
Kent Liljendahl 2020-05-19
Camilla Hofström

Projektplan

Kom-i-jobb

En arbetsbefrämjande insats med syfte att skapa arbetstillfällen
för försörjningsstödstagare med svårigheter att ta sig in på den 

reguljära arbetsmarknaden
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1 Bakgrund och projektidé
Under 2019 har i genomsnitt 83 hushåll per månad varit beroende av försörjningsstöd 
för att trygga sin försörjning. Många av dessa tenderar dessutom att bli kvar i 
ekonomiskt beroende en längre tid. Flera av de som idag uppbär ekonomiskt bistånd gör
detta på grund av att de inte har ett arbete och inte heller är berättigade till ersättning 
från arbetslöshetsförsäkringen. 

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för arbetslösa försörjningsstödstagare att 
komma ut på arbetsmarknaden genom att anställa dessa under 6 månader i kommunens 
verksamheter med start 1 juli 2020. Projektet ska också öka möjligheterna att komma ut
i arbete på den reguljära arbetsmarknaden efter projekttidens slut. Ljusnarsbergs 
kommun tar i och med detta också ett socialt ansvar genom att öppna upp för de 
målgrupper som har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden.

2 Syfte och mål

Syfte
Projektets syfte är att öka möjligheterna till en egen försörjning för personer som har 
haft behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid. 

Effektmål
Effektmålet är att färre personer i Ljusnarsbergs kommun är i behov av ekonomiskt 
bistånd från kommunen för sin försörjning.

För att uppnå det övergripande projektmålet finns följande delmål:

 Minst 30 % av personerna i projektet har inom 3 månader efter avslutad 
projektanställning anställning på den reguljära arbetsmarknaden 

 100 % av personerna i projektet som inte har en anställning eller studerar efter 
projekttiden ska inom 3 månader ha försörjning via A-kassan

 100 % av personerna i projektet ska efter avslutad projektanställning erhålla 
arbetsintyg samt referenser på sin arbetsinsats

 100 % av personerna i projektet ska efter avslutad projektanställning ha aktuellt 
CV och personligt brev  

 Kommunen har rutiner och arbetsbeskrivning för kommunala anställningar inom
ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder
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3 Målgrupp 
Målgruppen för projektet är personer som har ekonomiskt bistånd för sin försörjning och 
varit inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetssökande längre tid än 1 år.

För att få insats genom Kom-i-jobb gäller att personen:

1. Är inskriven på Arbetsförmedlingen och har rätt till anställningsstöd i någon form som 
faller inom ramen för Kom-i-jobb

2. Har försörjningsstöd från Ljusnarsbergs kommun 
3. Har förmåga att arbeta heltid
4. Ansluter sig till a-kassan

4  Under anställningen
Under anställningen kommer ansvarig projektledare ha löpande uppföljning och vid behov 
finnas till hands för arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Projektet kommer att arbeta för att personerna redan tidigt under sin anställning ska börja 
blicka framåt och tänka på nästa steg, att de ska vidare ut till den reguljära arbetsmarknaden. 
Personerna ska stöttas i att få en bra överblick av arbetstiden och de insatser som finns att ta 
tillvara på under projekttiden. 

För att följa resultatet av projektet är det av betydelse att uppföljning av personerna som är 
med i projektet görs. Projektet kommer därför att 6 månader efter avslutad anställning följa 
upp personerna för att se om projektanställningen har stärkt deras möjligheter att komma ut på
den reguljära arbetsmarknaden. 

5 Villkor för anställningen

Anställningen gäller 6 månader med start 1 juli 2020. Lönen sätts till 19 550 kronor per 
månad (lägsta lön). Fasta arbetstider kommer att gälla för alla anställningar. De anställda 
inom projektet erbjuds dagtidsanställningar på fast schema, måndag till fredag. Arbetstiden 
måste vara förlagd dagtid då ingen extra ersättning för obekväm arbetstid (OB) får utgå inom 
projektet. 

Anställningen är 6 månader inklusive semesterdagarna. Det är viktigt att redan i början 
informera om är att den som anställts behöver ta ut sin semester under anställningstiden. 

6 Omfattning

Projektets mål är att ha max 12 personer i anställning.  Förutsättningen är att kommunen
som arbetsgivare ställer upp med arbetsplatser.

7 Samverkan
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För att projektet ska nå sitt mål är det av stor betydelse att samverkan utvecklas med 
flera samverkanspartners. 

Samverkan behöver ske med:
 Arbetsförmedlingen – främst i form av möjligheten att bidra med 

anställningsstöd för den enskilde när denne går ut i anställning i kommunen.
 Berörda fackförbund – för att säkerställa att inte projektet påverkar 

anställningsförhållanden på de arbetsplatser som anställer personer inom 
projektet.

 Samtliga enheter i kommunen – för att hitta arbetsplatser till arbetstagarna.
 HR-avdelningen i kommunen – för att tillhandahålla bra information och 

tydliga villkor för arbetstagarna och arbetsgivarna

8 Projektkalkyl

  
12 individer anställs heltid 6 mån 2020 (genomsnittsberäkning)
Summa kostnad för heltidsanställning/mån 335 519
Avgår  
Ek bistånd/mån -84 500
Bidrag från Af/mån -197 380
Summa merkostnad för kommunen/mån 53 639
Summa merkostnad för kommunen 6 mån 321 835
Minskad kostnad för ekonomiskt bistånd 2021 1 014 000
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9 Organisation 

Roll Ansvar och befogenheter Namn

Styrgrupp

Månatliga möten

Ansvar
 Undanröjer hinder för 
projektet. 
 Stödjer projektledaren.
 Är stödjande vid 
förankring av projektet hos olika 
intressenter. 
 Följer upp projektets 
resultat och säkerställer att det är i 
linje med verksamheterna. 
 Tillför och prioriterar 
resurser.

   Säkerställer att projektledningen har
full kontroll och att projektet 
kommer att nå målen.

 Vid behov ändrar projektets 
organisation.

 Uppdaterar projektplanen

Socialchef

Enhetschef AME

Enhetschef IFO

Ekonom

Projektledare

 Ansvara för att matcha arbetsplats 
med anställd, se till att den anställde
ansluter sig till a-kassan och tillse 
att alla anställningsdokument är 
upprättade. 

 Redovisning av projektresultat varje
månad i samband styrgruppsmöten

 Genomföra uppföljning på 
individnivå och aggregerad nivå 

 Håller styrgruppen informerad om 
nuläge och eventuella avvikelser, 
bland annat genom nulägesrapporter
inför styrgruppsmötena.
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Arbetsgrupp

1 gång i veckan 
torsdagar kl. 
14.00

 Beslut om vilka klienter som antas i
projektet

 Löpande uppföljning
 Förbättring av arbetsmetoder 

 Samordnare AME

 Samordnare IFO

 Socialsekreterare

 Projektledaren

10 Risker och planerade åtgärder

Riskbeskrivning Åtgärd Datum Ansvarig

Otydlighet gällande ansvar
hos chefer på arbetsplatsen

Information med fokus på att tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan projektledare och 
de som är handledare ute på arbetsplatsen.  

Otydligheter för både 
personen och arbetsplatsen
kring vilka villkor och 
regler som gäller i 
verksamheten.

1. Överenskommelse upprättas som ska 
innehålla uppgifter såsom 
ansvarsfördelningen, timrapportering och 
arbetsuppgifter.

2. Utökad samverkan med kommunens HR-
avdelning för att kunna tillhandahålla 
information till alla parter gällande 
arbetsgivarrelaterade frågor, till exempel 
om lön, avtal, semester och rehabilitering.

Klienterna får inte intyg 
från arbetsplatsen som 
stödjer personen i 
arbetssökande.

En mall för hur intygen ska se ut kommer att tas
fram för att säkerställa kvaliteten och intygets 
innehåll.

Oro hos befintlig personal 
om innebörden av 
anställningar inom 
projektet.

Utveckla dialogen med facken, förtydliga 
informationen om projektet gentemot 
verksamheterna.
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