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9 Arbete, sysselsättning och integration

Uppdrag
Verksamhetens insatser syftar till att ge personer som inte kommit in på eller som förlorat kontakten 
med arbetsmarknaden meningsfullt arbete, sysselsättning, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd 
som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Personer med en svag ställning på arbetsmarknaden 
t.ex. långvarigt arbetslösa, personer med funktions- eller arbetsnedsättning och personer med behov av 
skyddade anställningar utgör målgrupp för verksamheten. Insatserna är ett komplement till den statliga 
arbetsmarknadspolitiken. 

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Enheten leds av tre enhetschefer med olika verksamhetsområden.

Vägledningsenheten

Inom vägledningsenheten kommer det att formeras ett ”vägledningsteam”, bestående av 
arbetskonsulenter som har kompetens inom arbete, sysselsättning, studier och rehabilitering. Denna 
tvärfackliga kompetens kommer att vara kartläggnings- och utredningsresurs. Denna enhet blir vägen 
in för individen till olika interna och externa insatser. Vi vill forma ett arbete utifrån en väg in – flera 
vägar ut. Teamet kommer att ge ett individuellt stöd till personer som av olika skäl befinner sig långt 
från arbetsmarknaden. Stödet innefattar bland annat praktik, coachning och motiverande samtal. 
Omfattningen av och vilka insatser som är aktuella är beroende av de individuella förutsättningarna 
och kommer styras i en individuellt utformad handlingsplan.

Målgrupp unga vuxna 16-24 år

Enhetens uppdrag är att tillsammans med Arbetsförmedlingens handläggare, socialsekreterare och 
Kunskapsförbundet Västs studie och yrkesvägledare, arbeta med ungdomar som står utanför 
arbetsmarknaden. Detta sker i en gemensam lokal där aktörernas gemensamma resurser bidrar till att 
påskynda ungas processer till egen försörjning. Den gemensamma arenan Ung Resurs tillhandahåller 
studie och yrkesrådgivning, information om arbetsmarknaden, praktik, arbetsprövning, 
utbildningskontrakt, trainee, jobbsökaraktiviteter etc. Särskild vikt kommer att läggas på ungdomar 
som saknar gymnasiekompetens eller yrkesutbildning samt unga nyanlända. Det kommunala 
aktivitetsansvaret ingår som en del i detta forum. 

Målgrupp vuxna 25-65 år (Knutpunkten)

Enhetens uppdrag riktar sig mot gruppen vuxna, det vill säga personer som är 25 år eller äldre, och 
uppdraget är att tillhandahålla sysselsättning i praktiska verksamheter som anpassade till individens 
behov. Personer som är aktuella för placering i de praktiska verksamheterna bedöms ha en särskilt 
svag ställning på arbetsmarknaden och där det individuella stödet inte bedöms vara tillräckligt. Det 
kan bland annat vara så på grund av långvarig arbetslöshet och/eller olika funktions- eller arbetshinder.  
En stor del av enhetens arbetsuppgifter utgör uppdrag från Arbetsförmedlingen med b. la 
arbetsträningsplatser, arbetspraktik, extratjänster m.m.

Daglig verksamhet

Enheten leds av två enhetschefer.

Drygt 140 personer har sin sysselsättning inom daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten består 
av ett 15 tal olika verksamheter med en stor variation av innehåll. Allt ifrån affärer, vaktmästeri, 
fastighetsservice till verksamheter som bygger på sinnesupplevelser och träning av olika 
kroppsfunktioner.

Integration

Enheten består av det ordinarie flyktingmottagandet, mottagandet av ensamkommande barn samt 
boenden för ensamkommande barn. Enheten leds av två enhetschefer.
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Flyktingmottagning/ensamkommande barn
Enligt lag om etableringsinsatsen för nyanlända invandrare har Arbetsförmedlingen ansvaret för att 
samordna etableringsinsatser. ASI har ansvaret för de personer som inte har rätt till etableringsplan bl. 
a. på grund av nedsatt prestationsförmåga. Men har även ansvar för att utbetala försörjningsstöd i 
avvaktan på att man kommer in i etableringen hos Af. Flyktingmottagningen ska även finnas till som 
praktiskt stöd vid bosättningen.

Socialsekreterare arbetar med att ta emot aviseringarna från Migrationsverket om att ett barn/ungdom 
ska placeras i Vänersborgs kommun. Utredning, genomförande och uppföljning sker via 
utredningsmodellen BBIC, Barnets Behov I Centrum. Barnen placeras antingen i kommunens egna 
HVB för ensamkommande barn, stödboende eller i familjehem och i vissa fall kan även externa HVB 
bli aktuellt.

HVB
Enheten har ett HVB för ensamkommande barn med plats för 20 barn/ungdomar. Ett stödboende med 
plats för 20 barn/ungdomar. Vi har möjlighet till utsluss via träningslägenheter.

9.1 Förväntade resultat
Verksamhetsinriktningen har förväntade resultat från både socialnämnden samt från Kommunstyrelsen 
utifrån arbetsmarknadsfrågor. 

Kvalitén på nämndens verksamhet ska vara minst rikssnitt i nationella jämförelser

Andel hushåll som når egen försörjning ökar

God ekonomisk hushållning inom givna resurser genom effektivare och tätare uppföljningar av 
verksamhet, budget och personal

Sänka sjukfrånvaron till max 8 % /år och avdelning

Fler medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv

Nedan följer de förväntade resultat som Kommunstyrelseförvaltningen gett arbetsmarknadsenheten.

Andelen personer med långvarigt försörjningsstöd ska minska

Andelen unga 16-24 år som påbörjar gymnasieutbildningar ska öka

Unga inom målgruppen 16-24 år som har arbete eller är i utbildning ska öka

Öka förutsättningar för etablering av sociala företag och andelen sysselsatta i dessa

Integrationsarbetet leder snabbare till arbete och sysselsättning

Andelen invånare som lever i utanförskap ska minska
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