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Inledning  

Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att andelen 

långtidsarbetslösa som har ekonomiskt bistånd som huvudsaklig 

inkomstkälla har ökat markant, år 2006 var andelen 17 % och fyra 

år senare 2010 är siffrorna 34 %.1 Regeringens egna siffror visar 

att det fortsatt öka och 2011 var det 39 % som fått ekonomiskt 

bistånd i 10 mån eller mer per kalenderår.2  Inom Ludvika 

Kommun har man liksom i riket i stort märkt av ökningen bland de 

som söker hjälp via kommunens försörjningsstöd som en följd av 

den höga ungdomsarbetslösheten är en stor del av de som ansöker 

om försörjningsstöd unga vuxna i åldern 16-25 år. Ett antal studier 

visar på att en stor del av de ungdomar som söker ekonomiskt 

bistånd var arbetslösa när de ansökte om ekonomiskt bistånd för 

första gången3. I Ludvika kommun är det ca 200 personer i den 

åldern som har försörjningsstöd som huvudsaklig försörjning och 

av dessa är det 95 stycken som har haft det 10 månader eller mer 

Mål och syfte: 

 

•Ta fram metoder/verktyg för att snabbt få kunskap om individens 

behov av stöd och insatser för att förbättra sina möjligheter till 

arbete och egen försörjning, då personer blir aktuella vid 

Försörjningsstöd inom IFO.   

•Utarbeta skriftliga rutiner och riktlinjer för arbetsgången och 

ansvarsfördelning mellan Arbetsmarknadsenheten och 

Försörjningsstöd inom IFO för att tydliggöra och underlätta 

samverkan i syfte att tidigt kunna erbjuda arbetsmarknadsåtgärder 

inom kommunen för de ungdomar (18-24år) som är i behov av 

dessa. 

•Genomföra en kartläggning av behovet av arbetsfrämjande 

åtgärder bland de ungdomar (18-24år) som är aktuella vid 

Försörjningsstöd inom IFO som en del i underlaget för utformning 

av kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsfrämjande 

åtgärder där det tydliga målet är arbete eller studier. 

Metod  

Arbetet med att få fram informationen som presenteras i rapporten 

har tagits fram genom slagningar i IFOs interna system och antalet 

individer mellan 16-24 år har sorterats fram. Vid genomgången av 

alla ungdomar letade jag efter ett antal variablar som är av intresse 

för utredningen. Hur länge de haft ekonomiskt bistånd, anledning 
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till den första kontakten med IFO, utbildning, inskriven på AF, 

vilka åtgärder som man deltagit i för att komma närmare egen 

försörjning eller om man ej står till arbetsmarknadens förfogande. 

I det räknas att vara föräldraledig, sjukskrivning. Namn och ålder 

kommer inte att lyftas fram på enskilda individer, hela gruppen är 

mellan 16-24 år.  

Urval  

För att få fram de individer som ingår i den grupp som projektet 

avsåg att undersöka gjordes sökningar i IFOs interna system. Med 

hjälp av IFO har alla aktuella ungdomar upp till 25 år som mottagit 

försörjningsstöd i mer än tio månader tagits fram. I det urvalet 

finns även de som inte är registerledande
4
 med. Totalt handlade det 

om 95 ungdomar. Urvalet togs fram maj månad 2013. 

Vid genomgången framkommer det att ca 20 av ungdomarna inte 

ska ingå i urvalet eftersom de är avskrivna eller kommer att 

avskrivas inom kort.  Ca 30 ungdomar uppvisar någon form av 

missbruk eller annan problematik som medför att de i nuläget ej 

står till arbetsmarkandens förfogande utan är i behov av socialt 

arbete. 9 stycken är flyktingar eller nyanlända, samtliga läser eller 

ska läsa SFI för att kunna studera vidare. Det är alltså ca 40 

stycken kvar som står nära arbetsmarkanden.  

Ett andra urval gjordes hösten 2013 där alla registerledande 

ungdomar plockades ut oavsett inskrivningstid. Urvalet blev större 

och 178 ungdomar var vid just det tillfället inskrivna hos IFO.  

Som i det första urvalet är det en stor del ungdomar som är inom 

kort ska skrivas ut från IFO (53 stycken) 55 ungdomar har en 

problematik som kräver fortsatt socialt arbete. 40 personer är 

inskrivna på AF och tar del av deras insatser, 30 stycken har 

försörjningsstöd behöver utökat stöd för att komma vidare mot 

egen försörjning. Ungdomar som tar del av arbetsförmedlingens 

insatser är dock ofta i behov av extra stöd för att klara av de krav 

som ställs. Det behövs här en kontinuerlig uppföljning för att 

säkerhetsställa att de inte ”ramlar” ur arbetsförmedlingens system.   

Förslag på åtgärder  

 Förbättrat sammarbete mellan Kommun och 

Arbetsförmedlingen. Forskning visar att kommunerna och AF 

måste samverka för att det riskerar att bli dubbelarbete, detta kan 

bara ske om det finns en vilja att samverka. 
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 Kontakten mellan IFO och AF behöver förbättras. Den höga 

arbetsbelastningen har gjort att kontakten mellan instanserna 

blivit lidande. Att personalomsättningen varit hög spelar även 

det in. Det saknas tydliga rutiner till vem man ska höra av sig 

och den enskilde riskerar att hamna mellan stolarna.  

 En bättre uppföljning och mer underlag i journalen. Alla med 

behörighet ska kunna sätta sig in i berörda fall och den enskilde 

ska inte behöva berätta om och om igen vid byte av 

socialsekreterare. För att det ska kunna ske måste 

grundutredningen och uppföljningen dokumenteras mer 

noggrant.  

 Samtycke för att kunna prata mellan IFO, AF och AME finns, 

trots det saknas det rutiner för trepartssamtal för att fånga upp 

individer som riskerar att halka ur systemet.  

 Ungdomar som uppger att de uppbär försörjningsstöd pga. 

arbetslöshet ska efter 90 dagar ingå i arbetsförmedlingens 

ungdomsgaranti (UGA). För att följa upp behövs det dels 

kunskap om arbetsförmedlingens ungdomsgaranti samt tid att 

följa upp individens handlingsplan. Arbetsförmedlingen erbjuder 

en rad utbildingar som dem som ingår i UGA, det är därför extra 

viktigt att följa upp ungdomarna och se till att de inte ”ramlar” ur 

arbetsförmedlingens system.  

 Låg utbildningsnivå blir mer och mer sammankopplat till 

arbetslöshet. Det är därför viktigt att ungdomarna som kommer 

till IFO tidigt styrs in mot att slutföra sina gymnasiestudier.   

 Arbetsmarknadsenheten behöver tydligöra sitt politiska uppdrag 

ute i verksamheterna och aktivt arbeta för ökad samverkan 

internt i kommunen och mot externa aktörer.  

Utifrån projektets uppdrag att undersöka möjligheterna att stärka 

samverkan mellan AME och IFO skapades vintern 2013 projektet 

Jobbsluss genom medel ur Ludvika Kommuns utökade sociala 

investeringsfond. Projektet är finansierat hela 2014-2015 och 

målet är att projektet ska bli en del av AME:s ordinarie 

verksamhet.  Ungdomar är en starkt prioriterad grupp inom 

projektet. Ungdomar som ansöker om försörjningsstöd ska så snart 

som möjligt träffa en handledare hos arbetsmarknadsenheten. I det 

utökade stödet som Jobbslussens handledare ger ungdomarna ingår 

bland annat, coachning mot arbete och studier, extra stöd i 

kontakten med arbetsförmedlingen (vid behov), möjlighet att ingå i 

ungdomsgrupper där man arbetar med att stärka individens 

självkänsla och det personliga ansvaret, trepartssamtal med 

socialtjänsten.  

Som ett led i att stärka samverkan mellan AME och IFO träffas 

handläggare/handledare från båda enheterna varje vecka för ett 

samråd där deltagare till projektet skrivs in. Samrådet är även ett 



forum där andra frågor kan lyftas vilket har bidragit till en större 

förståelse för varandras professioner och arbetsbörda. Samverkan 

med arbetsförmedlingen har även stärks och det sker regelbundna 

träffar för att planera kring gemensamma deltagare.  
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