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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Lukas Huoman

2021-10-05

Dnr AN 2021-102

Arbetsmarknadsnämnden

Avtal om SAK - Samhälls- och arbetsmarknadskunskap
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Förvaltningsdirektören för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
får i uppdrag att teckna avtal med Region Östergötland om SAK Samhälls- och arbetsmarknadskunskap.
Ärende
Avtalet med Region Östergötland (avdelningen för Regional utveckling) avser
en skräddarsydd insats i Samhälls- och arbetsmarknadskunskap (SAK) för
personer som uppbär försörjningsstöd.
SAK-kursen ska vara en kompletterande insats i samband med andra
arbetsmarknadsinsatser i Arena Arbetsmarknad, med avsikten att öka
individernas delaktighet i det svenska samhället och påskynda processen med
deras självförsörjning.
Syftet med kursen är att försöka motivera deltagarna till att bli mer aktiva i
egna insatser för att komma i arbete och därmed självförsörjning. Innehållet i
SAK regleras av kursplanen, som kan revideras vid behov. Utöver SAK (som
omfattar 51 timmar) kan deltagarna vid behov också erbjudas en kort datorkurs
om 9 timmar med inriktning mot Internet, e-och betaltjänster.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – SAK - Samhälls- och arbetsmarknadskunskap, 2021-10-27
Bilaga - Avtal med Region Östergötland om SAK - Samhälls- och arbetsmarknadskunskap
(okt-21)
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Bakgrund
I samband med Linköping kommuns åtgärdsplan mot segregation genomfördes
under våren och sommaren 2021 en serie av workshops för att undersöka
behovet av att erbjuda kvalitetssäkrad information till en bredare målgrupp än
den som får denna information inom samhällsorienteringen. Undersökningen
visade att behovet av att få kvalitetssäkrad information om den svenska
arbetsmarknaden finns inte bara hos målgruppen nyanlända1, men även hos
övriga utlandsfödda och svenskfödda som idag uppbär ekonomiskt bistånd.
Kursen samhälls- och arbetsmarknadskunskap (SAK) ska vara en
kompletterande insats i samband med andra arbetsmarknadsprocesser i Arena
Arbetsmarknad i syfte att bidra med delaktighet i det svenska samhället för
individer som uppbär försörjningsstöd. SAK ska ges så tidigt som möjligt
och/eller när behovet uppstår hos individen för att öka kunskap om samhällets
olika delar.
Syftet med kursen är att försöka motivera deltagarna till att bli mer aktiva i
egna insatser för att komma i arbete och därmed självförsörjning. Kursen tar
upp många delar som är viktigt att veta för att få ett fungerande liv i Sverige,
men där det huvudsakliga målet är att motivera till studier och aktivt
arbetssökande.
Majoriteten av målgruppen har försörjt sig under längre tid på ekonomiskt
bistånd och inte haft ett arbete/sysselsättning med andra inkomster, vilket har
lett till att man hamnat utanför arbetsmarknaden. SAK ska vara en
förberedande och motiverande insats till arbetsmarknaden som kommer att
rusta individer med kvalitetssäkrad fakta inför arbetslivet.
Innehållet i SAK regleras av kursplanen, som kan revideras vid behov. Utöver
SAK (som omfattar 51 timmar) kan deltagarna vid behov också erbjudas en
kort datorkurs om 9 timmar med inriktning mot Internet, e-och betaltjänster.
Varje lektionspass omfattar tre timmar vilket normalt innebär att kursen ges
under ca 4 veckor där varje grupp deltar på förmiddagar eller eftermiddagar
vilket innebär att deltagarna kan kombinera med andra aktiviteter under tiden
kursen pågår.
Ekonomiska konsekvenser
Avtalet medför inga nya kostnader för arbetsmarknadsnämnden, då insatsen
kan finansernas inom ramen för samhällsorientering, under posten fördjupad
samhällsorientering (SO2), med uppskattat resursbehov på ca 500 tkr/år.

1

Styrs enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
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Kommunala mål
Följande av kommunfullmäktiges övergripande mål, som beslutade av
kommunfullmäktige i budget 2020 med plan för 2021-2023 är kopplade till
samverkansavtalet:
 Stark gemenskap och människor i arbete
 Kostnadseffektiv verksamhet
 Effektiv organisation med goda resultat
Jämställdhet
Jämställdhetsperspektivet har beaktats i framtagande av insatsen. SAK riktar
sig till både män och kvinnor.
Uppföljning och utvärdering
Uppdraget följs kontinuerligt upp och utvärderas under genomförandet. Region
Östergötland (utföraren) rapporterar halvårsvis skriftligt till
arbetsmarknadsnämnden kring statistik och utfall av denna insats.
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