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Åtgärdsprogram för arbetet med försörjningsstöd och kompe-
tensutveckling 

Inledning 
Åtgärdsprogrammet för arbetet med försörjningsstöd och kompetensutveckling skall ses som en 
tydlig vägvisning i hur arbetet med kompetensutveckling och arbetsförberedande åtgärder i 
kombination med försörjningsstöd skall hanteras. 

Atgärdsprogrammets grundtanke och syfte är att arbetet ska leda till självförsörjning, vilket gyn-
nar såväl klienten som kommunen. Ett tydligt fokus på arbete och vägen dit samt möjligheten 
till individanpassade lösningar innebär att individuella såväl som verksamhetsmässiga mål kan 
uppfyllas. 

Åtgärdsprogrammet delas upp i tre olika kategorier av aktiviteter; studierelaterade aktiviteter, ar-
betsmarknadsrelaterade aktiviteter samt samverkansrelaterade aktiviteter. Varje aktivitet ska till-
delas en ansvarig samt specificeras vad aktivitet bedöms att få för effekt. Vid enskilda aktiviteter 
har en samarbetspartner angetts. 

 
Studierelaterade aktiviteter 

Aktivitet 1: Elever som inte har tillräcklig progression eller förutsättningar att tillgodogöra sig 
kursmål och kursinnehåll skrivs ut från sfi och ges arbetsmarknadsinsatser och/eller kommuni-
kativ svenska med strävan att det kan ges på heltid. Målsättningen är arbete och lön i stället för 
bidrag baserat på Cost/benefit-analys utifrån långvarigt försörjningsstöd och nytt arbetssätt. Pri-
oriterad målgrupp är försörjningsstödstagare. 

• Ansvarig: Förvaltningschef, Rektor, Enhetschefer ekonomiskt bistånd och arbetsmark-
nadsenheten 

• Bedömd effekt: Rätt studieform/ insats ger snabbare väg till jobb 

Aktivitet 2: Alla elever på sfi har ett riktvärde som är satt till: 

Studieväg 1 (A-D) 500 timmar per kurs 
Studieväg 2 (B-D) 400 timmar per kurs 
Studieväg 3 (C-D) 300 timmar per kurs efter studiestart. 

Avstämningssamtal genomförs löpande och stöd ges enligt individens behov, förutsättningar 
och mål. 

• Ansvarig: Rektor, Enhetschefer ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten 
• Bedömd effekt: Rätt studieform/ insats ger snabbare väg till jobb 
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Aktivitet 3: Utrikesfödda kvinnor, inom ramen för förvaltningens uppdrag, med bristande språk-
kunskaper i svenska och ingen eller låg etablering på arbetsmarknaden erbjuds kommunikativ 
svenska, anpassade utbildningsinsatser, praktik etc med strävan mot heltidsplanering. 

• Ansvarig: Rektor, Enhetschefer ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten 
• Bedömd effekt: Ökad jämställdhet. Positiv förebild för familjen. Normalisering att 

båda parter i hushållet bidrar till försörjningen. 

Aktivitet 4: Arbetsmarknadsförvaltningen ska implementera arbetsmarknads- och utbildningsfo-
kus i hela förvaltningen. Utbildningsfokus innebär att utbildning generellt sett alltid ska vara en 
del av en individs planering och väg mot egenförsörjning. 

• Ansvarig: Förvaltningschef, Enhetschefer ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsen-
heten 

• Bedömd effekt: Rätt studieform/ insats ger snabbare väg till jobb 
 

Arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter 

Aktivitet 5: Arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta för att få fram fler jobbspår och kombinat-
ionsutbildningar i samverkan med Arbetsförmedlingen, branschen och övriga aktörer för att 
möta kompetensförsörjningsbehov. Arbetsrehabiliterande insatser ska erbjudas för att på sikt 
möjliggöra självförsörjning. Arbeta för att finna vägar genom Försäkringskassan och insatser 
med en förtroendeläkare. 

• Ansvarig: Förvaltningschef, Enhetschef arbetsmarknadsenheten 
• Samarbetspartner: Tillväxtchef 
• Bedömd effekt: Fler alternativ ökar möjligheterna till jobb för personer med svag ställ-

ning på arbetsmarknaden 

Aktivitet 6: Arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta för att alla försörjningsstödstagare som har 
rätt till en extratjänst ska erbjudas en. Förvaltningen ska arbeta för att alla förvaltningar inom 
kommunen ska ta emot minst 6% BEA anställningar. Underlaget ska baseras på statistiskt urval 
i riskgruppen. 

• Ansvarig: Förvaltningschef, Enhetschefer ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsen-
heten 

• Bedömd effekt: Snabbare återgång/inträde på reguljära arbetsmarknaden. Tillgodoser 
identifierade behov snabbare. Sänker kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. 
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Samverkansrelaterade aktiviteter 

Aktivitet 7: Arbeta för att ett formellt samverkansorgan skapas med AF, Fk, regionen och kom-
munen, för att skapa bättre förutsättningar för gemensam finansiering av insatser. Förstärka 
samarbetet i den operativa ledningsgruppen (OPL). 

• Ansvarig: Förvaltningschef, Rektor, Enhetschefer ekonomiskt bistånd och arbetsmark-
nadsenheten 

• Bedömd effekt: Tillgodoser identifierade behov snabbare. Sänker kommunens kostna-
der för ekonomiskt bistånd. 

Aktivitet 8: Inrätta heltidsplanering, efter förmåga, både för dem som går SFI eller är i insats på 
arbetsmarknadsenheten samt för dem som är försörjningsstödstagare. 

• Ansvarig: Rektor, Enhetschefer ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten 
• Bedömd effekt: Snabbare återgång/ inträde på reguljära arbetsmarknaden. Tillgodoser 

identifierade behov snabbare. Sänker kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Aktivitet 9: Vid avvikelse från heltidsplaneringen görs en ny bedömning om försörjningsstöd 
fortsättningsvis ska utbetalas eller inte till klienten. 

• Ansvarig: Rektor, Enhetschefer ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten 
• Bedömd effekt: Med egenansvar minskar kostnaden för ekonomiska biståndet. 

Aktivitet 10: Lön i stället för bidrag, baserat på Cost/benefit-analys utifrån långvarigt försörj-
ningsstöd och nytt arbetssätt. 

• Ansvarig: Enhetschefer ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten 
• Bedömd effekt: Minskad kostnad för ekonomiskt bistånd 

Aktivitet 11: Fördjupad och utökad samverkan om familjer med komplex problematik i försörj-
ningsstöd. 

• Ansvarig: Förvaltningschef, Enhetschefer ekonomiskt bistånd 
• Bedömd effekt: Minskad kostnad för ekonomiskt bistånd 
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