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Arbetsmarknadsstrategi för Strängnäs kommun
Utifrån kommunens vision ska det för den enskilde vara enkelt, tryggt och ge
stora möjligheter att leva i Strängnäs kommun. Samverkan, förnyelse och
utveckling ska stå i centrum.
För Strängnäs kommun är det viktigt att skapa ett hållbart samhälle och bygga en
attraktiv kommun för dagens och morgondagens behov och krav, med
medborgarens behov i centrum, hållbart över tiden. Det förutsätter en aktiv
samverkan och verksamhetsutveckling inom och mellan kultur-, miljö-,
näringslivs-, samhällsbyggnads-, utbildnings-, och de sociala områdena.
Kommunen är ansvarig för att alla personer har en skälig levnadsnivå. Strängnäs
kommun vill med arbetsmarknadsstrategin understryka värdet av att individen i
så stor utsträckning som möjligt klarar detta på egen hand. Den enskilt största
faktorn för att individen ska uppnå det är möjligheten till sysselsättning.
Arbetsmarknadsstrategin lyfter fram betydelsen av att på alla plan arbeta för att
så många som möjligt av kommunens medborgare ska vara anställningsbara,
långsiktigt skapa ett arbetssätt som ökar möjligheterna och stimulerar individen
till utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap samt främja tillväxt av
nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen.
Strängnäs kommun vill framhålla betydelsen av en effektivare matchning mellan
arbetssökande och lediga arbeten för att därvid söka tillgodose efterfrågad
kunskap och kompetens. Strategin kräver samarbete och samverkan över
förvaltnings- och politikområden samt mellan nationell, regional och lokal nivå.
Genom samverkan mellan olika aktörers resurser förbättras förutsättningarna att
genomföra strategin.
Arbetsmarknadsstrategin syftar till att öka anställningsbarheten för de som är
utanför arbetsmarknaden, minska antalet arbetslösa och minska kommunens
kostnader för ekonomiskt bistånd.
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Strategisk inriktning

Egen försörjning genom arbete och sysselsättning ska vara övergripande för både
organisation och för individen. Att gå från ett bidragsberoende till arbete och
egenförsörjning är både en prioriterad samhällsekonomisk fråga men också en
fråga om livskvalitet för individen.
Den strategiska inriktningen ska vara att kommunens verksamheter ska
organiseras och nå ökad samverkan för att fokusera på att bidra till att nå målen
att öka andel med eget arbete och egen försörjning. Berörda nämnder ska
utveckla kontakter med näringsliv, offentlig sektor, högskola och det civila
samhället i övrigt. Detta för att dels nå ett bra resultat i arbetet och ett effektivt
resursutnyttjande, dels för att få influenser och stimulans till utveckling och
tillväxt. I arbetet med strategin ska kommunen teckna samarbetsavtal
Arbetsförmedlingen, andra myndigheter och organisationer som gynnar
verksamheten och kommunens medborgare.
För att skapa tillväxt och hållbar utveckling ska kommunen tillsammans med
andra aktörer inom olika sektorer agera för lokal anpassning av EU:s
sysselsättningsstrategi, som ska bidra till att skapa nya jobb och minska
arbetslösheten. Genom samverkan med näringslivet och genom allmänt
näringslivsbefrämjande åtgärder ska antalet anställningar kunna bli fler och det
ska finnas fler yrken och fler arbetsplatser att tillgå.
Kommunen ska främja livslångt lärande och utveckling av utbildningsinfrastrukturen. Barn, unga och vuxna ska ges såväl teoretisk som praktisk
kunskap om arbetsmarknaden, kombinerad med studie- och yrkesvägledning för
att kunna göra välgrundade val avseende utbildning och arbete.
Kommunen ska inom skolan på alla nivåer öka elevernas kunskap om och
intresse för entreprenörskap och på så sätt långsiktigt gynna utveckling och
tillväxt.
För de som står utan egen försörjning och eget arbete eller sysselsättning ska stöd
lämnas genom ett ”en väg in koncept”. Oavsett om den enskilde har arbete, letar
efter nytt eller inte har arbete, har egenförsörjning genom a-kassa eller på annat
sätt eller behöver ekonomiskt bistånd under tiden, ska ingången mot arbete vara
densamma.
För att möjliggöra en arbetsmarknad som är öppen för alla krävs att varje enskild
person, utifrån behov, erbjuds stöd för att mobilisera och rusta sig för
arbetsmarknaden. Detta innebär att i Strängnäs kommun ska verksamheterna så
långt som möjligt hjälpa den enskilde till egen försörjning men också ställa högre
krav på den enskilde att ta ett eget ansvar för att nå egen försörjning.
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Det innebär att kommunens arbete ska leda till att fler kommer i arbete och att de
som är arbetslösa eller söker nytt jobb ska uppleva att servicen är hög och leder
till resultat. Det ska vara inspirerande att besöka kommunens verksamheter och
personer som söker stöd eller förändring ska mötas av ett offensivt program.
Verksamheternas tillgänglighet ska vara hög och det ska vara enkelt och
inbjudande att besöka verksamheterna.
Kommunens behov av platser för prioriterade grupper för praktik,
arbetsrehabilitering, social rehabilitering samt sysselsättningsåtgärder, ska där så
är lämpligt, tillgodoses inom kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i
övrig kommunfinansierad verksamhet. Riktmärket är minst 200 jobb i form av
arbetsmarknadsåtgärder.
Genom arbetsmarknadsanställningarna ska kommunen också verka för att fler
arbetssökande är med i arbetslöshetsförsäkringen.
Särskilda fokusgrupper
Unga 16-20 år

Den i särklass viktigaste förutsättningen för unga människor att komma in på
arbetsmarknaden idag är att ha ett slutbetyg från gymnasieskolan.
För att möta ungdomsarbetslösheten tidigare och inte acceptera att unga upp till
20 år varken studerar, har praktik eller är i arbete ska arbetet bedrivas med en
inriktning mot egen försörjning genom eget arbete och sysselsättning och ge
målgruppen stöd att återgå till utbildning eller erhålla arbetspraktik .
Unga 20-24 år som varken studerar eller arbetar.

Unga i åldern 20-24 år som varken arbetar, studerar eller är inskriva i
arbetsförmedlingens program befinner sig i en särskilt utsatt position och ska
erbjudas särskilt stöd för att etablera sig i arbetslivet eller att fullfölja studier.
Övriga målgrupper

Personer med utländsk bakgrund som är riskerar ett långvarigt utanförskap hög
ska ges särskilt stöd för att nå egen försörjning genom eget arbete och
sysselsättning.
De som står till arbetsmarknadens förfogande ska aldrig vara i ett långvarigt
beroende av ekonomiskt bistånd. Målgrupper är de som är i riskzon för att
behöva ekonomiskt bistånd samt individer i arbetsför ålder som har eller riskerar
en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av samordnade
insatser.
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Övergripande mål

För att kunna mäta och följa upp kommunens arbete med arbetsmarknadsstrategin och de åtgärder som sker inom ramen för de strategiska inriktningarna,
har kommunen satt följande övergripande mål.
Arbetslöshet, öppen och i arbetsmarknadsprogram

1. Den totala arbetslösheten i Strängnäs kommun ska minska från 0,3 %
under riket 2013 till 3 % under riket 2018
2. Arbetslösheten för unga 18-24 år i Strängnäs kommun ska minska från
2 % över riket 2013 till 4 % under riket 2018
3. Arbetslösheten för utrikes födda i Strängnäs kommun ska minska från
1,5 % under riket 2013 till 3 % under riket 2018
Ekonomi

1. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ska halveras från 2013 till 2018, från
42 miljoner kronor till 21 miljoner kronor.
Särskilda inriktningsmål och fokusområden

•
•
•
•
•

•

antalet unga 18-24 år som behöver ekonomiskt bistånd på grund av
arbetsmarknadsskäl ska successivt minska och 2018 vara noll
väsentligt minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd
öka egenförsörjningen för utrikes födda
fler arbetssökande ska vara anslutna till a-kassa
för barnfamiljer, med inriktning på ensamstående mammor, ska
förmågan till egenförsörjning stärkas så att behovet av ekonomiskt
bistånd väsentligt minskar
ensamstående vuxna män i aktiva yrkesår, som behöver ekonomiskt
bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl, ska kraftigt minska och de ska
inte få ekonomiskt bistånd utan krav på sysselsättning och att de är aktivt
arbetssökande

Ansvar för strategin, mål och uppföljning

Socialnämnden ansvarar för strategin och för att program och planer upprättas
för att nå de övergripande målen. Program och planer ska upprättas i samarbete
med övriga kommunala myndigheter, Arbetsförmedlingen och andra aktörer.
Målsättningen ska vara att tydliggöra de aktiviteter som planeras för att uppnå
strategin och att uppnå så optimal effekt som möjligt av kommunens handlande.
Socialnämnden ska löpande analysera enskildas behov och verksamheternas
resultat i förhållande till strategin. Program och planer ska årligen revideras och
uppdateras utifrån socialnämndens analys.
Målsättningen är att strategins övergripande mål och särskilda inriktningsmål
och fokusområden ska brytas ned och tas med i kommunens årsplan och
nämndernas mål och budgeterar för att följas upp inom ramen för den löpande
redovisningen.

