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Svar på interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Rolf Eriksson (S) om hur 

pengarna till arbetsmarknadsåtgärder har 

använts 

Mikael Faleke (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsen ordförande Rolf 

Eriksson (S) om hur pengarna till arbetsmarknadsåtgärder har använts. Följande frågor 

ställs i interpellationen: 

1. Hur har pengarna till arbetsmarknadsåtgärder använts?  

2. Har några beprövade modeller från andra kommuner använts i arbetet för att 

minska utanförskap och arbetslöshet?  

3. Har satsningen gjorts mot några speciella målgrupper? 

4. Hur många personer har omfattats av dessa åtgärder?  

5. Vilka resultat har uppnåtts genom satsningen, exempelvis hur många 

långtidsarbetslösa har kommit in i studier eller sysselsättning genom denna 

satsning? 

Nedan följer svar på frågorna: 

1. Då målgruppen till stor del befinner sig långt från arbetsmarknaden ska 

verksamheten på Tibro kompetenscenter ses som en träningsarena. De avsatta 

medlen har därför använts till följande typ av aktiviteter under 2022: 

- Insatser till individ/grupp för att träna de sociala kompetenserna. 

- Insatser till individ/grupp för att träna det fysiska måendet. 

- Insatser för att använda befintliga kompetenser hos den enskilde individen för 

att kunna studera/söka arbete.  

- Arbetspraktik inom företrädesvis kommunen, men även i samarbete med några 

privata företagare i Tibro.  
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- Anställning inom kommunen med eller utan ekonomiskt stöd från 

Arbetsförmedlingen.  

 

Exempel på ovanstående aktiviteter har varit: 

 

- Tisdagsfrukost och tematräffar på AME.  

- Måndagsträning på Energilyftet och Hantverksstegen. 

- Studio Ludum 

- Praktik inom kommunen, vilken ofta används som inledande moment innan 

lönebidragsanställning. 

- Anställning som ungdomsjobb under några månader, lönebidragsanställning 

och introduktionsjobb inom kommunen. 

2. Tibro kompetenscenter arbetar aktivt i samverkan med övriga 

Skaraborgskommuner och deltar i flera utvecklingsarbeten som har avstamp i ”Fler 

i egenförsörjning”, vilka samordnas av Samordningsförbundet Skaraborg 

(FINSAM). Kompetenscenter har också påbörjat ett samarbete med ett nätverk av 

kommuner i sydvästra Sverige.  

Under 2022 har arbetsmarknadsenheten även påbörjat ett gemensamt aktivt 

arbete tillsammans med arbetsmarknadsenheten i Skövde genom en förstudie och 

ansökan till ett ESF-projekt 2023–2025.  

Arbetsmarknadsenheten har också ett aktivt samarbete med Försäkringskassan, 

då individer numera remitteras direkt därifrån till arbetsmarknadsenheten.  

Alla kommuner i Skaraborg använder forskningsresultat och metodutveckling i 

Danmark som en viktig utgångspunkt i arbetet. Den så kallade BIP-metoden - 

Beskæftigelses Indikator Projektet, jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet, är till 

exempel en grunddel i det gemensamma projektet Cresco Creare.  

3. Målgruppen är individer mellan 16–65 år som är utanför arbete och studier eller i 

studier, men som riskerar utskrivning eller avhopp. De allra flesta befinner sig långt 

från studier och arbete. 

4. 119 individer har träffat handläggare och deltagit i aktivitet eller motsvarande 

under 2022. I åldern 16–24 år finns just nu 18 individer och i övrig ålder 101 

individer. 

5. Nio individer har gått vidare till arbete i och utanför kommunen. Utöver dessa är 25 

individer anställda med lönebidrag inom kommunen. 

Tre individer har gått vidare till studier, varav två med CSN-medel och en utan 

CSN-medel.  
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Sex individer har studerat på SFI under 2022 och en individ på grundvux.   

Arbetet tillsammans med IFO kring personer med försörjningsstöd har alltmer 

kommit att fokusera på studier. Kön från IFO (med individer som inte är inskrivna 

på AME) är cirka 70 individer. Detta antal ändras löpande upp och ned.   

 

   

Rolf Eriksson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

  

 


