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Åmåls kommun genomför jättesatsning på jobb och mot 
utanförskap 
I dag torsdag 18 september lanserade kommunledningen i Åmål en jättesatsning på närmare 40 

miljoner kronor på jobb och mot utanförskap. Utvecklingsjobb Åmål bryter också 

kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd.  

-Utvecklingsjobb Åmål kommer att vara den enskilt största arbetsmarknadspolitiska i Sverige 

någonsin från en kommuns sida, säger kommunalrådet Michael Karlsson (S). 

Förändringsplanen Utvecklingsjobb Åmål innebär en omfattande satsning för att bryta 

kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Åmåls kommun. Brutto satsas 

närmare 40 miljoner kronor brott. Cirka 100 personer som idag uppbär försörjningsstöd på grund av 

arbetslöshet anställs på tidsbegränsade anställningar med avtalsenlig lön i den kommunala 

verksamheten. Sammantaget bedöms Utvecklingsjobb Åmål vara den största 

arbetsmarknadspolitiska åtgärd som en kommun i Sverige har genomfört räknat per capita. 

Personal, fackliga representanter och media informerades under torsdagen om planen. Ärendet om 

jobbsatsningen kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 9 oktober. 

 

Anställningarna inom ramen för Utvecklingsjobb Åmål sker med start 1 september 2020. På så sätt 

kan fördel dras av det förslag till ingångsavdrag som finns med i budgetpropositionen och som 

presenterats av regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Ingångsavdraget innebär att 

arbetsgivaravgiften sänks till 10,21 procent för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Ingångsavdraget förslås träda ikraft 1 juli 2020.  

 

Förutom att Utvecklingsjobb Åmål bidrar till att personer utanför arbetsmarknaden kommer i arbete 

innebär satsningen också att de får ett fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. När anställningen 

upphör efter 12 månader är de en del av svensk arbetsmarknad och kan söka nya jobb. Om de inte 

lyckas är de berättigade a-kassa. Michael Karlsson poängterar att det inte handlar om att ta jobb 

från andra kommunanställda. 

-Den här satsningen bidrar till att personer snabbt kommer i jobb. Det handlar inte om att ta jobb 

från andra anställda utan det blir en förstärkning till befintliga jobb i de kommunala 

verksamheterna, säger Michael Karlsson. 

Anställningen är villkorad på så sätt att den som tackar nej till anställningserbjudandet förlorar 

rätten till fortsatt försörjningsstöd. Under en fyraårsperiod beräknas Utvecklingsjobb Åmål ge ett 

nettoöverskott för kommunen på cirka fem miljoner kronor jämfört med om planen inte genomförs. 

 

Bakgrund 
Med den mycket höga kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd står Åmåls kommun inför en 
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stor 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. 

Kommunledning väljer en offensiv strateg för att möta utmaningen. En plan med kraftfulla åtgärder 

sjösätts för att bryta kostnadsutvecklingen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-

09-11 att uppdra till kommunledningskontoret att skyndsamt, i samverkan med välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, ta fram en plan för att minska Åmåls kommuns kostnader för 

ekonomiskt bistånd. Planen ska presenteras för kommunstyrelsen före oktober månads utgång 

2019. 

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

Västra Götalands län. 

 

 

 

 


