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Mål
Det övergripande målen med uppdrag inom Linköping kommuns verksamheter
inom arbetsmarknads- och integrationsområdet är att bidra till en
sammanhållen kommun genom att:
-

Via aktiva insatser förflytta individer från försörjningsstöd närmare och
till egen försörjning eller studier.

-

Varje barn som växer upp i Linköping ska ha minst en förälder som
regelbundet går till sysselsättning, jobb eller studier.

-

Minska försörjningsstödet.

-

Öka egenförsörjning.

-

Halvera etableringstiden.

-

Bidra till kompetensförsörjning.

Från Linköpings kommuns reglemente (KS 2017-458) om
arbetsmarknadsnämndens uppdrag:
-

Arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av
Arbetsförmedlingens aktiva insatser. Insatserna ska vara
kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli
självförsörjande.

-

Att inom ramen för anslagna medel leda och samordna de
arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en
kommun.

-

Kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare.

Linköpings kommun svarar upp mot och tillförsäkrar att kommunen verkar
inom befintligt lagrum vad gäller lag om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare. Inom ramarna för verksamheten svarar kommunen upp
mot att tillse att deltagare anvisas till relevanta arbetsmarknadsåtgärder där
Linköpings kommun som arbetsgivare har ett juridiskt och socialt ansvar.
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Som stöd i arbetet finns riktlinjerna för Arbetsmarknad och Integration (BiN
2018-179, KS 2018-555) samt Riktlinje för ett hållbart
arbetsmarknadsåtagande (KS 2017-28).
Målgrupper
Målgrupper för arbetsmarknadsinsatser är i första hand personer vilka anvisas
av Social- och omsorgsförvaltningen. Målgruppen för enhetens arbete är
kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Personer kan anvisas
från Social- och omsorgsförvaltningen men också från Arbetsförmedlingen då
en lokal överenskommelse finns.
Målgrupper bestäms enligt Riktlinjer för arbetsmarknad och integration och
prioriteringar utgår från politiska beslut.
Uppdraget
Enhetens arbetar i två uppdrag:
Grunduppdraget är utformat med utgångspunkt i nämndens mål och
reglemente. Som komplement till grunduppdraget kan fokusuppdrag ges till
enheten av ansvarig nämnd.
Fokusuppdragens syfte är att enheten ska kunna utföra tidsbegränsade uppdrag
utifrån politiska beslut.
Grunduppdrag
Grunduppdraget för enheten är att stärka och underlätta kommuninvånares
möjligheter att skapa, utveckla eller bibehålla sin förmåga att delta på
arbetsmarknaden genom utbildning och/ eller arbetsmarknadsinsatser.
Enhetens uppdrag består i att samverka med Arbetsförmedlingen inom ramarna
för en lokal överenskommelse för att komplettera Arbetsförmedlingens
uppdrag och insatser.
Enheten ska erbjuda motiverande aktiviteter och/ eller motivera till studier och
arbete i syfte att förkorta tiden med bidrag. Kommuninvånarens delaktighet
och utveckling är i centrum på vägen mot egen försörjning. Enheten ska även
verka i de prioriterade stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp.
Arbetet ska ske i samverkan med näringsliv, Linköpings kommun som
arbetsgivare, olika organisationer och utbildningsanordnare samt komplettera
Arbetsförmedlingens uppdrag och insatser. Enheten ska tillsammans med
vuxenutbildningen bidra till kompetensförsörjning för Linköpings kommun.
Enheten ska ha rutiner för samverkan gällande kommunens
arbetsmarknadsinsatser och med övriga delar av kommunkoncernen som
erbjuder platser. Arbetet med individens handlingsplan ska påbörjas snarast
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efter anvisning, så att det blir så kort tid som möjligt för individen mellan
anvisning och påbörjad insats.
Enheten arbetar i två spår:
- Medborgarspår: Öka självförsörjning samt förkorta etableringstiden för
kommuninvånare.
- Arbetsgivarspår: Kompetensförsörjning för att svara upp mot personalbehov
inom Linköpings kommun.
Fokusuppdrag
Fokusuppdrag inkommer efter beslut från ansvarig nämnd. Fokusuppdragen
sker inom särskilt fokuserade områden där någon form av utveckling eller
insats krävs inom en tidsbegränsad period.
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