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Beskrivning och resultatredovisning av samtliga beställda insatser 
på arbetsmarknadsområdet. 

 
Inför 2014 beställdes på Utbildning och arbetsmarknadsnämndens uppdrag 
nedanstående insatser hos proAros, Accessum och AMA Arbetsmarknad. 
 
Det övergripande målet var att insatserna skulle generera 400 personer till 
arbete eller studier. Måluppfyllnaden blev 293 personer till arbete eller 
studier. Det motsvarar 73 % av det uppsatta målet, vilket får ses som ett 
förhållandevis bra resultat. 
Att vi satte ett mål som pekar på antal istället för andel, var ett försök som vi 
nu går ifrån. Upplevelsen hos utförarna var att andel är lättare att relatera 
till. Därför går vi nu tillbaka till att sätta upp mål i procent. 
Vi har också i beställningen satt upp så kallade hållbarhetsmål som lyder som 
följer: 
80%  av våra deltagare skall nå ett minskat eller helt avslutat försörjningsstöd 
genom våra insatser. Måluppfyllelsen blev 77% vilket motsvarar 257 
individer. Riksnormen för försörjningsstödet är ca 7400kr och det betyder att 
kostnaden för försörjningstödet minskat med cirka 257 x 7400kr/mån = 
1.901.800kr. Detta motsvarar ca 22.8 miljoner på hela året i minskat 
försörjningsstöd. 
80% av de som avslutas för arbete skall efter 6 månader finnas kvar i arbete. 
Måluppfyllelsen i detta hållbarhetsmål blev 62 % vilket motsvarar 56 
personer. 
 

Här följer nu en beskrivning av insatserna och dess resultat var för sig:
 
Observera att insatserna är uppdelade på två målområden,  
 
-Sekundära insatser som inte har målet jobb/studier utan mer är ett steg 
på vägen.  
 
-Primära insatser som direkt har målet jobb/studier. 
 
Sekundära insatser (dvs insatser som inte har målet jobb/studier primärt 
utan är mer av ett steg på vägen, typ arbetsträning eller 
arbetsförmågebedömningar som vi gör på uppdrag av Arbetsförmedlingen 
t.ex) Observera att vissa insatser benämns med årsplatser istället för platser, 
detta betyder att det kan t.ex vara högst 20 individer inskrivna varje dag 
under hela året, det medför att eftersom individer är inne olika länge så blir 
det fler individer än platser. Där det bara står ”platser” så är det antal 
individer. 
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-Sommarjobbspraktik: Beställt antal platser 1300. Varav 50 hos Bostads 
AB Mimer. 1127 ungdomar genomförde insatsen. Vilket innebär 87 % 
måluppfyllnad. 
 
-Sommarjobb vuxna: Beställt antal platser 20. Antal inskrivna var 20. 
Sysselsättning för vuxenstuderande som söker försörjningsstöd. 
 
 
-Ungdomstjänst: Beställt antal platser 15. Antal inskrivna var 3. Detta är en 
insats som vi har för ungdomar som dömts av tingsrätt till samhällstjänst. 
 
-Allegro, som är en del av Sommarjobbspraktiken: Beställt antal platser inom 
ramen för 1300 platser, var 200. 118 ungdomar genomförde insatsen. Målet 
var att varje ungdom skulle vid avslut har en tydlig handlingsplan för sitt 
kommande yrkesliv. 109 av de deltagande 118 hade vid avslut en 
handlingsplan vilket motsvarar 92%. Detta är en vägledningsinsats enligt ett 
speciellt koncept (Trinom) som också innehåller auskultation.  
Mål: Alla skall ha en tydlig handlingsplan. Måluppfyllnad: 92% 
 
-Sommarlovsentreprenör: Beställt antal platser 100. 66 ungdomar 
genomförde insatsen. Detta är en alternativ Sommarjobbsinsats där varje 
ungdom får utforma sin egen affärsplan som ska genomföras under 
sommaren. Alla som deltog genomförde också sin egen affärsplan med 
varierande resultat under sommaren. I denna insats utbetalas ingen lön, 
istället får varje deltagare ett startkapital i form av stipendium på 2000 kr. 
Mål: Igångkörande av affärsplan. Måluppfyllnad 100% 
 
-Framtidsentreprenör: Beställt antal platser 20. Upplägget är i princip 
detsamma som för Sommarlovsentreprenör. Insatsen genomfördes ej pga brist 
på deltagare. Denna insats läggs ner 2015. 
Mål: 90% skall ha kört igång sin affärsplan. Måluppfyllnad 0% 
 
-Sof Rehab: Beställt antal årsplatser var 20. 62 individer deltog under året i 
denna rehabiliteringsinsats. Här handlar det om arbetsförmågebedömning. 
Bedömning genomfördes i 41 fall, några finns fortfarande vid årsskiftet kvar i 
verksamhet, övriga avslutades av andra åsikter. Detta medför en 
måluppfyllnad på 80%. 
Mål: 90% skall ha fått sin arbetsförmåga bedömd och dokumenterad. 
Måluppfyllnad:80% 
 
-Språkpraktik: Beställt antal årsplatser var 50. Ingen har deltagigt. Syftar till 
språkträning för SFI-studerande. Denna insats har inte fungerat på de senaste 
två åren pga svårigheter med placeringar och dålig införsel av individer från 
utbildningsanordnare. 
Mål: 90% skall uppleva en språkutveckling 
Måluppfyllnad: = 0% 
 
Trygghetsanställda: Beställt antal årsplatser 70. 80 individer deltog. 
Detta är ett anpassat arbete där inga mål är uppställda mot jobb eller studier. 
En sysselsättningsplats där individen anställs enligt beredskapsavtalet och 
med avtalsenlig lön. 
Mål: 100% av individerna som antagits skall sysselsättas. 
Måluppfyllnad: 100% 
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FAS 2:   Beställt antal årsplatser 70. 275 deltog. Detta är ett uppdrag vi får 
från AF. Det handlar om arbetsförmågebedömningar och arbetsträning. Är 
uppdelad i tre delar av olika art. För denna insats utgår statsbidrag i form av 
dagersättningar 
Mål: 90% skall ha fått sin förmåga bedömd  
Måluppfyllnad:95%
 
 
 
Af-rehab: Beställt antal årsplatser 30. 15 deltog. Arbetsträningsuppdrag i 
samarbete med AF, utan statlig ersättning. 
Mål: 90% skall ha fått sin förmåga bedömd 
Måluppfyllnad: 100% 
 
APR: Beställt antal årsplatser 0. 2 deltog. Arbetspraktik från AF. Detta är 
platser vi kan använda ibland när vi vill föra över individer som matchar AF-
regelverk, från försörjningsstöd. 
Mål: 90% ska erbjudas Arbetspraktik 
Måluppfyllnad:100% 
 
Sysselsättningsfasen FAS3: Beställt antal årsplatser 100. 64 deltog. Insatsen 
är ett uppdrag i samarbete med AF. Detta är ett sysselsättningsuppdrag för de 
personer som passerat 450 dagar i arbetslöshet. De skall placeras ut främst i 
andra förvaltningar och kommunal bolag, men stora svårigheter med 
placeringar har gjort att dom flesta finns i AMA:s egna verksamheter. 
Mål: 100% anvisade skall vara sysselsatta. 
Måluppfyllnad: 100% 
 
Atlas: Beställt antal årsplatser 20. 44 deltog. Insatsen beställs hos proAros 
och målgrupp är ungdomar 18-25 år i socialt utanförskap.  
Mål primärt:     25% skall gå till jobb eller studier 
Måluppfyllnad: 43% gick till jobb eller studier 
Mål sekundärt:  35% skall kunna tillgodogöra sig stadens eller AF:s insatser. 
Måluppfyllnad: 38% gick till andra insatser 
 
 
PRIMÄRA INSATSER (insatser som primärt har målet jobb/studier) 
 
Socialkontor Direkt: Beställt antal årsplatser 120. 395 deltog. Detta handlar 
om individer som söker försörjningsstöd och av Socialkontoret bedömts stå 
till arbetsmarknadens förfogande. De anvisas till AMA för att få sitt 
försörjningsstöd. Här kartläggs, placeras och matchas individerna mot 
jobb/studier. 
Mål: Jobb/studier 
Måluppfyllnad: 27% motsvarar 91 personer 
 
Offentligt skyddat arbete OSA: Beställt antal årsplatser 70. 86 deltog. Detta 
är ett renodlat rehabiliteringsprogram som är tidsbegränsat till 2 år. 
Målgruppen är människor med följande funktionshinder: Intellektuella – 
Psykiska – Socialmedicinska – Neuropsykiatriska. Anställning på 
Beredskapsavtalet med avtalsmässig lön. 
Mål: Jobb/studier 
Måluppfyllnad: 24% motsvarar 9 personer 
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Resursjobb: Beställt antal årsplatser 35. 35 deltog. Detta är 
funktionsnedsatta som anställs i utvecklingsanställning för att efter 1 år i 
AMA-anställning överföras i trygghetsanställning på AB-avtalet hos 
kommunala förvaltningar. 
Detta har inte fungerat, därför läggs detta ner till förmån för Samjobb. 
Mål: Jobb i offentlig förvaltning 
Måluppfyllnad: 21% motsvarar 5 personer fast inte i kommunal 
förvaltning. 
 
 
 
Chance 2 Change 3.0: Projekt i samverkan med samordningsförbundet. 
Beställs hos fritid förebyggande. Målgrupp kriminella ungdomar 18 -25 år. 
Detta är en del av Ung Resurs och ungdomarna anställs i Ung Resurs, men 
upplägget är annorlunda pga den mycket svåra målgruppen. 
Här handlar det om social träning, samhällsträning, studier och arbete. 
Insatsen skall implementeras 2016 med början hösten 2015. 
Mål: 70% till jobb/studier 
Måluppfyllnad: 58% motsvarar 7 personer till jobb. Detta är i 
sammanhanget ett mycket bra resultat som får stora effekter på 
samhällskostnader i stort. 
 
Ung Resurs studiespåret: Beställt antal årsplatser 90. 134 deltog. Insatsen är 
en kombinerad jobb och studieinsats 50/50. Beställs hos både VUC och AMA 
Målgrupp är ungdomar 19-25 år som inte har grundläggande behörighet från 
gymnasiet. Anställs på halvtid i 6-9 månader med avtalslön på 
Beredskapsavtalet. 
Mål: 70% till jobb eller studier 
Måluppfyllnad: 79% motsvarar 71 personer. 
 
Ung Resurs rekryteringspåret: Beställt antal årsplatser 50. 129 deltog. 
Insatsen är kombinerad vägledning/jobb. 30/70. Målgruppen är ungdomar 18-
25 år som har grundläggande behörighet från gymnasiet. 
Anställs på halvtid i 6 månader med avtalslön på beredskapsavtalet. 
Mål: 70% jobb eller högre studier 
Måluppfyllnad: 51% motsvarar 41 personer 
 
Ung Resurs Fas 3: Beställt antal årsplatser 15.  19 deltog. Insatsen är en 
samverkan med AF och målgrupp är ungdomar som är på väg in i Fas 3. 
Dessa anställs i Ung resurs med utvecklingsanställning (statsbidrag). 
Anställning på heltid i 6 månader på beredskapsavtalet med avtalenlig lön. 
Mål: Jobb/studier 
Måluppfyllnad: 71% motsvarar 10 personer. 
 
 
 
Generellt mäts mål mot antal avslut på samtliga 
insatser. Dock mäter vi målet jobb/studier mot 
primära insatser. Då blir resultatet ca 47% 
 
Mäter vi istället måluppfyllnad mot det uppsatta målet 
400 till jobb eller studier så har vi 293 individer som 
gått till jobb/studier. Det blir då en måluppfyllnad på 
ca 73%. 
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