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Politiskt uppdrag
KF 2017-11-27, § 121

”Uppdraget för förvaltningen är att driva arbetslinjen samt verka för 
kvalitetseffektiv integration.”

Efterfrågar ”röd tråd” i samverkan mellan viktiga aktörer, internt och 
externt

Vad såg politiken?

• Kraftig ökning befolkningen, framför allt av antalet nyanlända 
(egenbosatta), ca 9 000->10 000  

• Inga anvisningar från Migrationsverket sedan 2016

• Antalet personer i etableringen ökade kraftigt, risk för övervältring till 
kostnader för ekonomiskt bistånd när personerna lämnar 
etableringen

• Andelen arbetslösa och antalet hushåll som inte klarar försörjningen 
ökar

• Statliga myndigheter minskar sin närvaro, övervältring av statliga 
kostnader och uppgifter på kommunen
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Förvaltningen, tre år, kort version

2018 2019 2020

Förvaltnchef anställs Ny enhetschef eb/ame Skeppet giras om

Lednresurs anställs Genomlysn av ALL handläggn  

Ny rektor sept Personalomsättning

Skolinspektion – rött!
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Genomlysning

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad

• saknade rutiner, kompetens, brister i kvalitetsarbete

• receptionen

• inget samarbete mellan arbetsmarknadsenhet och ekonomiskt 
bistånd 

• flyktingmottagning, 

• lägenheter

• matkortsakut www.markaryd.se



Genomlysning

Vuxenutbildning

• saknade rutiner, kompetens, brister i kvalitetsarbete

• bristfällig arbetsledning

• inget samarbete mellan vux och ekonomiskt bistånd/arbetsmarknad

• mycket frånvaro bland studerande, trots detta kö till utbildning, ej 
kontinuerlig antagning
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AF

VUX

Deltagare

AME

Ekonomiskt bistånd

Gemensam process

Egen försörjning 
högre studier

Egen försörjning 
arbete

Projekt Vux
- Framsam (Finsam)
- MILSA (ESF)
- ESF Fasetten (för unga till 

arbete och studier

Projekt AME
- Ungsam (Finsam)
- ESK (ESF)

Projekt EB
- Fokus (Finsam)
- Letterbox (§37)



Den gemensamma processen

Gemensam process oavsett vart man befinner sig inom förvaltningen

- Upphörande av kontroll och uppföljning på ekonomiskt bistånd

- Ansvar övergår till arbetsmarknadsenheten 

- Individuell studie och aktivitetsplan, ISA, ger transparens 

- Arbetsmarknadsenhetens planering gäller, AF – planering visas av deltagaren

- Tillit till varandra inom AIF

- Frigörande av utrymme för handläggarna på ekonomiskt bistånd att fokusera på 
socialt arbete och på de som står utanför arbetsmarknaden
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Jämförelse utfall Markaryd/Eksjö

www.markaryd.se

Utfall i 
”mrydsiffror”
46 x 1,7 =  

78



Framgångsfaktorer

-MGN = tydligt uppdrag!

-Alla enheter, varje medarbetare har uppdraget klart för sig, min insats spelar roll!

-Alla projekt, statsbidrag som poppar upp – nytta?? Om ja då stödjer projektet vårt 
syfte och mål

-Korta kommunikationsvägar

-Ledningsgruppens kompetenser ger oss fördelar

-EB och AME ligger under samma chef

-Politiken sagt VAD men inte HUR
www.markaryd.se
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