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1. Inledning 
 
Arbetsmarknadstorget är fr.o.m. 2013-09-01 en ordinarie verksamhet som bedrivs 
gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, 
Västerbottens läns landsting och Samordningsförbundet Skellefteå. 
Det bildades en ledningsgrupp bestående av personalens närmaste chefer från alla 
samverkande parter samt en representant från samordningsförbundet. Det bestämdes 
att ordförandeskapet ska vara rullande årsvis.  
Arbetsmarknadstorgets ledningsgrupp föreslog 2014-05-07 att personalorganisationen 
skulle utökas med 3,0 årstjänster fr.o.m. 2014-07-01 i syfte att utöka antalet deltagare 
till ca 90 personer löpande.  
Under 2015 har samarbetet med UngKomp utvecklats och en gemensam 
ledningsgrupp har bildats. Det har även utvecklats en gemensam ingång genom att 
vi bildat ett mottagningsteam som består av handläggare från de fyra 
myndigheterna. Uppgiften är att göra en myndighetsövergripande bedömning och 
hänvisa till rätt insats. Här ser vi en stor problematik då behoven hos flera av 
individerna som lyfts i mottagningsteamet är omfattande och skulle behöva 
myndighetssamordnande insatser och ett omfattande stöd, men utrymmet  i 
Arbetsmarknadstorget är begränsat. Så det återstår mycket arbete för att vi ska få ett 
flöde och inga köer. I detta arbete behöver vi få med oss flera verksamheter för att nå 
målet. Vi hoppas att genom en processkartläggning identifiera alla insatser på en 
operativ nivå och därigenom se om vi kompletterar varandra eller gör samma sak. 
Detta hoppas vi ska leda till att det blir tydligt var det behöver göras 
insatser/förändringar. 
Att samarbeta är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna hjälpa individer framåt. 
Samarbete med Arbetsförmedlingens specialister (som är kopplade till UngKomp) gör 
det möjligt för handläggarna på Arbetsmarknadstorget att konsultera dem kring 
ärenden. 
För att kunna utveckla samarbetet UngKomp/Arbetsmarknadstorget och använda 
kompetenser på bästa/effektivaste sätt skulle en samlokalisering underlätta. 
 

http://www.ams.se/go.aspx
http://www.samordningsforbund.se/skelleftea/index.asp


 
 
 
 
2. Verksamhetsplan för Arbetsmarknadstorget 2016 

  
2.1  Parter 
Samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun 
genom kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet, gymnasiekontoret och 
socialkontorets individ- och familjeomsorgsavdelning, Västerbottens läns landsting 
och Samordningsförbundet Skellefteå. 
  
Samordningsförbundet kommer även fortsättningsvis att medverka som medfinansiär i 
Arbetsmarknadstorget. 
  
2.2  Arbetsmarknadstorgets inriktning 
Arbetsmarknadstorget ska bidra till att underlätta och förtydliga formerna för framtida, 
integrerad verksamhet med sektorsövergripande uppgifter enligt principen ”En 
gemensam ingång” för individen.  

  
Syftet med verksamheten är att skapa en sammanhållen mötesplats där arbetssökande 
unga med behov av särskilt stöd kan få det stöd de behöver. Denna mötesplats kallas 
Arbetsmarknadstorget.  

  
Den fortsatta samorganiseringen och samlokaliseringen av Arbetsmarknadstorget ska 
utveckla ett gemensamt synsätt mellan medverkande myndigheter. Vidare ska den 
kompetens som finns hos de samverkande parterna bättre tas tillvara samtidigt som 
gemensamma verktyg och bedömningsinstrument tillämpas och vidareutvecklas.  
En viktig samarbetspart är UngKomp då nyttjande av kompetenser skulle kunna 
effektiviseras. De största effekterna skulle nås genom en samlokalisering av båda 
verksamheterna 
 
Beslut om finansiering behandlas i myndigheternas ordinarie budgetarbete. 
  
Arbetsmarknadstorget registrerar deltagare i nationella uppföljningssystemet SUS som 
Försäkringskassan administrerar och utvecklar. Resultat från SUS används bland annat 
för återrapportering till regeringen. 
  
För den unge ska verksamheten leda till att han/hon ges möjligheter till egen 
försörjning. 
  
I verksamheten ska uppföljning ske kring resultaten av olika åtgärder i ett 
jämställdhets- och integrationsperspektiv för målgruppen. Olika insatser i syfte att öka 
ungdomarnas geografiska rörlighet på arbetsmarknaden ska även genomföras.  
  
 
 



 
 
2.3  Målgrupp 
Arbetslösa ungdomar mellan 16-29 år som har behov av långvarigt stöd från minst två 
myndigheter. 

  
2.4  Lagar och förordningar 
De gemensamma ägarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun,  
Västerbottens läns landsting och Samordningsförbundet Skellefteå, är 
verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, 
föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommet uppdrag, 
följs. Ägarna ansvarar även för att berörd personal kontinuerligt underrättas om 
förändringar i ovanstående styrdokument eller andra förändringar i verksamheten som 
berör uppdraget.  

  
2.5  Styrkort för Arbetsmarknadstorget 
 
Vision 
”Arbetsmarknadstorget – skapar förutsättningar för ett självständigt liv genom stöd till 
arbete, utbildning och egen försörjning för unga med behov av stöd och service från 
flera myndigheter”. 

  
Strategi  

Genom samordnade individinriktade insatser förbättra livskvalitet, öka arbetsförmåga 
och möjlighet till egen försörjning samt skapa framtidstro hos personer i åldern 16–29 
år i behov av samordnad rehabilitering. 

Perspektiv/fokusområden 

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra 
Arbetsmarknadstorgets värdeskapande, ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra 
grunden för den planerade verksamheten under 2016: 

• Individen 
• Förnyelse/utveckling 
• Arbetssätt/processer 
• Ekonomi 

  

Individen 

Personcentrering utgör grunden för de aktiviteter som Arbetsmarknadstorget 
genomför.  Personcentring innebär att deltagaren upplever att insatser är organiserade 
kring deras behov och att deltagaren har möjlighet att själv påverka och styra sin 
rehabiliteringsprocess.  



 
 
Grundläggande för Arbetsmarknadstorgets insatser är synsättet att alla individer har en 
önskan om att leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha möjlighet att ta 
avgörande beslut om sin livssituation samt att enskilda individer vill undvika ett 
bidragsberoende. Individens egen kraft och motivation är en viktig utgångspunkt. 

Förnyelse/utveckling 

Förnyelse och utvecklingsperspektivet i Arbetsmarknadstorget är centralt då finansiell 
samordning ger unika möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella 
samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan 
verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.  

Arbetsmarknadstorget ska vara en flexibel plattform för samverkan som har lätt för att 
reagera på och möta förändringar inom samverkande myndigheter eller omvärlden. 
För att kunna vara öppna för förändring ska personal initiera och delta i 
erfarenhetsutbyte och lärande lokalt, regionalt och nationellt.    

Genom att utveckla användningen av SUS samt kontinuerligt följa upp 15 
kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, förstärks 
möjligheten att kunna mäta effekter, analysera behov av utveckling och fatta bättre 
grundade beslut. 

Arbetssätt/processer 

Arbetsmarknadstorget ska skapa bättre förutsättningar för ägarna att ta ett samlat 
helhetsansvar utifrån individens behov. Arbetssätt inom Arbetsmarknadstorget ska 
grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

De insatser och arbetssätt som initieras ska alltid organiseras så att deltagarens behov 
och medbestämmande är i centrum.  

Arbetsmarknadstorget ska bedrivas på ett sådant sätt att medverkande myndigheters 
representanter har ett kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att samverkan 
bygger på respekt för varandras kunskap och uppdrag.   

För att kunna avläsa resultat och effekter av genomförda insatser ska metoder testas 
och vidareutvecklas samt resurser avsättas för uppföljning/utvärdering. 

Ekonomi  

Arbetsmarknadstorget ska öka deltagarnas möjligheter till egen försörjning och 
därmed minska samhällets kostnader för offentliga försörjningsformer. 
Samverkansinsatserna ska därför, förutom sedvanlig redovisning av resultat och 
kostnader, utvärderas även när det gäller samhällsekonomiska konsekvenser av 
genomförda aktiviteter. Arbetsmarknadstorget ska kontinuerligt svara för 
samhällsekonomisk utvärdering av ett slumpmässigt urval deltagare vartannat år.  



 
 
Arbetsmarknadstorget ska bedrivas på ett sådant sätt att samhällets befintliga resurser 
samordnas på ett effektivt sätt. 

Mål, mått och aktiviteter för 2016 

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och 
aktiviteter fastställts inom respektive perspektiv/fokusområde under 2016: 

Individen 

Mål 

1. Alla deltagare uttrycker att deras livssituation förbättrats efter 
avslutad aktivitet. 

2. Alla deltagare som har arbetsförmåga har kommit närmare arbete på 
öppna arbetsmarknaden. 

Mått 

Antal deltagare som uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet. 
(Mål 1) 

Deltagarnas och berörda myndigheters bedömning av arbetsförmåga. (Mål 2)  

  

 [Indikator 5] Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och 
funktionsnedsättning samt att han/hon/hen har fått stöd från myndigheterna i att leva 
med detta. (Mål 1 & 2) 

[Indikator 7] Andel/antal deltagare där det har skett en stegförflyttning närmare 
arbetsmarknaden/egen försörjning där deltagaren varit med i arbetet. (Mål2) 

Samhällsekonomisk: Andel/antal där effekter för deltagare som kommer ur de 
samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid. (Mål 2) 

Aktiviteter 

• Tidig och samordnad rehabilitering. 
• Gemensam kartläggning, analys och handlingsplan som utgångspunkt för 

individuella insatser i form av bl.a. 
− handledning 
− arbetsträning 
− sysselsättning 
− arbetsmarknadsprogram 
− praktik 



 
 

− medicinsk, social, psykosocial, psykologisk, neuropsykiatrisk  
rehabilitering. 

− utbildning, m.m. 
 

• Individuellt och strukturellt förebyggande insatser. 
• Dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare och näringsliv. 
• Gemensam uppföljning och utvärdering efter avslutad aktivitet. 

Förnyelse/utveckling 

Mål 

1. Skapa en aktiv lokal arena för gemensam kunskap inom området hälsa, 
arbete, och försörjning. 

2. Framgångsrika arbetssätt och samverkansformer övergår till långsiktig 
verksamhet. 

Mått 

Personalens upplevelse av kunskapsutveckling och lärande i lokala samverkansorgan, 
vid genomförandet av partsgemensam kompetensutveckling, utbildning, etc. (Mål 1) 

Arbetssätt och samverkansformer som övergått till långsiktig verksamhet. (Mål 2) 

[Indikator 9] Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter 
såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av 
deltagare. (Mål 1) 

[Indikator 10] Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, 
ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt. (Mål 1) 

[Indikator 12] En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, 
upprätthålla och underhålla relationer. (Mål 1 & 2) 

[Indikator 15] Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser 
utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om 
individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt. (Mål 2) 

Aktiviteter 

• Tillskapa mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
(gemensam utbildning, gemensam kartläggning, konferenser, seminarier, etc.)  

• Bidra med information så att AMTs del i projektkatalogen samt länkar till 
samordnade insatser och myndighetsspecifika insatser hålls aktuella på 
hemsidan. 

• Gemensam kartläggning, behovs- och åtgärdsanalys. 



 
 

• Tillämpa nya metoder för att mäta effekter av samordnad rehabilitering. 
• Använda SUS och indikatorer för uppföljning/utvärdering av AMT. 
• Delta i lokalt utvecklingsarbete. 

 

Arbetssätt/processer 

Mål 

1. Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens 
behov med avstämning/stegförflyttning var 3 mån 

2. Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap 
om varandras uppdrag. 

Mått 

Deltagares och handläggares upplevelse av hur individuella behov påverkat 
samarbetsformer samt val av aktiviteter och genomförande. (Mål 1) 

Medverkande aktörers upplevelse av respekten för och kunskapen om varandras 
uppdrag. (Mål 2) 

[Indikator 1] Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras 
behov (personcentrerade). (Mål 1) 

[Indikator 2] Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen. (Mål 1) 

[Indikator 4] Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer 
den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess. (Mål 1) 

[Indikator 5] Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och 
funktionsnedsättning samt att han/hon/hen har fått stöd från myndigheterna i att leva 
med detta. (Mål 1) 

[Indikator 6] När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever 
deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan 
onödig dröjsmål. (Mål 1) 

[Indikator 8] Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra 
myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt. (Mål 2) 

[Indikator 9] Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter 
såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av 
deltagare. (Mål 1) 



 
 
[Indikator 13] Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och 
synsätt. (Mål 1) 

Aktiviteter 

• Gemensamt bedömnings- och rehabiliteringsteam. 
• Gemensamma handlingsplaner 
• Samlokalisering av berörda myndigheters handläggare. 
• Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
• Samordnad insats enligt modellen En gemensam ingång 
• Förmedla nya kunskaper i form av forskning, rapporter, m.m. 

 

Ekonomi 

Mål 

1. Ekonomi i balans. 

2. Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Mått 

Ekonomiskt utfall (kr). (Mål 1) 

Arbetsmarknadstorgets ekonomiska effekter i ett individ-, myndighets- och 
samhällsekonomiskt perspektiv. (Mål 2) 

[Indikator 1] Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras 
behov (personcentrerade). (Mål 2) 

[Indikator 11] Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är 
hållbara och säkra över tid. (Mål 2) 

[Indikator 14] Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av 
myndighetsgemensamma insatser. (Mål 2) 

Aktiviteter 

• Rapporter varje kvartal om utfall och prognos. 
• Tillämpa modell för samhällsekonomisk utvärdering. 

  

                                                               
2.10  Budget 2016 och Finansiering 



 
 
Samtliga medverkande parter i Arbetsmarknadstorget ska årligen redovisa generella 
schablonbelopp för tjänster som organisationerna avsätter i Arbetsmarknadstorgets 
verksamhet. 
 
 
Personal Uppskattad kostnad Finansiär 

   Utvecklingsledare 585000:- Samordningsförbundet 
Socialsekreterare 510000:- Socialkontoret 
Socialsekreterare 510000:- Socialkontoret 
Studie & yrkesvägledare 255000:- Gymnasiekontoret 
Studie & yrkesvägledare 255000:- Samordningsförbundet 
Arbetsmarknadskonsulent 255000:- Arbetsmarknadsenheten 
Arbetsmarknadskonsulent 510000:- Arbetsmarknadsenheten 
Arbetsförmedlare 510000:- Arbetsförmedlingen 
SIUS konsulent   55000:- Arbetsförmedlingen 
Resurs från psykiatrin 510000:- Samordningsförbundet 
Personlig handläggare Försäkringskassan 204000:- Försäkringskassan 
Lokaler 520000:- Samordningsförbundet 
Processkartläggning 200000:- Samordningsförbundet 
Övriga kostnader – verksamhet 300000:- Samordningsförbundet 
 
 
 
Spec. Övriga kostnader 300000:- 

 
  Leasingbilar + länstrafiken 160000 

Kompetensutveckling (föreläsningar, 
planeringsdagar, kurs, böcker, studieresa) 75000 

Verksamhetskostnader (kort kurser, 
speciella kostnader vid insats, tidningar, 
verksamhetsinslag, driftkostnad, fika till 
besökare 40000 
Kontorsmaterial 10000 
Data, tele 15000 
 
 
 
 
 
 
 
                 


