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INLEDNING
Arbetsmarknadsplanen beskriver de strategier Ängelholms kommun prio-
riterar för perioden 2017-2021. Ängelholms kommun vill, genom arbets-
marknadsplanen, betona arbetets värde och skapa förutsättningar för fler 
människor att komma till självförsörjning genom utbildning, arbete eller 
entreprenörskap. Ängelholms kommun ser betydelsen av att skapa en effek-
tivare matchning till lediga arbeten eller annan aktivitet för att ta tillvara och 
utveckla den kompetens som finns hos individen. Ängelholms kommun vill 
betona vikten av att stödja och stärka den enskilde individen till sysselsätt-
ning. 

Arbetsmarknadsplanen riktar sig till samtliga medarbetare i Ängelholms 
kommun. För att uppnå målet med planen ska kommunen använda ett agilt 
arbetssätt. Samverkan med olika aktörer ska ske såväl internt som externt 
samt på lokal, regional och nationell nivå. Arbetsmarknadsplanen ska kom-
pletteras med en handlingsplan.

Syfte
Arbetsmarknadsplanen ska ge styrning till arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
kopplat till ekonomiskt bistånd. Planen ska ge en tydlig riktning till verksam-
heterna i kommunen och fungera som underlag för beslut. 

Mål
Målet är att grupper och individer som idag står utanför arbetsmarknadens 
förfogande snabbt ska komma till självförsörjning, för att minska arbetslös-
heten. 

Hur kan vi rusta oss
inför framtidens 
arbetmarknad?”  
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ARBETSMARKNADEN
Människan mår, generellt sett, bra av att arbeta. Arbete ger en bättre ekono-
misk situation, gemenskap och sammanhang. Arbete skapar rutiner, som
ger rytm och struktur i vardagen. Det är viktigt för såväl den enskildas psy-
kosociala behov, som för samhällsekonomin och välståndet att arbeta. For-
skningen visar på samband mellan välmående och arbete. I allmänhet ger 
hög arbetslöshet en lägre grad av välbefinnande, hälsa och högre dödlighet. 

Nationellt
Den svenska arbetsmarknaden har genomgått en förändring. Utbildnings-
nivån på arbetskraften och arbetsgivarnas krav på utbildning har ökat mar-
kant, medan enklare jobb nästan har försvunnit från arbetsmarknaden. 

Sysselsättningsgraden i Sverige idag är högst inom EU. Abetslösheten ligger 
något under genomsnittet i EU och har ökat något den senaste tiden. Den 
är ojämnt fördelad och varierar mycket mellan olika åldersgrupper. Ung-
domsarbetslösheten ligger betydligt högre än den totala arbetslösheten. 
Den långvariga arbetslösheten utgör också ett stort problem. Den är hög 
och har ökat de senaste åren, framförallt bland personer med låg utbildning, 
varav många är utrikesfödda. Matchningsproblemen är stora. 

Framförallt tre långsiktiga trender är centrala för framtidens arbetsmarknad: 
globalisering, teknisk utveckling, demografisk utveckling med åldrande be-
folkning och omfattande migration. Den tekniska utvecklingen väntas leda 
till att vissa typer av jobb försvinner, medan andra tillkommer. Den ål-
drande befolkningen kommer medföra att fler jobb behövs inom vård och 
omsorg. Skola och utbildningsmöjligheter kommer att behöva stärkas. 

Enligt en utredning om framtidens arbete har två reformområden identifie-
rats för att få en arbetsmarknad som leder mot hög sysselsättning:

•   Den första reformen handlar om flexibilitet och kompetens på den or-
    dinarie arbetsmarknaden. I ett samhälle där kompetenskrav och närings-

    livsstrukturer förändras är det avgörande att ge alla som har arbete möj-
    lighet att fortsätta bidra och utvecklas i yrkeslivet. En reform om livs-
    långt lärande för de som är i arbetslivet bedöms som viktig för hög 
    sysselsättning och minskade klyftor. 

•   Den andra reformen handlar om att underlätta inträde och inkludera fler i 
     arbetslivet. Det är nödvändigt att stärka dessa personers färdigheter och
     kompenser för att matcha behoven av framtidens arbetsmarknad. Efter
     som utmaningen gällande Sveriges åldrande befolkning behöver mötas 
     med ökad sysselsättning i de grupper där andelen som arbetar är låg. 

För att bibehålla försörjningsbördan på dagens nivå år 2030 uppskattar SCB
att det krävs att närmare 600 000 fler än de som idag är sysselsatta. För att
kunna uppnå det behöver förvärvsfrekvenserna öka avsevärt för flera grupp-
er på arbetsmarknaden. SCB gör bedömningen att framförallt äldre och ut-
rikes födda har stor effekt på sysselsättningen. För att försörjningsbördan 
ska ligga kvar på dagens nivå krävs dock att sysselsättningen ökar för fler 
grupper i samhället samtidigt, t ex att äldre arbetar längre, att yngre börjar ar-
beta tidigare och att utrikes föddas förvärvsfrekvenser närmar sig inrikes 
födda.

Lokalt
Utvecklingen av arbetslösheten i Ängelholm följer samma trender som såväl 
Skåne som riket, men på en något lägre nivå. Andelen arbetslösa av befolk-
ningen sjönk kraftigt då tillväxten började ta fart i slutet av 1990-talet. För 
Sverige, länet och Ängelholm fortsatte arbetslösheten att minska ända fram 
tills finanskrisen 2008, då andelen arbetslösa vände kraftigt uppåt. Behovet 
av försörjningsstöd har också tidigare varit lågt, men ökat på senare tid. 
Framtiden pekar på en ökad arbetslöshet. Ängelholm behöver därför finna 
nya former för samverkan och arbeta proaktivt med arbetsmarknadsfrågor-
na. Förutom att arbeta med att få fler personer i självförsörjning, utgör en 
matchning på arbetsmarknaden en viktig del.
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MÅL
Nationell nivå
Den nationella arbetsmarknadspolitiken
Målet för den nationella arbetsmarknadspolitiken är att insatser ska bidra 
till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till 
en förbättrad matchning mellan dem som söker arbete och dem som söker 
arbetskraft. Den ska också främja mångfald och jämställdhet samt motverka 
diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden. 

Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Målet ska 
nås genom att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i 
ekonomin ökar. En väl fungerande arbetsmarknad som tar tillvara människ-
ors kompetens och vilja att arbeta utgör grunden för Sveriges välfärd. Reger-
ingens arbetslöshetsmål är ambitiöst och utmaningarna framöver är stora. 
En viktig del i regeringens jobbagenda är en aktiv arbetsmarknadspolitik:

•   Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras.
•   Tiden som unga är arbetslösa ska minskas.
•   Andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller 
     studier ska öka.
•   Långtidsarbetslöshet ska förebyggas och motverkas.

En grundläggande princip i den svenska arbetsmarknadspolitiken är att 
aktiva åtgärder, som syftar till att slussa de arbetslösa vidare till ett arbete, 
prioriteras framför passivt kontantstöd. Arbetslösa som inte hittar ett arbete 
ska erbjudas utbildning, praktik eller subventionerad anställning som förbätt-
rar förutsättningarna för att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

För att få en väl fungerande arbetsmarknad krävs åtgärder inom olika pol-
itikområden och samverkan mellan olika aktörer. Kommuner, landsting och 
regioner har en viktig roll att spela inom arbetsmarknadspolitiken. Staten 
ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka mål 

arbetsmarknadspolitiken ska ha, fattar beslut om åtgärder och anslår medel. 
Det är Arbetsförmedlingens uppgift omsätta arbetsmarknadspolitik-
en till praktisk handling.

Regional nivå
Familjen Helsingborg
Verksamhetsplan
Familjen Helsingborgs verksamhetsplan innehåller ett mål avseende god 
matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. 

AMEiS
I familjen Helsingborg finns ett kunskapsnätverk kring arbetsmarknadsfrå-
gor, AMEiS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan). Nätverket består av en 
koordinator, ett operativt nätverk, ett strategiskt nätverk och arbetsgrupper 
i sakfrågor. De prioriterade frågorna för det operativa nätverket år 2016 är:

Strategiskt område:
•   AMEiS roll som intermediär mellan Arbetsförmedlingen och kommun-
    en som organisation med kompetensförsörjningsbehov.

Operativa områden:
•   De nyanlända/etablering/integration.
•   Kartläggning och sammanställning av de insatser som erbjuds inom hela 
     familjen Helsingborg.
•   Förmotiverade insatsser såväl metodutveckling såsom målgruppsanalys.

Nätverket arbetar även med ett antal utvecklingsområden för 2016-2017:

A.  Målgruppsanalys.
B.  Kompetensutveckling för personal.
C.  Metodutveckling.
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D.  SFI och vuxenutbildning.
E.  Gemensam upphandling.
F.  Systematik i arbetet med nyanlända och samverkan med 
     Arbetsförmedlingen.
G.  Enkla jobb som kompetensförsörjningsprogram.
H.  Koordinering av nätverket 2017 och framåt.

Kommunal nivå
Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål i Ängelholms kommun är samtliga kopplade till 
olika perspektiv. Perspektiven för 2017 är: 

Medborgarfokus
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunika-
tioner, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare.

Effektiva verksamheter
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all plan-
ering.

Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, 
ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.

Medskapande medarbetare
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. 
Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att 
utvecklas.

I Ängelholms kommun arbetar vi utifrån värdegrunden: 
öppenhet - omtanke - handlingskraft.

Ökad samverkan 
kan skapa bättre 
förutstättningar.”  



8(20)     ARBETSMARKNADSPLAN 2017-2021

Kraftsamling
Kraftsamling är ett partnerskap mellan företrädare för kommunen, närings-
livet och den ideella sektorn. Partnerskapet har tagit fram en vision för 
Ängelholm 2020:

Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar 
de konkurrensfördelar  som ges av det geografiska läget och utmärkt 
infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie-, och 

besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet.

Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, 
växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för 

boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande.

Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, 
kunskapsstaden och hälsostaden.

Agila Ängelholm
Ängelholms kommun driver sedan 2015 ett EU-projekt gällande kompe-
tensutveckling för kommunens medarbetare. Ett av målen i projektet är att 
stärka ställningen på arbetsmarknaden, för i huvudsak sysselsatta kvinnor 
och män, men även för personer som står långt från arbetsmarknaden, och 
tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom 
kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmark-
nadens behov.

En aktivitet i projektet handlar om att formalisera en långsiktig och sys-
tematisk samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Utbild-
ningsinsatser ska genomföras för att förbättra utsikterna till anställning för 
arbetssökande, med fokus på unga och nyanlända. Det är viktigt att skapa 

förutsättningar för att 
unga ska komma ut på 
arbetsmarknaden.

”  
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 ORGANISATION
Ängelholms kommun genomförde 2015 en omorganisation. I den nya 
organisationen ingår Individ- och familjeomsorg samt Vuxenutbildning 
och arbetsmarknad i huvuduppdrag Lärande och familj. Det är framförallt 
dessa två enheter som berör arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Syf-
tet med den nya organisationen är att öka samverkan mellan Individ- och 
familjeomsorgen samt Vuxenutbildning och arbetsmarknad, för att skapa 
synergieffekter. När det gäller arbetsmarknadsfrågorna så finns även ett 
arbetsmarknadsråd och en styrgrupp för samverkan. 

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen är en del av socialtjänsten och kännetecknas 
av myndighetsutövning och utförande av insatser inom områdena barn 
och unga, ekonomiskt bistånd och vuxna. Utöver myndighetsutövning och 

utförande bedrivs ett omfattande förebyggande och stödjande arbete för ut-
satta grupper i samhället, i samarbete med andra myndigheter och civilsam-
hället. Enheterna inom individ och familjeomsorgen arbetar med att stödja 
och hjälpa människor i olika utsatta situationer. Samtliga enheter arbetar med 
målsättningen att hjälpen ska vara lätttillgänglig och av god kvalitet för alla 
som har behov av den. Målgrupper som ingår i Individ och familjeomsor-
gens uppdrag är ensamkommande barn samt övriga individer som anvisas 
till vår kommun från Migrationsverket eller som på eget initiativ bosätter sig 
i kommunen.

Integrationsenheten har ett särskilt ansvar för mottagande av ensamkom-
mande barn samt hantering av försörjningsstöd för personen som anvisats 
till kommunen i avvaktan på etablering via Arbetsförmedling. Integrations-
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enheten behöver liksom försörjningsstödsenheten arbeta i nära samverkan 
med skola, elevhälsa och arbetsförmedling i syfte att främja den enskildes 
etablering på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Insatser som ökar 
sysselsättning, främjar språkinlärning och är av stor betydelse för den som är 
nyanländ.

I försörjningsstödsenheten uppdrag ingår att stärka den enskildes väg till 
självförsörjning genom arbete eller annan försörjning. Arbete uppnås genom 
kontakter med andra myndigheter och organisationer i samhället i övrigt. 
Under tiden fram till den enskilde blir självförsörjande uppbärs försörj-
ningsstöd utifrån de krav som lagstiftningen ställer. Enheten arbetar för att i 
samverkan och så långt som möjligt hitta en individuell lösning för samtliga 
individer. För att nå självförsörjning sker samarbete med både interna och 
externa aktörer som exempelvis Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Krimi-
nalvård, Resurscenter, Kvinnojour, Komvux med flera. I fokus för enhetens 
arbete står att korta handläggningstider gällande hantering av ansökan om 
försörjningsstöd samt en tydlig och effektiv arbetsprocess - individens väg 
till arbete eller utbildning.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Vuxenutbildning och arbetsmarknad arbetar för att ge vuxna möjligheter och 
kunskaper som gör att de kan delta i samhälls- och arbetslivet. Vuxenutbild-
ning och arbetsmarknad består av tre enheter: Vuxenutbildning, Resurscen-
ter och Ung i Ängelholm.
 

Vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten använder modellen klara-
färdiga-gå med anvisade deltagare. 

Klara-steget består av en behovsanalys. Syftet är att identifiera deltagarens 
behov och kunna anpassa nästa steg utifrån dessa. I vissa aktiviteter kan 
detta steg vara en utredning och i andra en enklare kartläggning. I aktivitet-
er kopplade till utbildning motsvarar detta steg studie- och yrkesvägledning.

Färdiga-steget består av aktiviteter utifrån de behov som framgår av klara-
steget. De aktiviter som erbjuds är yrkespraktik, arbetsträning, arbetspröv-
ning, gymnasiala kurser, grundläggande vuxenutbildning, yrkesvux/lärlings-
vux, SFI och särvux. Steget handlar om att utveckla deltagaren utifrån dess 
behov och rusta denne för att närma sig arbetsmarknaden.

Gå-steget ska leda till måluppfyllelse. När deltagaren är klar med sina 
aktiviteter i färdiga-steget sker en utvärdering och förslag på vidare åtgärder 
presenteras. I vissa fall kan en direkt matchning  mot arbete eller studier 
ske. I andra fall kan nya behov ha identifierats och då ges förslag på nya 
aktiviteter kopplat till dessa. 

Resurscenter
Resurscenter är en del av kommunens arbetsmarknadsenhet och har till 
uppdrag att i bred samverkan erbjuda ändamålsenliga insatser för att min-
ska långtidsarbetslösheten i Ängelholms kommun. Fokus ska vara på de 
medborgare som är i behov av samordnande insatser, såsom utredning/
prövning av arbetsförmågan samt anpassad arbetsträning. Resurscenter 
ska utöver detta även efter behov erbjuda motiverande insatser, individuell 
coachning och planering, friskvård, rehabiliteringsinsatser och jobboriente-
ring. Målgruppen är personer i åldern 16-64 år. Målsättningen är att insats-
erna ska stärka individens möjligheter att i förlängningen etablera sig på 
arbetsmarknaden. Resurscenter ska erbjuda ett genomsnitt av 40 platser på 
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årsbasis på enheten. För att ta del av Resurscenters aktiviteter ska en remiss 
ske från försörjningsstödsenheten och/eller från Arbetsförmedlingen.

Samverkan sker idag bl a med Individ- och familjeomsorgen, Arbets-
förmedlingen, huvuduppdrag Samhälle, skolan, vuxenutbildningen, Försäk-
ringskassan, Region Skåne, kriminalvården, föreningslivet, näringslivet och 
folkhögskolan.

Ung i Ängelholm
Ung i Ängelholm är en del av kommunens arbetsmarknadsenhet och 
bedriver program för unga arbetssökande, utreder utbildningskontrakt och 
traineejobb, matchar praktikplatser, anordnar kommunala sommarjobb, 
erbjuder externa events och konkreta arbetsmarknadsinsatser. Målet är att 
Ängelholms kommun ska ha en ungdomsarbetslöshet som ligger under 
Skåne och riket. Syftet med Ung i Ängelholm är att öka anställbarheten och 
bidra till en låg arbetslöshet i Ängelholms kommun. Ung i Ängelholm ska 
genom arbetsmarknadsinsatser och samverkan i Ängelholms kommun ver-
ka för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet till en värdefull sysselsätt-
ning. Uppdraget är att i bred samverkan minska arbetslöshet och därmed 
minskat bidragsberoende. Målgruppen är huvudsakligen ungdomar i åldern 
16-24 år. Ung i Ängelholm har även ett utökat uppdrag med extratjänster 
och praktiksamordning, som gäller alla åldersgrupper. 

Samverkan sker idag bl a med Individ- och familjeomsorgen, Arbets-
förmedlingen, vuxenutbildningen, kommunalt aktivitetsansvar, Region 
Skåne, föreningslivet, Ängelholms Näringsliv AB och folkhögskolan.

Arbetsmarknadsråd
Arbetsmarknadsrådet är ett uppdrag som Arbetsförmedlingen har i hela 
landet, för att skapa en dialog kring arbetsmarknadsfrågor mellan Ar-
betsförmedlingen, kommun, näringsliv och fackliga organisationer. Ar-
betsmarknadsrådet har inget beslutande mandat. I arbetsmarknadsrådet i 
Ängelholm ingår:

Arbetsförmedlingen, sammankallande
Ängelholms kommun, tjänstepersoner och politiker
Ängelholms Näringsliv AB
Fackliga representanter

Styrgrupp för samverkan
Styrgruppen för samverkan i Ängelholm är ett initiativ som tagits för att 
medborgare ska finna, få och behålla ett arbete och därmed får en egen-
försörjning. 

Anledningen till att styrgruppen har bildats är att det finns ett ökat antal 
områden där flera myndigheter/instanser behöver varandra för att lyckas, 
t ex: långvarigt försörjningsstödsberoende, nyanländas etablering/integra-
tion, ungdomar, sjuktal, ohälsa och kompetensförsörjning. Det finns be-
hov av att samordna det praktiska arbetet kring dessa frågor. Styrgruppen 
ska arbeta i dialog med arbetsmarknadsrådet. I styrgruppen ingår:

Arbetsförmedlingen
Ängelholms kommun, tjänstepersoner
Försäkringskassan
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PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN
Följande långsiktiga utvecklingsområden utgör de områden som är mest 
prioriterade att utveckla de kommande åren i Ängelholms kommun. De 
bygger på politiska mål och kommunens aktivitetsansvar. Utvecklingsom-
rådena är bestående. Parallellt behövs kompletterande aktiviteter och tempo-
rära satsningar för att fullfölja uppdraget. Det är dock även viktigt att ha en 
beredskap för att agera i en föränderlig värld. 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA, verkar för att arbets-
marknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag 
på lokal nivå. DUA främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling 
av nya samverkansformer. DUA har regeringens uppdrag att främja statlig 
och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer. Det görs 
bl a genom att stödja parterna i att skriva lokala överenskommelser för att 
minska ungdomsarbetslösheten.

DUA fördelar statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överens-
kommelser mot ungdomsarbetslöshet. Arbetsförmedlingen, Ängelholms 
kommun, Båstads kommun och Örkelljunga kommun har träffat en över-
enskommelse om DUA. Syftet är att genom samverkan, utifrån lokala behov, 
långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 

Mål
• Etablera en lokal DUA-grupp som har i uppdrag att samordna och driva 

arbetet lokalt, utveckla metoder och arbetssätt, bevaka förändringar inom 
målgruppen samt samverka med motsvaranda DUA-grupper i Båstads 
och Örkelljungas kommuner.

• Målgruppen för DUA ska under 2017 minska med 5 % utifrån dagens 
lokala antal. 

Enkla jobb
Sverige är det land inom EU som har lägst andel enklare jobb, d v s jobb 
som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan. Lands-
krona Stad genomför en satsning som kallas ”Enkla jobb” i samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Syftet är att ge fler människor chansen att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Det sker genom att samla enklare arbetsuppgifter till 
personer med passande kompetens. Det medför att personal med nyckel-
kompetens lättare kan hinna med sina arbetsuppgifter, skapar karriärmöjlig-
heter och kan möjliggöra tillvaratagande av kompetenser.

Landskrona Stad har fått medel från ESF-rådet för projektet Enkla jobb. 
Ängelholms kommun ingår som en part. Projektet omfattar bl a extratjäns-
ter och kompetensförsörjning. 

Mål
Att lära och dra nytta av erfarenheter från projektet. 

Etablering
I Sverige finns en lag som ger många nyanlända rätt till etableringsinsatser. 
Lagen ska stötta de som är nyanlända att snabbare komma i arbete. Det 
är Arbetsförmedlingen som har hand om att skapa förutsättningar för att 
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personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. 

I arbetet med etablering av vissa nyanlända samverkar Arbetsförmedlingen 
med flera olika aktörer och det är Arbetsförmedlingen som har det samord-
nande ansvaret.

Under de två första åren när nyanlända kommer till Ängelholm ingår de i 
etableringen på Arbetsförmedlingen och får SFI (svenska för invandrare) 
från Vuxenutbildning och arbetsmarknad. 

En lokal överenskommelse om nyanländas etablering är framtagen i sam-
arbete med Arbetsförmedlingen, Ängelholms kommun och Migrations-
verket. Syftet med den lokala överenskommelsen är att tydliggöra uppdrag, 
ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsfömedlingen och kom-
munen samt andra organisationer och hur samverkan ska ske med idéburna 
organisationer. 

Mål
Målet är att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

Finansiell samordning
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabilite-
ringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att sam-
verka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans 
bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur 
samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsätt-
ningar och behov. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan par-
terna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och 
rehabiliteringsarbetet.

Nyanlända ska få 
hjälp att snabbt 
komma i arbete.”  
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Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan 
mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten 
inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie 
samverkansverksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att 
verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möj-
lighet att försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. In-
satserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och 
individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsför-
bunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan 
parterna att fungera mer effektivt.

Flera FINSAM-förbund finns i Sverige och Skåne. Av åtgärdsplanen till 
Ängelholms kommuns folkhälsoplan framgår att kommunen ska undersöka 
möjligheten att etablera samverkan med statliga, regionala och lokala aktörer, 
t ex FINSAM, i syfte att ge ett enhetligt stöd till personer som av olika skäl 
står långt ifrån arbetsmarknaden, så att fler kommuninvånare för möjlighet 
att försörja sig själva. 

Mål
Bilda FINSAM i Ängelholms kommun.  

E-tjänster kan 
frigöra resurser 
och bidra till 
bättre kvalitet.

”  
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STRATEGIER INFÖR FRAMTIDEN
Ängelholms kommun vill betona arbetets värde genom att skapa förutsätt-
ningar för fler människor att komma till självförsörjning genom utbildning, 
arbete eller entreprenörskap. 

Ängelholms kommun ser betydelsen av att skapa en effektivare matchning till 
lediga arbeten eller annan aktivitet för att ta tillvara och utveckla den kompe-
tens som finns hos individen. 

Ängelholms kommun vill betona vikten av att stödja och stärka den enskilde 
individen till sysselsättning. 

Detta kräver samverkan mellan olika berörda aktörer såväl internt som ex-
ternt samt på lokal, regional och nationell nivå. 

   Strategier
   Ängelholms kommun ska arbeta utifrån föjande fyra kommun-
   övergripande strategier för att uppnå målet om att de grupper 
   och individer som idag står utanför arbetsmarknadens för-
   fogande snabbt ska komma till självförsörjning:

   •     Korta vägen
   •     Tidiga insatser
   •     Tydliga processer
   •     Kompetensutveckling

Korta vägen
Ängelholms kommun ska arbeta för att ”korta vägen” för de grupper som idag 
står utanför arbetsmarknadens förfogande. Med ”korta vägen” avses att minska 
tid mellan olika beslut, insatser och aktiviter. Syftet är att ”korta vägen” till arbets-
marknaden.

• Kommunen ska ha ett agilt arbetssätt och samverka med berörda parter för 
att ”korta vägen”.

• Kommunen ska genom innovationer tänka nytt, förenkla och koordinera 
insatser för att ”korta vägen” för medborgarens bästa. 

• Kommunen ska, i samverkan med berörda aktörer, erbjuda validering för att 
nyanlända och andra grupper snabbt ska komma i arbete. 

• Kommunen ska arbeta proaktivt med tillgängliga arbetsmarknadsåtgärder.

Tidiga insatser
Ängelholms kommun ska arbeta proaktivt för att öka antalet självförsörjande och 
friska i kommunen. Ängelholms kommun ska samverka och genomföra insatser 
tillsammans med berörda parter. 

• Kommunen ska tillvarata de möjligheter till tidiga insatser och engagemang 
som finns i alla delar av samhället och är till nytta för kommunens medborg-
are.

• Kommunens behov av platser för prioriterade grupper genom praktik, reha-
bilitering och sysselsättning enligt socialtjänstlagen ska, där det är lämpligt, 
tillgodoses i såväl kommunen som näringslivet.

• Kommunen ska främja möjligheten att driva verksamheter inom den sociala 
ekonomin som ett alternativ för personer som är i behov av sysselsättning 
eller rehabilitering. 
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Tydliga processer
Ängelholms kommun ska kännetecknas av samordnade och tydliga processer 
samt rutiner. 

• Kommunen ska utveckla kontakter med näringsliv, forskning och det 
civila samhället gällande insatser som leder till självförsörjning.

• Kommunen ska via omvärldskontakter och omvärldsbevakning ta del av 
influenser som kan leda till utveckling och tillväxt.

• Kommunen ska teckna samarbetsavtal med myndigheter och organisa- 
tioner gällande insatser som leder till självförsörjning och gynnar kom-
munens medborgare.

Kompetensutveckling
Ängelholms kommun ska ha förståelse, insikt och kompetens för att stödja 
de som står utanför arbetsmarknaden.

• Kommunen ska erbjuda SFI, svenska för invandrare, till de individer som 
är i behov av det.

• Kommunen ska främja livslångt lärande och skapa goda förutsättningar 
till utveckling för individen.

• Arbetssökande och nyanlända ska ges kunskap om arbetsmarknaden 
samt studie- och yrkesvägval för att göra välgrundade val gällande utbild-
ning och arbete. 

• Kommunen och näringslivet ska erbjuda praktik, särskilt för att tillvarata 
nyanländas kompetens. 

• Kommunen ska särskilt rikta insatser mot bristyrken.

Genomförande
En handlingsplan ska tas fram, för att säkra önskat utförande av arbetsmark-
nadsplanen 2017-2021.
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