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1 Sammanfattning 

Allt fler människor i Åmåls kommun har blivit beroende av ekonomiskt bistånd för att trygga sin 

försörjning. Många personer uppbär ekonomiskt bistånd på grund av att de inte har ett arbete. Med den 

mycket höga kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd står Åmåls kommun inför en både social 

och ekonomisk utmaning.   

 

Om inga åtgärder vidtas prognosticeras underskottet för ekonomiskt bistånd bli 9 miljoner 2020 och 

11 miljoner kronor 2021 jämfört med 2019 års budget. En offensiv strategi föreslås. En plan med 

kraftfulla åtgärder sjösätts för att bryta kostnadsutvecklingen.  

 

För att bryta utvecklingen och minska antalet personer som får ekonomiskt bistånd har 

kommunledningskontoret, i samverkan med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, fått ett 

uppdrag av kommunstyrelsen att presentera en förändringsplan för att skapa arbetstillfällen i 

kommunen för dem som idag står utanför arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd. 

Arbetsmarknadsprojektet, Utvecklingsjobb Åmål, innebär att arbetslösa personer med ekonomiskt 

bistånd anställs av kommunen och de kommunala bolagen. Därmed ges möjlighet att komma ut på 

arbetsmarknaden, med målet att det också hjälper målgruppen att finna sin försörjning på 

arbetsmarknaden långsiktigt.  

2 Bakgrund 

Stora delar av kommunsverige står inför betydande utmaningar med många invånare i arbetslöshet och 

utanförskap. Särskilt utsatta är kommuner, likt Åmål, som under lång tid har haft en hög arbetslöshet. 

Åmåls kommun har den högsta öppna arbetslösheten och näst högsta ungdomsarbetslösheten i Västra 

Götalands län.  

 

Många av de flyktinginvandrare som kom till Åmåls kommun under åren 2013-2017 har varit en del 

av det statliga etableringsuppdraget via Arbetsförmedlingen. Det kan nu konstateras att dessa personer 

lämnar etableringsuppdraget utan vare sig arbete eller avslutade studier, vilket leder till ökade 

kostnader för kommunen i form av ekonomiskt bistånd. 

 

Arbetsförmedlingens roll och funktion inom arbetsmarknadspolitiken blir allt otydligare. Bristen på 

personal och lokal närvaro försämrar service till de arbetslösa i Åmåls kommun. I 

Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik kan utläsas att det aldrig har varit så få som deltar i 

arbetsmarknadsutbildning i den moderna arbetsmarknadspolitiska historien som under juli månad 

2019. Detta när arbetslösheten stiger och det samtidigt råder brist på arbetskraft inom många 

yrkeskategorier i både privat och offentlig sektor.  

 

Med den mycket höga kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd står Åmåls kommun inför både en 

social och ekonomisk utmaning.  En förändringsplan med kraftfulla åtgärder behövs för att bryta 

utvecklingen.  
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Aktuell arbetsmarknadsforskning tyder på att arbetsmarknadspolitiska anställningar och individuell 

coachning är den effektivaste vägen till egen försörjning – det är lättare att få ett jobb om du redan har 

ett jobb.   

 

Utvecklingsjobb Åmål innebär att cirka 100 personer får jobb istället för försörjningsstöd, de går från 

att vara bidragstagare till att bli skattebetalare. Samtliga som anställs får även möjlighet att kvalificera 

sig för arbetslöshetsförsäkringen - ett försäkringsskydd som ger en trygghet i ett besvärligt 

arbetsmarknadsläge. Arbetslöshetsförsäkringen ska ses som en omställningsförsäkring mellan två 

jobb. 

3 Syfte 

Syftet är att skapa förutsättningar för egen försörjning genom att erbjuda arbetsmarknadsanställningar 

under ett års tid i kombination med individuell kartläggning och handledning. Detta ska leda till att 

fler personer utvecklas och finner ordinarie försörjning via arbete eller studier istället för att leva i ett 

passivt bidragsberoende med utanförskap. 

4 Målgrupp 

Målgruppen för Utvecklingsjobb Åmål är personer som är arbetslösa, är beroende av ekonomiskt 

bistånd i Åmåls kommun och inte erhåller ersättning från en arbetslöshetskassa. Kommunen 

förbehåller sig att anställa den man finner lämplig. 

Kriterier för målgruppen: 

 Ålder 20-65 år 

 Uppbära ekonomiskt bistånd från Åmåls kommun 

 Vara inskriven på Arbetsförmedlingen 

 Vara långtidsarbetslös eller vara berättigad till den högsta ersättningen för arbetsförmedlingens 

nystartsjobb 

 Som förälder ska man ha ordnad barnomsorg innan insatsens start 

5 Mål 

Målet är att under åren 2020 till och med 2024 minska andelen invånare i Åmåls kommun som är 

beroende av ekonomiskt bistånd och att andelen invånare som har ett arbete ska öka jämfört med 

idag.  

 

Målsättningen är att kommunen, med samma ekonomiska medel som tidigare, får fler människor i 

egen försörjning istället för ett bidragsberoende. Enligt de ekonomiska beräkningarna innebär detta 

initialt en ökad kostnad som på sikt ger minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. 

 

Utvecklingsjobben ska även bidra till att målgruppen finner sin försörjning på arbetsmarknaden 

långsiktigt. 
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6 Förväntade effekter 

Utvecklingsjobb Åmål innebär en framtidsinvestering. Utöver de direkta ekonomiska effekterna för 

kommunen syftar förändringsplanen till att långsiktigt nå socioekonomiska effekter genom att minska 

utanförskapet i samhället och öka individernas grad av självförsörjning. Utvecklingsjobben ger 

möjlighet för målgruppen att bidra till samhället genom aktivt arbete som alternativ till passivt 

bidragsberoende. Detta förvänas ha positiva effekter på deltagarnas känsla av sammanhang, hälsa och 

livskvalitet. Det förväntas även att Utvecklingsjobb Åmål ska ge sociala effekter för deltagarna och 

deras familjer, i form av ökad trygghet och delaktighet, genom möjligheten att kunna försörja sig 

själva. Dessutom får deltagarna möjlighet att öka sin arbetslivserfarenhet, förbättra sitt språk samt 

skapa kontakter med arbetslivet och arbetsgivare.   

 

Utvecklingsjobb Åmål förväntas öka målgruppens kompetens och anställningsbarhet. Genom 

handledarnas matchning och coachning ökar deltagarnas chanser till vidare anställning såväl inom 

kommunens förvaltningar som i det privata näringslivet. Genom denna matchning bidrar 

förändringsarbetet även till att möta kommande arbetskraftsbehov och kommunens långsiktiga 

personalförsörjning.  

 

Anställningarna i Utvecklingsjobb Åmål ska vara tidsbegränsade anställningar som ligger utanför det 

som betraktas som den ordinarie bemanningen och bidra till en bättre och utökad verksamhet till gagn 

för brukare och invånare under den tid som anställningarna pågår. 

 

En gedigen utvärdering av Utvecklingsjobb Åmål ska genomföras av en extern expertresurs. För att 

analysera samhällsekonomiska - och socioekonomiska effekter. 
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7 Omfattning och innehåll 

Utvecklingsjobb Åmål inleds den 1 september 2020. Tjänsterna ska inte konkurrera med ordinarie 

tjänster utan betraktas som kvalitetshöjande resurser inom förvaltningarnas kärnverksamhet. Tjänster 

får inte inrättas på arbetsplatser där risk för arbetsbrist föreligger. Tillsättning av de skapade tjänsterna 

sker genom ett anvisningsförfarande via projektet utifrån en överenskommen modell med 

förvaltningarna och bolag.  

 

Lönen sätts individuellt genom lokala kollektivavtal med berörda fackliga organisationer.  

 

7.1 Projektbeskrivning 

Personer som idag har ekonomiskt bistånd ska anställas på 100-procenttjänster som varar i 12 

månader inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag. Samtliga personer som erbjuds 

anställning kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa för att få tillgång till en arbetslöshetsförsäkring 

vid en eventuell arbetslöshet. Statliga anställningsstöd ska ansökas hos arbetsförmedlingen för dem 

som kan antas vara berättigade till stöd för ett maximalt utnyttjande av tilldelade resurser. Arbetet är 

kommunövergripande och kommer att beröra samtliga förvaltningar och bolag.  

 

Varje person deltar i 13 månader, varav en månad med arbetsträning och därefter 12 månader med 

nystartsjobb. I samverkan med Arbetsförmedlingen kommer deltagare att matchas till rätt arbete 

utefter tidigare erfarenheter, utbildning och intressen. Åmåls kommuns egna 

arbetsmarknadssamordnare kommer tillsammans med tilldelade resurser från Arbetsförmedlingen 

intensivt arbeta med detta under det första halvåret 2020. Rätt matchning är viktigt och i kombination 

med utbildning och handledning kan dessa personer bli en god tillgång på arbetsmarknaden såväl inom 

offentlig som privat sektor i framtiden. Personerna har under perioden möjlighet att studera upp till 50 

% med bibehållen lön för att ytterligare stärka sin position på arbetsmarknaden. Det kan handla om 

enstaka teoretiska ämnen, kurser eller yrkesprogram.  

 

Utvecklingsjobb Åmål innebär att cirka 100 personer får jobb istället för försörjningsstöd, de går från 

att vara bidragstagare till att bli skattebetalare. Samtliga som anställs får även möjlighet att kvalificera 

sig för arbetslöshetsförsäkringen - ett försäkringsskydd som ger en trygghet i ett besvärligt 

arbetsmarknadsläge. Arbetslöshetsförsäkringen ska ses som en omställningsförsäkring mellan två 

jobb. 

 

Utvecklingsjobb Åmål kräver anställning av sex handledare som aktivt arbetar med målgruppen under 

hela perioden för att stötta upp såväl deltagare som anordnare. Handledaren hjälper deltagaren i 

introduktionen på arbetsplatsen. Handledaren samverkar med arbetsplatsen om hur introduktionen ska 

läggas upp och ansvarar för att deltagaren får det stöd som är överenskommet. Det kan ibland innebära 

att handledaren arbetar sida vid sida med deltagaren under en period. Stödet skall trappas ned 

succesivt och upphöra helt när deltagaren kan utföra uppgifterna självständigt. Handledaren fungerar 

också som ett stöd till den verksamhet som tagit emot en deltagare. Målet är att samtliga under eller 

efter perioden ska ha en fortsatt anställning inom eller utanför kommunen, gått vidare till studier eller 

annan försörjning. Detta innebär att handledaren aktivt under hela perioden kommer att arbeta för att 

deltagaren finner ett annat arbete eller studier innan perioden är slut.  
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8 Tidplan och beslutspunkter 

Tidsplan utöver nedanstående faser och beslutspunkter för projektet, Utvecklingsjobb Åmål, 

skapas i den mån de är nödvändiga av projektledare i samråd med styrgruppen och anges då i 

projektplanen. 

 
8.1 Initieringsfas 

Följande moment ska vara klara före den 30 november 2019  

 

 Projektplan föredras och beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25/9 

 Förhandling MBL §11  

 Beslut kommunstyrelsen den  9/10 att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet enligt 

förändringsplanen. 

 Budgetbeslut. 

 Initiala resursbehov säkerställda i form av personal och avsatta finansiella medel.  

 Organisation för styrning och ledning definierad. 

 Projektledare och styrgrupp utsedd.  

 Kommunikationsplan framtagen. 

 

8.2 Förberedelsefas 

Följande moment ska vara klara före den 31 maj 2020  

 

 Detaljerad tids- och aktivitetsplan med milstolpar för genomförandet upprättad. 

 Tecknande av lokala kollektivavtal.  

 Nödvändiga resurser tillsatta. 

 Insamling och kategorisering av samtliga tjänster. 

 Information om projektets genomförande till samtliga förvaltningar och bolag.  

 Deltagare identifierade och fått arbetserbjudande. 

 Matchningsarbetet påbörjat. 

 

8.3 Genomförandefas 

Följande moment genomförs under perioden 1 september 2020 - 31 december 2021 

 

 Anställningar påbörjas på anvisade tjänster 1 september 2020. 

 Projektet ska levereras enligt plan. Avvikelser eller annat som påverkar projektet och/eller 

tidsplanen rapporteras omgående till styrgruppen. 

 Löpande information om projektets framskridande sker tertialvis vid välfärds- och 

arbetsmarknadsnämndens och kommunstyrelsens  nämndsammanträden under 2020-2021. 

 

8.4 Uppföljningsfas 

Följande moment ska vara klara före den 31 januari 2022 

 Personalgrupp i projektet återgår helt till ordinarie organisation. 

 Delrapport redovisas till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen. 

 

Utvecklingsjobb Åmåls ekonomiska avslut och utvärdering sker 2024 
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9 Projektorganisation och arbetsformer 

9.1 Roller och ansvar 

 

9.1.1 Styrgrupp 

Centrala ledningsgruppen, CLG, utgör styrgrupp. Kommunchefen är sammankallande. 

 

9.1.2 Projektgrupp 

Projektgruppen består av projektledare, processledare, en representant från respektive förvaltning och 

bolag, HR, ekonomi samt en representant från arbetsförmedlingen.  

 

9.1.3 Projektledare 

Enhetschef för arbete och försörjning kommer att ha rollen som  projektledare. Projektledaren 

samordnar styrgruppens och samtliga kommunens förvaltningar i arbetet att hitta arbetstillfällen i 

enlighet med projektets beslutade syfte och mål.  

 

9.1.4 Processledare 

Enhetschef för arbete utveckling är processledare. Processledaren ansvarar för att ta fram tänkbara 

personer i projektet. Processledaren har i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen 

undersöka om personerna som är aktuella för anställning är berättigade till statliga anställningsstöd 

och söker i förekommande fall den ersättning som finns. Processledaren har arbetsgivaransvaret för 

projektdeltagare och handledare. 
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10 Ekonomi, resurser och kostnader 

Projektledaren och processledare arbetar deltid i projektet.  

Sex handledare arbetar 100 % under projekttiden. En av handledarna avsätter deltid för administration 

i projektet.  

Eventuella overhead-kostnader relaterade till arbetstagarna betalas i möjligaste mån av den arbetsplats 

där de anställs. Om finansiering av arbetshjälpmedel eller skyddskläder inte kan finansieras inom 

verksamheternas ramar bekostas det av projektets tilldelade medel.  

 

10.1 Övergripande ekonomi 

Finansiering av förändringsplanen hänskjuts till budgetutskottet för beredning för senare beslut i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med antagande av verksamhetsplan och 

budget för 2020. 

 

 
 

 

Utvecklingsjobb Åmål 2020-2024 (tkr)

år 2020 år 2021 år 2022 år 2023 år 2024

Lönekostnader exkl handledare -11 600 -23 200

Lönekostnader handledare -1 900 -3 000

Driftskostnader/Information/Utvärdering -300 -500

Delsumma kostnader i projektet -13 800 -26 700 0 0 0

Anställningstöd från Arbetsförmedlingen 6 300 12 600

Ingångsavdrag (sänkt arbetsgivaravgift) 1 800 3 600

Merkostnadsersättning från arbetsförmedlingen 100 200

Netto av ökat skatteunderlag och minskad 

inkomstutjämning
0 0 300 700 600

Minskade kostnader ekonomiskt bistånd (jmf prognos) 2 600 7 300 5 200 2 600 1 500

Summa -3 000 -3 000 5 500 3 300 2 100

Resultat Utvecklingsjobb Åmål 2020-2024 4 900
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10.2 Underlag för beräkningar 

 

Projektet löper över fem år och de ekonomiska beräkningarna beskriver såväl förväntade kostnader 

som intäkter och tar hänsyn till övergripande kommunala skatteintäkter i relation till minskade 

statsbidrag för inkomstutjämning. 

 

Från år 2 och framåt beräknas flertalet av deltagarna i Utvecklingsjobb Åmål vara självförsörjande 

med exempelvis a-kassa, arbetet eller studier. Beräkningarna tar även hänsyn till att en grupp 

fortsättningsvis  kommer vara beroende av försörjningsstöd. 

 

Driftskostnader kommer finnas i form av fordon, verktyg och maskiner samt andra löpande kostnader. 

Kostnader för information och kommunikation tillkommer då projektet har ett behov att detta utifrån 

dess storlek. Detsamma gäller en extern utvärderare som ska räkna på projektets helhetsbild och dess 

effekter i stort. 

 

Beräkningarna ovan beaktar inte den samhällsekonomiska vinst som blir en effekt av att fler personer 

kommer i arbete och blir självförsörjande. Beräkningarna beaktar heller inte att en del av dessa 

personer kommer att gå i andra jobb under tiden projektet fortlöper. 

 

10.3 Utvärdering av resultat och effekter   

 

Beräkningen av de samhällsekonomiska effekter som Utvecklingjobb Åmål tros generera sker genom 

en bred samhällsekonomisk analys och utvärdering med stöd av extern utvärderare. Utvärderingen 

kommer att innehålla samhällsekonomiska beräkningar av effekter och de långsiktiga resultat som 

projektet bidragit till.   

 

Utvärderingen kommer även att innehålla uppföljning av sociala effekter och värden som 

förändringsplanen och satsningen på utvecklingsjobb sannolikt kan ha bidragit till för deltagarna. 

Frågeställningar som ska belysas är exempelvis barn- och familjeperspektivet, påverkan på deltagarnas 

bostadssituation, hälsa och livskvalitet samt hur deltagarna upplevt projektets olika delar.   

 

Utvärderaren ska ha erfarenheter från tidigare arbete med samhällsekonomisk utvärdering samt 

kvalitativ uppföljning av sociala effekter och värden bland deltagare.  

 

11 Kommunikation 

För att planen ska bli framgångsrik behöver en omfattande kommunikation av innehållet ske både 

internt och externt före, under och efter genomförandet. 

 

Styrgruppen ansvarar för att en kommunikationsplan upprättas. 


