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Arbetsmarknadsenheten 
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Ansökan om medel från Västerbergslagens Samordnings-
förbund.  

 
 Projekt: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun.      

Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner 
ungdomar 18-24 år. 
 
Ansökan avser: 
Ansökan avser medel för att Arbetsmarknadsenheten i samverkan med 
Försörjningsstöd inom IFO ska kunna genomföra ett projektarbete i syfte 
att genom kartläggning, metodutveckling och tydliga samverkansrutiner 
snabbt kunna hjälpa ungdomar 18 – 24 år med behov av arbets- och stu-
diebefrämjande åtgärder. Samverkansprojektets tidsram är feb-dec 2013, 
där huvudansvaret av de samverkande parterna Arbetsmarknadsenheten 
och Försörjningsstöd inom IFO ligger på Arbetsmarknadsenheten.  
 
Bakgrund: 
Ludvika har, liksom de flesta kommuner i landet, haft en kraftig ökning 
av kostnader för försörjningsstöd under senare år. Orsakerna till detta be-
ror på faktorer som kommunen har svårt att påverka, så som antalet ar-
betslösa och statliga beslut gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
samt åtgärder rörande socialförsäkringen. Jämförelse visar dock att Lud-
vika har höga kostnader för ekonomiskt bistånd, både i jämförelse med 
riksgenomsnittet och inom Dalarnas län. Andelen personer som är arbets-
lösa eller i program är också fler i Ludvika än i landet och Dalarna. Där-
emot är kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder lägre i Ludvika än i 
andra kommuner (statistik från RKA för år 2010). Det samband som kan 
utläsas av detta är att en av nycklarna till framgång i att hjälpa personer 
med försörjningsstöd mot arbete och egen försörjning är att arbeta aktivt 
med olika former av arbetsmarknadsåtgärder.  
2012 års Öppna jämförelser visar att andelen personer med långvarigt och 
mycket långvarigt försörjningsstöd ökar, i Ludvika liksom i de flesta 
andra kommuner. Öppna jämförelser pekar även på att unga vuxna har 
särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och att det är viktigt att 
dessa snabbt får stöd att komma in på arbetsmarknaden eller börja stu-
dera.  
 
Nuläge: 
I dagsläget arbetar Ludvika kommun med Unga till Arbete W 18-24, ett 
ESF-projekt som drivs av Region Dalarna. Projektet pågår t.o.m. oktober 
2013 och sker i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten, Försörjnings-
stöd inom IFO och Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten är utfö-
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rare för Praktikprogrammet W 18-24. Genom programmet vill vi nå ar-
betslösa ungdomar, 18-24 år, som inte kommer in på arbetsmarknaden 
och som finns inom Arbetsförmedlingens ungdomsgaranti (UGA) 
och/eller unga som är aktuella på Socialförvaltningen och har försörj-
ningsstöd.  
Inom Unga till Arbete pågår nära samarbete mellan personal från Ar-
betsmarknadsenheten och Försörjningsstöd inom IFO för att identifiera de 
unga vuxna som tillhör projektets målgrupp samt för att snabbt kunna er-
bjudas plats i Unga till arbete. Genom detta arbete har vi uppmärksammat 
behovet av hjälpmedel för att på ett enkelt sätt kunna kartlägga individens 
behov av arbetsfrämjande insatser samt skriftliga dokument som tydliggör 
ansvarsfördelning och samverkansrutiner mellan Arbetsmarknadsenheten, 
Försörjningsstöd inom IFO och Arbetsförmedlingen.  
 

 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 ansvarsför-
delning 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 arbetsmark-
nadspolitiska och arbetsfrämjande åtgärder där det tydliga målet är arbete 
eller studier. 
 
Insatser: 
Inom ramen för projektet avser vi att ta fram arbetsverktyg (ex fråge-
mall/formulär) för att utreda individens behov av arbetsfrämjande åtgär-
der, stöd och coaching för att förbättra sina möjligheter till arbete och 
egen försörjning. Inför utformningen av detta arbetsverktyg behöver den 
projektanställda sätta sig in i organisation och den dagliga verksamheten 
vid både Arbetsmarknadsenheten och Försörjningsstöd inom IFO, ta hän-
syn till förslag och synpunkter från berörd personal inom de båda enhet-
erna samt undersöka möjligheten att anpassa redan befintliga metoder till 
enheternas behov. Arbetsverktyget ska vara en hjälp för att så snart som 
möjligt efter den första kontakten med Försörjningsstöd inom IFO kunna 
erbjuda arbetsfrämjande insatser anpassade till individens behov.  
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Arbetsverktyget som utformas ska även kunna användas vid genomföran-
det av en kartläggning över behovet av arbetsfrämjande åtgärder bland de 
individer som är aktuella vid Försörjningsstöd inom IFO. Kartläggningen 
görs genom insamlande av uppgifter registrerade i akt och datajournal 
gällande samtliga arbetslösa personer som är aktuella vid Försörjnings-
stöd inom IFO vid tiden för kartläggningen. Den projektanställde ansvarar 
för att sammanställa dessa uppgifter och genomföra en analys av det ak-
tuella behovet av arbetsfrämjande åtgärder inom kommunens verksamhet.  
Inom ramen för projektet ska det även utformas skriftliga rutiner avse-
ende arbetsgång och ansvarsfördelning mellan Arbetsmarknadsenheten 
och Försörjningsstöd inom IFO.   
 
Implementering/samverkan: 
Den projektanställde kommer att arbeta med implementering av de utar-
betade metoderna/verktygen och skriftliga rutiner mot de ordinarie verk-
samheterna. Ett mervärde i kartläggningen är att respektive enhet får en 
ökad förståelse för varandras arbetssätt och på så vis förstärka samverkan 
mellan de berörda parterna. 
 
Styrgrupp: 
Styrgruppen består av personal från Finsam, IFO, Arbetsmarknadsenhet-
en, Arbetsförmedlingen och VBU-Västerbergslagens Utbildningscentrum. 
 
Tidsplan:  
Februari – april 2013 Kartläggning 
maj – november 2013 Metodutveckling/implementering 
december 2013 Utvärdering 
 
Uppföljning/Utvärdering: 
Löpande uppföljning genom styrgruppen. Utvärdering sker under decem-
ber 2013. 
 
Kostnadsplan: 
Projektanställning ink PO heltid 11 månader,  
1 februari 2013 – 31 december 2013 441 315 kr  
  
Dator -och telefonkostnader    10 000 kr   
   
                        Totalt:         451 315 kr 

 
 Arbetsmarknadschef 

Ann Eriksson  


