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Ansökan till Finsam för Samordnad lokal samverkan 
kring arbetsmarknadsfrågor i Lund 

 

Projektägare och samverkanspart 
Projektägare: Socialförvaltningen i Lunds kommun 
Samverkanspart: Arbetsförmedlingen Lund  

Bakgrund och problembeskrivning 
Lunds kommun, liksom hela Sverige, befinner sig i en situation där flera 
samtidiga omvärldsförändringar kräver ett proaktivt och strategiskt arbete 
för att kunna möta behoven av stöd och insatser hos de medborgare som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Den pågående reformeringen av 
arbetsförmedlingen kan förväntas omformulera ansvarsfördelningen 
mellan staten och kommunerna vad gäller lokala arbetsmarknadsfrågor 
och insatser. På de orter där lokalkontoren lades ner under 2019 ser 
kommunerna idag konsekvenser i form av ökade kostnader för 
försörjningsstöd och ett ökat antal personer som står utan 
arbetsmarknadspolitiskt stöd och insatser. Arbetsförmedlingens nya 
organisation sammanfaller med en avtagande högkonjunktur med 
förväntad ökad arbetslöshet. Under våren 2020 har pandemin på grund av 
covid-19 tillkommit med oförutsägbara, men förmodat långvariga, 
konsekvenser för svensk ekonomi och arbetsmarknad. 
 

 Denna ansökan avser en tjänst inom kommunen med uppdrag att 
samordna kommunens arbetsmarknadsåtgärder i strategisk 
samverkan med Arbetsförmedlingen med det övergripande syftet 
att minska arbetslösheten och öka inkluderingen av medborgare i 
Lunds kommun.  

Ansvarsfördelning och samverkan 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde. Kommunerna tar 
dock ett stort ansvar genom olika insatser, särskilt för de grupper som 
behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Kommunens 
ansvar för arbetsmarknadsåtgärder kan sammanfattas vara att: 
- Medverka till att personer med betydande svårigheter i sin livsföring 

får en meningsfull sysselsättning. 
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- Medverka till att personer med vissa funktionshinder får tillgång till 
arbete eller studier. 

- Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar under 20 år. 
- Erbjuda kommunal vuxenutbildning (bland annat yrkesinriktad 

utbildning och svenska för invandrare) 
- Erbjuda samhällsorientering för nyanlända invandrare. 
 
Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder delas av flera nämnder; 
socialnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Till 
detta kan läggas kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordnande 
ansvar. En revidering av nämndernas reglementen pågår och det har 
konstaterats att det finns behov av ett samordnat ansvar för kommens 
arbetsmarknadsåtgärder och förslag att detta ska ligga hos socialnämnden. 
Förslag på nytt reglemente beräknas vara klart senare i år. 
 
Även arbetsförmedlingens uppdrag under 2020 innefattar att särskilt 
uppmärksamma de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och att 
också fortsättningsvis säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig 
service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare samt närvaro för 
en väl fungerande samverkan med kommuner och andra aktörer. 
 
För att klara dessa uppdrag krävs lokal samsyn och samverkan. Lunds 
kommun och Arbetsförmedlingen Skåne Lundaregionen har sedan 2018 en 
samverkansöverenskommelse med syfte att stärka samverkan för att nå 
målen om minskad arbetslöshet och ökad inkludering i Lunds kommun. 
Överenskommelsen identifierar viktiga insatsområden där parterna har ett 
gemensamt ansvar.  
 

 Den tjänst som denna ansökan avser har som uppdrag att 
samordna samverkansarbetet så att resultat uppnås inom 
överenskommelsens insatsområden.  

 

Målgrupper som är särskilt utsatta  
Att sakna tillräcklig utbildning, arbetslivserfarenhet och tillgång till ett 
välfungerande arbetsmarknadspolitiskt stöd är faktorer som försvårar 
etablering på arbetsmarknaden. Unga som nyligen avslutat sina studier 
eller saknar gymnasieutbildning är en grupp som har svag förankring på 
arbetsmarknaden. Nyanlända och flyktingar tillhör också de grupper som 
har svårt att inträda på arbetsmarknaden även under högkonjunktur. Idag 
riskerar många av de som lämnat etableringen för ett arbete under de 
senaste åren att bli arbetslösa, eftersom de branscher där en stor andel av 
dem arbetar har drabbats hårdast av pandemin.  Andra särskilt utsatta 
grupper är personer med funktionsvariationer som minskad 
arbetsförmåga och äldre.  
 
Den kris som pandemin orsakat inom ekonomin och på arbetsmarknaden, 
och som förväntas bli långvarig, har lett till omprioriteringar inom 
arbetsförmedlingen som riskerar att ge dessa särskilt utsatta grupper 
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sämre tillgång till statliga arbetsmarknadspolitiska insatser jämfört med 
andra som blir arbetslösa.  

Social och ekonomisk hållbarhet och mänskliga rättigheter 
Lund är sedan 2018 landets första mänskliga rättigheter-stad. Det innebär 
att kommunen arbetar för att positiva åtgärder för mänskliga rättigheter 
ska utvecklas och genomföras. Särskilt utsatta grupper ska 
uppmärksammas och deras möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda 
på likvärdiga villkor främjas. I detta sammanhang innebär det att  Lunds 
kommun tillsammans med andra aktörer ska ge ett samlat stöd för att 
underlätta för grupper med högre arbetslöshet att ta sig in på 
arbetsmarknaden eller studera. I de kartläggningar och prognoser som 
gjorts i kommunen de senaste åren framkommer tydligt att det finns stora 
skillnader mellan olika grupper bland medborgarna vad gäller arbete och 
försörjning (se t ex kommunkontorets Välfärdsrapport 2017 och 
Segregationsrapport 2018). Ökad etablering på arbetsmarknaden är också 
ett prioriterat målområde inom programmet för social hållbarhet som 
fastställs under våren 2020. 
 

 Det övergripande syftet med denna ansökan är att genom strategisk 
samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och andra 
aktörer öka förutsättningarna för att nå målet att alla medborgare 
ska ges samma förutsättningar att välja studier och yrke och delta i 
ett arbetsliv fritt från diskriminering.   

 

 
Mål och förväntat resultat 
 
Mål under projektperioden är: 
- Etablerade och tydliga samverkansformer och ansvarsgränser mellan 

kommunen och arbetsförmedlingen vad gäller stöd och insatser till 
målgrupperna, dvs. grupper som identifieras vara särskilt utsatta eller 
stå långt ifrån arbetsmarknaden. 

- Konkreta resultat av ett samordnat arbete med arbetsmarknadsfrågor i 
form av lägre arbetslöshet och ökad inkludering. 

 
Förväntade resultat på längre sikt: 
- Att personer i de prioriterade målgrupperna erbjuds och deltar i stöd 

och insatser från kommun och arbetsförmedling. 
- Att öka möjligheterna till självförsörjning genom studier eller arbete 

för de personer och grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
- Ett effektivt resursutnyttjande inom verksamheterna som kommer 

verksamheterna och medborgarna till gagn. 
- Ett ökat och efter målgrupperna anpassat utbud av kommunala 

insatser och arbetsmarknadspolitiska instrument för ökad 
sysselsättning. 
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Beskrivning av projektet och dess organisation 
Projektet avser en tjänst inom kommunen med ansvar för strategisk 
utveckling samt samordning mellan kommunen och arbetsförmedlingen i 
arbetsmarknadsfrågor gällande de prioriterade grupperna. Tjänsten är 
förlagd till socialförvaltningen. Samverkansparter är Arbetsförmedlingen i 
Lund. Ansökan är förankrad både inom Socialförvaltningens samt 
Arbetsförmedlingens ledningar.  

Uppdragsbeskrivning för tjänsten som samordnare (50 %): 
- Vara kommunens samordnare för arbetsmarknadsfrågor och 

sammankallande till kommunens arbetsgrupp för strategisk samverkan 
inom arbetsmarknadsområdet  

- Samordna arbetet inom ramen för överenskommelsen om strategisk 
samverkan så att resultat uppnås inom de prioriterade insatsområdena 

- Ansvara för att socialförvaltningens interna resurser samordnas med 
arbetsförmedlingens resurser och matchas mot behoven på 
arbetsmarknaden i Lund. 

- Utreda Lunds kommuns beredskap att vara en kompletterande aktör 
för upphandling om detta blir aktuellt utifrån arbetsförmedlingens 
reformerade uppdrag 

- Utifrån Lunds kommuns program för social hållbarhet undersöka 
förutsättningar för och utveckla befintliga och nya insatser och 
verksamheter. 

- Vara delaktig i kommunövergripande externt finansierade projekt 
avseende arbetsmarknadsfrågor, t ex ESF- och Finsamprojekt. 

 
Tjänsten som samordnare enligt ovan omfattar 50 % av en heltidstjänst. 
Under förutsättning att Finsam beviljas ansökta medel, kommer 
samordnaren därutöver att vara projektledare omfattande 50 % av en 
heltidstjänst för tre delprojekten inom IRIS under perioden september 
2020 - februari 2023. Projektet IRIS mål är att kvinnor och män som står 
långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare 
arbetsmarknaden. Delprojekten i Lund avser gruppen unga med särskilda 
behov, stödinsatser för utrikesfödda med psykisk ohälsa på grund av 
flyktingrelaterade orsaker samt förstärkt kompetenstrappa för personer 
med försörjningsstöd.  
 

 Genom att samma person har både uppdraget som samordnare och 
som projektledare inom IRIS uppnås synergieffekter som medför 
fördelar för båda projekten.  

 

Förvaltning av projektets resultat 
Avsikten och ambitionen är att tjänsten efter projekttidens slut behålls 
inom socialförvaltningen för kommunens samordning för 
arbetsmarknadsåtgärder.  
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Finansiering och andra resurser 
Tjänsten som samordnare omfattar 50 procent av en heltidstjänst under 
perioden september 2020 till februari 2023. Samordnaren kommer också 
och under samma tidsperiod att vara till 50 procent anställd som 
projektledare för de tre delprojekt som rör Lund inom ESF-projektet IRIS 
under förutsättning att Finsam beviljas ansökta medel.  
 

 Ansökt belopp: 840 000 kr för projektperioden 
2020-09-01--2023-02-28 gällande 50% av heltidstjänst. 

 
Om ESF-ansökan inte beviljas kommer denna ansökan att utökas till att 
gälla en heltidstjänst då delprojekten inom IRIS istället kommer att 
finansieras av Finsam. Projektledarfunktionen beskrivs i ESF-ansökan.  

Tidsplan 
Projektperiod är september 2020 till februari 2023. 
 

En gemensam tids- och aktivitetsplan för socialförvaltningen och 
arbetsförmedlingen kommer att upprättas vid projektarbetsgruppens 
första möte. 

Uppföljning / Utvärdering 
Projektet kommer att utvärderas och följas upp i enlighet med Finsams 
regelverk, dvs. genom kontinuerliga avstämningar, slutrapport och 
avrapportering till Finsams styrelse. Någon extern utvärdering anses inte 
nödvändig. Fokus kommer att ligga på uppföljning av de insatser som 
genomförs inom projektets ram.  

 
 


