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Strategi för arbetsmarknad 

Bakgrund 

I Vårgårda kommun är arbetsmarknadsfrågorna samlade i en och samma 

verksamhet. Syftet är att hitta synergieffekter och därigenom öka 

möjligheten för fler människor att komma ut i arbete eller studier. Det 

innebär bland annat att försörjningsstöd hanteras av arbetsmarknadsenheten 

istället för individ- och familjeomsorgen.   

En strategi för arbetsmarknad ska styra och ge en riktning för förvaltningens 

arbete. Eftersom arbetsmarknadsläget är konjunkturkänsligt behöver insatser 

ständigt anpassas efter rådande situationer. Det är därför viktigt att strategin 

tillåter ett flexibelt arbetssätt och en möjlighet för förvaltningen att möta 

olika behov vid olika tidpunkter. Strategin ska dock ge en tydlig riktning och 

vägledning avseende förhållningssätt och grundsyn.   

Arbetsmarknadsperspektivet – en grundsyn  

Ett arbetsmarknadsperspektiv ska genomsyra de insatser och åtgärder som 

tillhandahålls. Det innebär att alla människors styrkor och potential ska tas 

till vara. Utifrån individens förutsättningar ska krav och tro på enskildas 

förmågor entusiasmera mot förändring. Målet är i första hand egen 

försörjning genom arbete eller studier, även om vägen kan vara olika lång. 

Förhållningssättet och bemötandet ska präglas av höga förväntningar och tro 

på den enskildes förmågor. Arbetet ska utgå från grundsynen att människan 

är en väljande individ, kapabel att fatta beslut om sin framtid. Det handlar 

om rätt insats, till rätt individ och vid rätt tidpunkt. 

Utmärkande för arbetet ska vara att ständigt söka förbättra insatsernas 

kvalitet och därför vara flexibelt, lärande och följsamt såväl mot omgivande 

faktorer men också individers olika behov.   

Målgrupp 

Att ge stöd till personer att komma in på arbetsmarknaden är primärt ett 

statligt uppdrag som lagts på Arbetsförmedlingen. Det kommunala 

uppdraget inom området handlar om att förebygga och motverka att enskilda 

blir beroende av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Till det 

krävs en verksamhet som kan vägleda personer, utifrån individuella och 

lokala förutsättningar, till lämpliga och effektiva åtgärder. Därför är 

Arbetsmarknadsenhetens primära målgrupp personer som står utanför, eller 

riskerar ställas utanför, arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd. 

Insatserna ska alltid vara individuellt anpassade men kan också utformas 

utifrån specifika gruppers svårigheter. Arbetet ska vara främjande och 

förebyggande. En särskild vaksamhet ska finnas för att undvika 
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inlåsningseffekter i åtgärder som verkar hämmande för individens möjlighet 

att pröva och lyckas i arbetslivet.     

Samverkan – intern och extern 

Strategin pekar mot ett förhållningssätt och en attityd som ska genomsyra 

hela förvaltningen. Arbetsmarknadsenheten är beroende av ett nära och 

innovativt samarbete med flera funktioner och verksamheter inom 

kommunen.   

Center of innovations arbete för näringslivet i Vårgårda kommun är en 

central samverkansaktör i bland annat matchningen mellan näringslivets 

kompetensbehov och vilka insatser som ska skapas. 

Vuxenutbildningen är en viktig aktör inom kompetenshöjande åtgärder och 

ska, tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, återkommande analysera och 

lyhört anpassa sin verksamhet mot rådande behov.  

Kommunens samtliga verksamheter ska ha ett stort ansvar att tillhandahålla 

praktik- och arbetsträningsplatser. Föreningslivet och civilsamhället är också 

viktiga aktörer. Arbetsmarknadsenheten ska verka för att underlätta och 

skapa ”win-win” -situationer när det gäller praktik- och arbetsträningsplatser.  

Det ska finnas en nära samverkan med statliga myndigheter, så som 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Västra Götalandsregionen. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen ska regleras i lokala avtal och 

kommunens insatser ska komplettera det statliga ansvaret.  
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