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Verksamhetsuppdrag
Team Utreda Arbetsmarknadsinriktning

Organisering
Team Utreda Arbetsmarknadsinriktning (TuA) är en verksamhet som ligger
under Avdelningen för Försörjningsinsatser (AFI). År 2019 bemannas TuA av
fyra arbetsmarknadskonsulenter med sammanlagd anställningsgrad på 380 %.

Grunduppdrag
AFI´s tre huvuduppdrag är:
1) att utreda de bakomliggande orsakerna till försörjningsproblem och
tillsammans med den enskilde planera för hur vägen till självförsörjning
ska bli så kort som möjligt
2) att följa upp planerade insatser
3) att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd
TuA´s verksamhetsuppdrag relaterar främst till AFI´s huvuduppdrag nr. 1.
TuA´s verksamhetsuppdrag innebär att stötta klienten i den effektivaste vägen
till arbete/studier och därmed självförsörjning. Det sker med utgångspunkt hos
klienten och i nära samverkan med ansvarig socialsekreterare på AFI,
arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Dessutom stärker TuA klienternas
förändringsberedskap genom att arbeta motiverande och målfokuserat.
Verksamhetsuppdraget syftar därmed till att förbättra förutsättningarna för
individen att leva ett tryggt och självständigt liv.
TuA utreder klienters möjligheter till självförsörjning genom tre inriktningar:
-

Anställning på den privata arbetsmarknaden via direkt kontakt med
privata arbetsgivare
Studier via Arbetsförmedlingen/Vuxenutbildningen
Anställning inom kommunen via Jobbslussen

Mål
TuA arbetar enligt Socialtjänstlagen med att främja klienternas ekonomiska
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i
samhällslivet.
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa
personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. I enlighet med det är
TuA´s målsättning år 2019 att av de klienter som anvisas till TuA ska 45
klienter bli självförsörjande genom arbete eller studier.
Målgrupp
TuA arbetar med klienter som anvisas från socialsekreterare på AFI.
Målgruppen står långt från arbetsmarknaden och behöver professionellt stöd
för att komma i egen försörjning.
TuA´s främsta målgrupp är i inskrivna på Arbetsförmedlingen, i Jobb och
Utvecklingsgarantin och Ungdomsgarantin, men saknar aktiv insats via
Arbetsförmedlingen.
Kapacitet
TuA har kapacitet att arbeta med 150 klienter per år.

