den nyckeltalsinformation som är kopplad 
till databasen och som fungerar som vägledning för de personer som rapporterar in uppgifter i KAS. 
Nyckeltalsinformationen har bifogats denna bilaga. I tabellen nedan redovisas vilka frågor 
kommunerna i Göteborgsregionen besvarat 2013. 

Tabell 1: Svarsfrekvens 
   

 
Bas 1 Bas 2  Bas 3 Bas 4 Bas 5 Fördjupningsfrågor 6 

Ale  alla alla alla alla alla alla 

Alingsås alla alla alla alla alla utbildnivå, utanförskap48 

Göteborg alla alla alla alla alla köp externa tjänster, kön feriejobb 

Härryda alla alla alla alla alla alla 

Kungsbacka alla nej kön deltagare som anvisats  kön årsarb kommunala arbetsm.anst alla utbildnivå, utanförskap, tid i insats, köp externa 

Kungälv  nämnd alla alla alla alla utbildnivå, utanförskap 

Lerum alla alla alla alla alla utbildnivå, utanförskap 

Lilla Edet alla alla alla alla alla utbildnivå, utanförskap, tid i insats 

Mölndal alla alla alla årsarb kommunala arbetsm.anst alla alla 

Partille alla alla deltagare som anvisats till alla alla köp externa tjänster 

Stenungsund alla alla alla alla alla alla 

Tjörn alla alla alla alla nej nej 

Öckerö nej nej nej nej nej nej 

                                                           
48. Termen utanförskap motsvarar frågan om deltagarnas tid utan arbete innan inskrivning vid AME. 
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De gröna fälten i tabellen markerar att samtliga frågor i det aktuella formuläret besvarats. Rött 
markerar att en viss fråga eller hela formuläret är obesvarat. Av de 13 kommunerna i 
Göteborgsregionen har 12 lämnat in svar i olika omfattning. Öckerö är den kommun som inte 
registrerat några uppgifter. Ale, Härryda och Stenungsund har besvarat samtliga frågor. I övrigt är det 
framförallt frågor i fördjupningsformuläret som inte har besvarats. Deltagarnas utbildningsnivå, hur 
länge deltagarna varit utan arbete innan inskrivning vid arbetsmarknadsenheten, samt deltagarnas 
tid i insats är de frågor som i första hand lämnats obesvarade.   

För Göteborg gäller att åtta av stadens totalt tio stadsdelar har lämnat svar. Här fattas således en hel 
del uppgifter, vilket innebär att redovisningen av svaren för Göteborg överlag blir missvisande och 
därför inkluderas inte dessa i rapporten i annat fall än när uppgifterna som efterfrågas ligger på 
kommuncentral nivå, exempelvis frågan om politiska nämnd.   

 

 

Nyckeltalsinformation 
 
Basformulär 1 
U. Under vilken nämnd sorterar arbetsmarknadsverksamheten, (kodade svarsalternativ) (U40900) 
Tolkning av svarsalternativen: 1=Kommunstyrelsen, 2=Egen nämnd för arbetsmarknadsfrågor, 3=Gemensam nämnd med 
utbildningsfrågor/Utbildningsnämnden, 4=Gemensam nämnd med socialtjänst/Socialnämnden, 5=Annat. 
Arbetsmarknadsverksamheten är den verksamhet i kommunen som utför insatser för arbetssökande. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
U. Årsarbetare, anställda som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, antal (U40000) 
Antal årsarbetare som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder såsom arbetsmarknadschef, arbetskonsulent/-handläggare, 
arbetsledare (i egna verksamheter och de som kommunen/arbetsmarknadsverksamheten finansierar på andra förvaltningar och 
som leder grupper av deltagare), administratörer, anställda i t.ex. ESF-projekt. Här ingår inte anställda inom exempelvis 
Socialtjänsten som anvisar till arbetsmarknadsverksamheten eller personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, som 
t.ex. OSA eller som har en kommunala arbetsmarknadsanställning. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Årsarbetare, anställda som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, antal kvinnor (U40001) 
Antal årsarbetare (kvinnor) som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder såsom arbetsmarknadschef, arbetskonsulent/-handläggare, 
arbetsledare (i egna verksamheter och de som kommunen/arbetsmarknadsverksamheten finansierar på andra förvaltningar och 
som leder grupper av deltagare), administratörer, anställda i t.ex. ESF-projekt. Här ingår inte anställda inom exempelvis 
Socialtjänsten som anvisar till arbetsmarknadsverksamheten eller personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, som 
t.ex. OSA eller som har en kommunala arbetsmarknadsanställning. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Årsarbetare, anställda som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, antal män (U40002) 
Antal årsarbetare (män) som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder såsom arbetsmarknadschef, arbetskonsulent/-handläggare, 
arbetsledare (i egna verksamheter och de som kommunen/arbetsmarknadsverksamheten finansierar på andra förvaltningar och 
som leder grupper av deltagare), administratörer, anställda i t.ex. ESF-projekt. Här ingår inte anställda inom exempelvis 
Socialtjänsten som anvisar till arbetsmarknadsverksamheten eller personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, som 
t.ex. OSA eller som har en kommunala arbetsmarknadsanställning. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 
 
Basformulär 2 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 1. Arbetsprövning, -träning, andel (%) 
(U40003) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till arbetsprövning, -träning. Med detta avses arbetsuppgifter som 
syftar till att klarlägga/utreda en individs arbetsförutsättningar utifrån fysiska, psykiska och sociala funktioner. Insatsen kan 
innebära att den arbetssökande får stöd för att på en arbetsplats systematiskt pröva/träna sina förmågor i konkreta 
arbetsuppgifter. Syftet med insatsen kan ibland vara att individen ska få rätt ersättning. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 2. Jobbsökaraktivitet inkl. coachning, andel 
(%) (U40004) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till jobbsökaraktiviteter. Med jobbsökaraktiviteter avses 
arbetsuppgifter som syftar till att ge stöd till den arbetssökande utifrån konkreta uppgifter som CV, anställningsintervju, 
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arbetssökning, information m.m. Dessutom kontinuerliga motiverande samtal med fokus på att individen ska komma fram till vad 
hon/han vill och formulera en handlingsplan. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 3. Kurs, andel (%) (U40005) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till kurser. Med kurs avses arbetsuppgifter med syfte att öka 
individens förutsättningar att komma i arbete t.ex. orienterade/vägledande kurs, körkortsteori, datakurs, yrkessvenska. Ordinarie 
utbildningsutbud som t.ex. SFI eller CSN-berättigade utbildningar räknas inte hit. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 4. Matchning, andel (%) (U40006) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till matchning. Matchning mot arbete sker utifrån individens 
intressen/färdigheter och arbetsgivares rekryteringsbehov. Arbetsuppgiften innebär också systematiska kontakter med privata och 
offentliga arbetsgivare. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 5a. Praktik hos offentlig arbetsgivare, andel 
(%) (U40007) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till praktik hos offentliga arbetsgivare. Med praktik hos offentlig 
arbetsgivare avses insatser för att tillhandahålla och administrera praktikplatser hos arbetsgivare i offentlig sektor eller på 
arbetsplatser/arbetslag inom den kommunala arbetsmarknadsverksamheten. Arbetsuppgiften kan även omfatta stöd till 
praktikanten och/eller handledare på arbetsplatsen. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 5b. Praktik hos privata arbetsgivare, andel 
(%) (U40008) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till praktik hos privata arbetsgivare. Med praktik hos privata 
arbetsgivare avses insatser för att tillhandahålla och administrera praktikplatser hos arbetsgivare i privat sektor. Arbetsuppgiften 
kan även omfatta stöd till praktikanten och/eller handledare på arbetsplatsen. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 6. Studie-, yrkes- och arbetsvägledning , 
andel (%) (U40009) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till studie-/yrkes-/arbetsvägledning. Avser information och 
motiverande samtal som syftar till att ge arbetssökande underlag för beslut om val av yrkes- och arbetsinriktning. Källa: Egen 
undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 7. Kommunala arbetsmarknadsanställningar, 
andel (%) (U40010) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till kommunala arbetsmarknadsanställningar. Avser 
arbetsuppgifter som syftar till att tillhandahålla och administrera tidbegränsade kommunala arbetsmarknadsanställningar. I 
arbetsuppgiften kan ingå att organisera/erbjuda kompetensutvecklande insatser eller utbildning samt att ge stöd till den anställde 
och/eller handledare på arbetsplatsen. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 8. Feriejobb/praktik, andel (%) (U40011) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till feriejobb/praktik. Avser arbetsuppgifter som syftar till att 
tillhandahålla och administrera feriejobb/praktik för elever i grundskola och gymnasium. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till 9. Administrativt stöd och 
verksamhetsutveckling, andel (%) (U40012) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till administrativa stöd och verksamhetsutveckling. Avser 
arbetsuppgifter i form av ekonomihantering, personalfrågor, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö m.m. Hit räknas chefer, 
projektledare, teamledare, samordnare, administrativ personal m.m. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Arbetstid inom arbetsmarknadsverksamheten som går till Övriga insatser, andel (%) (U40013) 
Andel (%) av total arbetstid inom arbetsmarknadsfrågor som går till övriga insatser. Med detta avses arbetsuppgifter som inte är 
arbetsprövning/-träning, jobbsökaraktivitet inkl. coachning, kurs, matchning, praktik hos offentliga eller privata arbetsgivare, 
studie- yrkes, -arbetsvägledning, kommunala arbetsmarknadsanställningar, feriejobb/praktik eller administrativa stöd och 
verksamhetsutveckling. Källa: Egen undersökning i kommunen 
 

Basformulär 3 
U. Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal (U40800) 
Antal deltagare som har haft kommunala arbetsmarknadsåtgärder oberoende av hur länge de deltagit i åtgärderna. Varje individ 
räknas bara en gång. Ungdomar i feriejobb/praktik ingår inte här. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal kvinnor (U40801) 
Antal deltagare (kvinnor) som har haft kommunala arbetsmarknadsåtgärder oberoende av hur länge de deltagit i åtgärderna. Varje 
individ räknas bara en gång. Ungdomar i feriejobb/praktik ingår inte här. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal män (U40802) 
Antal deltagare (män) som har haft kommunala arbetsmarknadsåtgärder oberoende av hur länge de deltagit i åtgärderna. Varje 
individ räknas bara en gång. Ungdomar i feriejobb/praktik ingår inte här. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare som har anvisats till kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal (U40803) 
Antal deltagare som har anvisats till kommunala arbetsmarknadsåtgärder under redovisningsåret. Varje individ räknas bara en 
gång. Ungdomar i feriejobb/praktik ingår inte här. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare som har anvisats till kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal kvinnor (U40804) 
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Antal deltagare (kvinnor) som har anvisats till kommunala arbetsmarknadsåtgärder under redovisningsåret. Varje individ räknas 
bara en gång. Ungdomar i feriejobb/praktik ingår inte här. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare som har anvisats till kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal män (U40805) 
Antal deltagare(män) som har anvisats till kommunala arbetsmarknadsåtgärder under redovisningsåret. Varje individ räknas bara 
en gång. Ungdomar i feriejobb/praktik ingår inte här. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
 

 
Basformulär 4 
U. Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av arbetsförmedlingen, andel (%) 
(U40806) 
Andel (%) av totalt antal anvisningar i kommunala arbetsmarknadsverksamheten under redovisningsåret som initierats av 
arbetsförmedlingen. Dubbelräkning kan förekomma om en person anvisats flera gånger. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av försäkringskassan, andel (%) 
(U40807) 
Andel (%) av totalt antal anvisningar i kommunala arbetsmarknadsverksamheten under redovisningsåret som initierats av 
försäkringskassan. Dubbelräkning kan förekomma om en person anvisats flera gånger. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av individen själv, andel (%) (U40808) 
Andel (%) av totalt antal anvisningar i kommunala arbetsmarknadsverksamheten under redovisningsåret som initierats av individen 
själv. Dubbelräkning kan förekomma om en person anvisats flera gånger. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av socialtjänst, andel (%) (U40809) 
Andel (%) av totalt antal anvisningar i kommunala arbetsmarknadsverksamheten under redovisningsåret som initierats av 
socialtjänsten. Dubbelräkning kan förekomma om en person anvisats flera gånger. Här redovisas kommunala 
arbetsmarknadsanställningar, oberoende om de är delfinansierade/subventionerade av staten, om det handlar om att 
jobberbjudanden för arbetssökande med ekonomiskt bistånd. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av övrigt/annan instans, andel (%) 
(U40810) 
Andel (%) av totalt antal anvisningar i kommunala arbetsmarknadsverksamheten under redovisningsåret som initierats av annan 
instans. Dubbelräkning kan förekomma om en person anvisats flera gånger. Med annan instans avses annat än 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, individen själv eller socialtjänst. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten som är 24 år eller yngre, andel (%) (U40811) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten som är 24 år eller yngre. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten som är 25 år eller äldre, andel (%) (U40812) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten som är 25 år eller äldre. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
U. Årsarbetare, kommunala arbetsmarknadsanställningar, antal (U40403) 
Antalet kommunala tidsbegränsade anställningar (årsarbetare) som skapats för att mildra verkningarna av arbetslöshet. 
Anställningarna kan finnas i kommunala förvaltningar och/eller bolag och bekostas av kommunala medel eller vara 
delfinansierade/subventionerade av staten. Om den anställdes lön utbetalas av arbetsmarknadsverksamheten eller av den 
förvaltning/det bolag där hon/han arbetar har ingen betydelse och det spelar inte heller någon roll om den anställde ägnar en del 
av sin arbetstid åt kompetensutveckling eller studier som inte berättigar till CSN. Redovisas som årsanställningar. Källa: Egen 
undersökning i kommunen. 
U. Årsarbetare, kommunala arbetsmarknadsanställningar, antal kvinnor (U40404) 
Antalet kommunala tidsbegränsade anställningar (årsarbetare, kvinnor) som skapats för att mildra verkningarna av arbetslöshet. 
Anställningarna kan finnas i kommunala förvaltningar och/eller bolag och bekostas av kommunala medel eller vara 
delfinansierade/subventionerade av staten. Om den anställdes lön utbetalas av arbetsmarknadsverksamheten eller av den 
förvaltning/det bolag där hon/han arbetar har ingen betydelse och det spelar inte heller någon roll om den anställde ägnar en del 
av sin arbetstid åt kompetensutveckling eller studier som inte berättigar till CSN. Redovisas som årsanställningar. Källa: Egen 
undersökning i kommunen. 
U. Årsarbetare, kommunala arbetsmarknadsanställningar, antal män (U40405) 
Antalet kommunala tidsbegränsade anställningar (årsarbetare, män) som skapats för att mildra verkningarna av arbetslöshet. 
Anställningarna kan finnas i kommunala förvaltningar och/eller bolag och bekostas av kommunala medel eller vara 
delfinansierade/subventionerade av staten. Om den anställdes lön utbetalas av arbetsmarknadsverksamheten eller av den 
förvaltning/det bolag där hon/han arbetar har ingen betydelse och det spelar inte heller någon roll om den anställde ägnar en del 
av sin arbetstid åt kompetensutveckling eller studier som inte berättigar till CSN. Redovisas som årsanställningar. Källa: Egen 
undersökning i kommunen. 
 
 

Basformulär 5 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) 
(U40406) 
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Andel (%) av totalt antal deltagare som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som börjat arbeta. 
Börjat arbeta avser osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. För att räknas som en 
anställning ska denna ha pågått minst en sammanhängande månad. Som arbete räknas inte kommunala 
arbetsmarknadsanställningar eftersom dessa anställningar kommit till för att mildra verkningar av arbetslöshet och varit 
förbehållna en viss grupp arbetssökande. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel 
kvinnor (%) (U40407) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (kvinnor) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som 
börjat arbeta. Börjat arbeta avser osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. För att 
räknas som en anställning ska denna ha pågått minst en sammanhängande månad. Som arbete räknas inte kommunala 
arbetsmarknadsanställningar eftersom dessa anställningar kommit till för att mildra verkningar av arbetslöshet och varit 
förbehållna en viss grupp arbetssökande. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel 
män (%) (U40408) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (män) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som börjat 
arbeta. Börjat arbeta avser osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. För att räknas 
som en anställning ska denna ha pågått minst en sammanhängande månad. Som arbete räknas inte kommunala 
arbetsmarknadsanställningar eftersom dessa anställningar kommit till för att mildra verkningar av arbetslöshet och varit 
förbehållna en viss grupp arbetssökande. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel 
(%) (U40409) 
Andel (%) av totalt antal deltagare som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som börjat 
studera. Börjat studera, avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att ha studier 
som avslutsorsak, måste studierna vara studiemedelsberättigad. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel 
kvinnor (%) (U40410) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (kvinnor) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som 
börjat studera. Börjat studera, avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att ha 
studier som avslutsorsak, måste studierna vara studiemedelsberättigad. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel 
män (%) (U40411) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (män) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som börjat 
studera. Börjat studera, avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att ha studier 
som avslutsorsak, måste studierna vara studiemedelsberättigad. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som C. Överförts till annan 
myndighet, andel (%) (U40412) 
Andel (%) av totalt antal deltagare som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som blivit 
överförda till annan myndighet. Överförd till annan myndighet avser personer som har deltagit i kommunala 
arbetsmarknadsverksamheter och för vilka ansvaret/försörjningen överförts till en annan myndighet av andra anledningar än att 
uppdraget slutförts, beviljats ersättning från bl.a sjukförsäkringen, ålderspension, arbetslöshetsförsäkringen. Källa: Egen 
undersökning i kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som C. Överförts till annan 
myndighet, andel kvinnor (%) (U40413) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (kvinnor) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som blivit 
överförda till annan myndighet. Överförd till annan myndighet avser personer som har deltagit i kommunala 
arbetsmarknadsverksamheter och för vilka ansvaret/försörjningen överförts till en annan myndighet av andra anledningar än att 
uppdraget slutförts, beviljats ersättning från bl.a sjukförsäkringen, ålderspension, arbetslöshetsförsäkringen. Källa: Egen 
undersökning i kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som C. Överförts till annan 
myndighet, andel män (%) (U40414) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (män) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som blivit 
överförda till annan myndighet. Överförd till annan myndighet avser personer som har deltagit i kommunala 
arbetsmarknadsverksamheter och för vilka ansvaret/försörjningen överförts till en annan myndighet av andra anledningar än att 
uppdraget slutförts, beviljats ersättning från bl.a sjukförsäkringen, ålderspension, arbetslöshetsförsäkringen. Källa: Egen 
undersökning i kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som D. Slutförda uppdrag, 
andel (%) (U40415) 
Andel (%) av totalt antal deltagare som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser med slutförda 
uppdrag. Slutförda uppdrag, avser insatser som den kommunala arbetsmarknadsverksamheten genomfört på uppdrag av en 
remitterande instans - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänstens försörjningsstödsenhet etc. - och som har mynnat ut 
i ett skriftligt- eller muntligt utlåtande i enlighet med beställning (t ex arbetsförmågebedömning, -prövning eller -träning). Efter 
avslutat uppdrag har ansvaret för deltagarna återgått till remitterande instans. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
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U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som D. Slutförda uppdrag, 
andel kvinnor (%) (U40416) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (kvinnor) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser med 
slutförda uppdrag. Slutförda uppdrag, avser insatser som den kommunala arbetsmarknadsverksamheten genomfört på uppdrag av 
en remitterande instans - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänstens försörjningsstödsenhet etc. - och som har 
mynnat ut i ett skriftligt- eller muntligt utlåtande i enlighet med beställning (t ex arbetsförmågebedömning, -prövning eller -
träning). Efter avslutat uppdrag har ansvaret för deltagarna återgått till remitterande instans. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som D. Slutförda uppdrag, 
andel män (%) (U40417) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (män) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser med 
slutförda uppdrag. Slutförda uppdrag, avser insatser som den kommunala arbetsmarknadsverksamheten genomfört på uppdrag av 
en remitterande instans - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänstens försörjningsstödsenhet etc. - och som har 
mynnat ut i ett skriftligt- eller muntligt utlåtande i enlighet med beställning (t ex arbetsförmågebedömning, -prövning eller -
träning). Efter avslutat uppdrag har ansvaret för deltagarna återgått till remitterande instans. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som E. Övrigt, andel (%) 
(U40418) 
Andel (%) av totalt antal deltagare som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser med övrigt 
resultat. Med övrigt resultat avses någonting annat än börjat arbeta, studera, överförd till annan myndighet eller slutförda 
uppdrag. Avser deltagare som avbrutit sin insats i förtid, flyttat från kommunen/stadsdelen, avlidit etc. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som E. Övrigt, andel kvinnor 
(%) (U40419) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (kvinnor) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser med 
övrigt resultat. Med övrigt resultat avses någonting annat än börjat arbeta, studera, överförd till annan myndighet eller slutförda 
uppdrag. Avser deltagare som avbrutit sin insats i förtid, flyttat från kommunen/stadsdelen, avlidit etc. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
U. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som E. Övrigt, andel män (%) 
(U40420) 
Andel (%) av totalt antal deltagare (män) som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser med övrigt 
resultat. Med övrigt resultat avses någonting annat än börjat arbeta, studera, överförd till annan myndighet eller slutförda 
uppdrag. Avser deltagare som avbrutit sin insats i förtid, flyttat från kommunen/stadsdelen, avlidit etc. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
 
 

Fördjupningsfrågor 6 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten med eftergymnasial utbildning, andel (%) (U40813) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten med eftergymnasial utbildning. Avser samtliga 
som har en eftergymnasial utbildning, oberoende av utbildningens längd. Som eftergymnasial utbildning räknas 
högskoleutbildning, yrkeshögskola m.m. Även deltagare med forskarutbildning ingår i denna kategori. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten med gymnasial utbildning, andel (%) (U40814) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten med gymnasial utbildning. Avser deltagare 
med minst gymnasial utbildning, dvs. de som har fått slutbetyg. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten med högst grundskoleutbildning, andel (%) (U40815) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten med högst grundskoleutbildning. Avser 
deltagare som har folkskola eller grundskola (motsvarande förgymnasial utbildning i 9 år eller likvärdigt) som högsta utbildning. Hit 
räknas även de som har påbörjade gymnasiestudier som inte är avslutade. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten med icke fullgjord grundskoleutbildning, andel (%) 
(U40816) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten med icke fullgjord grundskoleutbildning. Avser 
deltagare som ej har en grundskoleutbildning, motvarande 9 år eller likvärdigt. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten som varit utan arbete kortare än 6 månader innan 
inskrivning, andel (%) (U40817) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten som varit utan arbete kortare än 6 månader 
innan inskrivning. Att vara utan arbete kan innebära att deltagaren varit arbetssökande (oberoende om hon/han varit inskriven på 
arbetsförmedlingen eller ej), varit sjukskriven, vistats på någon institution etc. Som arbete räknas endast anställningar som 
överstiger en månad. För deltagare som aldrig har haft ett arbete men avslutat en utbildning räknas tiden utan arbete från det 
tillfälle då utbildningen avslutades. För nyanlända räknas tiden på motsvarande sätt från det tillfälle då de erhöll permanent 
uppehållstillstånd. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
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U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten som varit utan arbete mellan 6-24 månader innan 
inskrivning, andel (%) (U40818) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten som varit utan arbete mellan 6-24 månader 
innan inskrivning. Att vara utan arbete kan innebära att deltagaren varit arbetssökande (oberoende om hon/han varit inskriven på 
arbetsförmedlingen eller ej), varit sjukskriven, vistats på någon institution etc. Som arbete räknas endast anställningar som 
överstiger en månad. För deltagare som aldrig har haft ett arbete men avslutat en utbildning räknas tiden utan arbete från det 
tillfälle då utbildningen avslutades. För nyanlända räknas tiden på motsvarande sätt från det tillfälle då de erhöll permanent 
uppehållstillstånd. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten som varit utan arbete mer än 24 månader innan 
inskrivning, andel (%) (U40819) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten som varit utan arbete mer än 24 månader 
innan inskrivning. Att vara utan arbete kan innebära att deltagaren varit arbetssökande (oberoende om hon/han varit inskriven på 
arbetsförmedlingen eller ej), varit sjukskriven, vistats på någon institution etc. Som arbete räknas endast anställningar som 
överstiger en månad. För deltagare som aldrig har haft ett arbete men avslutat en utbildning räknas tiden utan arbete från det 
tillfälle då utbildningen avslutades. För nyanlända räknas tiden på motsvarande sätt från det tillfälle då de erhöll permanent 
uppehållstillstånd. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten vars insatser avslutats inom 3 månader, andel (%) 
(U40820) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten som har varit i arbetsmarknadsverksamheten 
kortare än 3 månader. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten vars insatser har avslutats efter mellan 3 och 6 
månader, andel (%) (U40821) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten som har varit i arbetsmarknadsverksamheten 
mellan 3-6 månader. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten vars insatser har avslutats efter mellan 6 och 24 
månader, andel (%) (U40822) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten som har varit i arbetsmarknadsverksamheten 
mellan 6-24 månader. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten vars insatser har avslutats efter mer än 24 månader, 
andel (%) (U40823) 
Andel (%) av totalt antal deltagare inom kommunala arbetsmarknadsverksamheten som har varit i arbetsmarknadsverksamheten 
mer än 24 månader. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Kostnad köp av externa tjänster kommunala arbetsmarknadsverksamheten, kr (U40014) 
Kostnad i kronor som kommunen/den kommunala arbetsmarknadsverksamheten köpte arbetsmarknadsrelaterade tjänster från 
privata utförare för under redovisningsåret (exklusive moms). Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal (U40421) 
Antal ungdomar som går grund- och gymnasieskolan och som haft feriejobb/praktik. Exkl sommarvikarier i ordinarie verksamhet. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal kvinnor (U40422) 
Antal ungdomar (kvinnor) som går grund- och gymnasieskolan och som haft feriejobb/praktik. Exkl sommarvikarier i ordinarie 
verksamhet. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
U. Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal män (U40423) 
Antal ungdomar (män) som går grund- och gymnasieskolan och som haft feriejobb/praktik. Exkl sommarvikarier i ordinarie 
verksamhet. Källa: Egen undersökning i kommunen. 
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Bilaga 3.
Spindeldiagram lokala förutsättningar
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