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1.0 Arbetsmarknadsenheten Bakgrund 
Arbetsmarknadsenheten är kommunens enhet för att driva och samordna 
arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Enheten verkar för integration i 
samhället oavsett kön, etnicitet, ålder och social bakgrund.  

Arbetsmarknadsenheten ingår Sektor Tillväxt som även organisatoriskt ansvarar för 
verksamheterna kultur, fritid, turism, information, bibliotek och badhus. Ansvarig sektorchef 
är Magnus Hansson. 

Arbetsmarknadsenhetens huvudsakliga mål är att främja den enskilde individens möjligheter 
att få tillträde till arbetsmarknaden och på sikt bli självförsörjande, utifrån sina egna 
förutsättningar.  

1.1 Samverkan 
För att enskilda personer ska få tillgång till det sammansatta stöd de behöver för att kunna 
skaffa och behålla ett arbete krävs en utveckling av formerna för en samordnad och 
arbetsinriktad rehabilitering på lokal nivå. För att hjälpa individer som står långt från 
arbetsmarknaden krävs ett nära samarbete med olika aktörer såsom Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Vårdgivare, näringsliv, föreningar, organisationer, skolor samt övriga 
kommunala förvaltningar. I Robertsfors kommun sker samverkan sker utifrån olika 
överenskommelser exempelvis Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) samt 
Samordningsförbundet Umeåregionen. Ett gemensamt mål för de olika samverkansformerna 
är att anknytning till arbetslivet ska förstärkas.   

1.2 Dua  
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)har regeringens uppdrag att främja 
statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att 
effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Robertsfors kommun har initialt 
tecknat en lokal överenskommelse för att etablera eller vidareutveckla långsiktigt stabila 
strukturer för samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedling.  

Sedermera har ytterligare överenskommelse tecknats med syftet att genom fördjupad 
samverkan påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Målgruppen 
för denna överenskommelse är nyanlända individer samt andra utrikesfödda (lokalt 
prioriterad grupp)över 20 år som ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden samt 
unga nyanlända 16-24 år som behöver fullfölja en gymnasieutbildning. 

 

 



1.3 Samordningsförbundet Umeåregionen 
En stor andel människor står utanför arbetsmarknaden. Orsakerna kan vara fysiska, psykiska, 
sociala eller bero på bristande erfarenhet eller kompetens.  

För att möta det växande behovet av samordnade insatser, har det skapats ett 
samordningsförbund mellan Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och kranskommunerna. Robertsfors kommun är sedan 1 januari 2017 
en del av Samordningsförbundet Umeåregionen. 

Syftet är främst att uppnå en effektiv resursanvändning samt att stärka samverkan och att 
utveckla nya metoder. Målgruppen är personer som bor i Umeåregionen och av olika 
orsaker står utanför arbetsmarknaden. 

Målet är att individerna ska förbättra eller återfå sin förmåga till förvärvsarbete och egen 
försörjning. Arbetslinjen ska vara tydlig. Med detta menas att de insatser som finansieras av 
samordningsförbundet på något sätt ska bidra till att individen närmar sig ett arbete. 

1.4 Robertsfors beredningsgrupp till arbete eller studier (BEAS). 
Robertsfors beredningsgrupp är ett samarbete mellan Robertsfors kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Robertsfors Hälsocentral. Robertsfors 
samverkan är en del av Samordningsförbundet Umeåregionen och Samordningsförbundets 
vision är att samordning/samverkan ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen. Detta 
genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig 
utveckling. 

 

 



Målgruppen är individer bosatta i Robertsfors kommun som har ett långvarigt behov av 
offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, 
arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Det kan också vara individer som står helt 
utanför samhället och helt saknar försörjning s.k. hemmasittare.  

För att tillhöra målgruppen för BEAS i Robertsfors ska individen ha behov av samordnade 
insatser från minst två av samverkansparterna. Det riktar sig till individer i åldrarna 16-65 år 
och individens behov ska vara avgörande. Målet ska vara ARBETE eller STUDIER. 

Beredningsgruppen träffas två gånger i månaden och går igenom nya ärenden. Den enskilde 
individen är inte med på detta möte. Beredningsgruppens uppgift är att se över vad som 
behöver samverkas om, vem/vilka som har ansvaret för att hjälpa individen framåt och ge 
förslag på vilken insats som är lämplig. 

Efter att beredningsgruppen har träffats får individen veta av sin ansvarige handläggare/ 
kontaktperson vad som har beslutats och får ta ställning till om det är en bra planering. 

Alla aktuella ärenden följs upp regelbundet vid varje BEAS-möte och det diskuteras hur 
pågående planering/insats fungerar och om det finns behov av förändringar i planeringen.  

 

1.5 Individuella insatser 
Arbetsmarknadsenheten ska stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete genom 
aktiva lösningar. Eftersom alla människor har olika bakgrund och förutsättningar är 
målsättningen att vi ska arbeta individuellt och flexibelt för att se varje människas 
möjligheter. 

Deltagarna erbjuds insatser såsom arbetsträning/arbetsprövning, språkträning, motivations- 
och stödsamtal, kartläggning av resurser och hinder, jobbsökarverksamhet, 
arbetslivskontakter och praktik. Möjlighet till anställning med stöd av extratjänst erbjuds för 
dem som kvalificerar för detta via Arbetsförmedlingen. Vi erbjuder även vägledning och stöd 
i att hitta utbildnings- och yrkesvägar. 

 

 

 

 

 

 



2.0 Verksamheter 
2.1 Bruksam (projekt)  
Bruksam är idag en verksamhet under projektet ASAP. Robertsfors kommun driver projektet 
med stöd från ESF (Europeiska socialfonden) och i samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Projektet ska hjälpa individer att hitta Arbete, Studier, Aktiviter eller Praktik, därav namnet 
ASAP, som också kan tolkas som As Soon As Possible. Bruksam tar hand om kommunens 
överskott och gör det tillgängligt för kommunens verksamheter. På så sätt minskar behovet 
av att köpa nytt. Bruksam gör även överskottet tillgängligt för allmänheten och hjälper på så 
sätt till att skapa ett hållbart samhälle. De tar också emot allmänhetens överskott och gör 
det tillgängligt för återbrukare. Hos Bruksam finns det möjlighet för individer att erhålla 
insatser som ökar deras utsikter till arbete. 

Deltagarna erbjuds insatser såsom arbetsträning/arbetsprövning, språkträning, motivations- 
och stödsamtal och jobbsökarverksamhet. Möjlighet till anställning med stöd av extratjänst 
erbjuds för dem som kvalificerar för detta via Arbetsförmedlingen vilket ge deltagarna 
arbetslivserfarenhet och referenser viktiga för kommande jobbsökning. Extratjänsterna är 
också ett viktigt alternativ till försörjningsstöd.  

Målsättningen är att Bruksam från och med år 2019 ska ingå i ordinarie verksamhet inom 
arbetsmarknadsenheten. Se bilaga 1.  

2.2 Ung & framåt (projekt)  
Ung & Framåt är ett projekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor (MUCF).  Ung och framåt är en hälsofrämjande verksamhet som ska 
motverka den onda spiralen för hemmasittande ungdomar i kommunen. Isolering, avsaknad 
av motivation och framtidstro, dålig dygnsrytm och olika missbruk är vanligt förekommande 
hinder för den här målgruppen. Några är redan inskrivna på försörjningsstöd och större 
andelen riskerar att hamna där i framtiden. Denna målgrupp står långt ifrån 
arbetsmarknaden och studier varpå behovet av extra stöd är stort. Ung & Framåt är en 
startplats för personer som i framtiden önskar att närma sig studier och/eller arbetsliv men 
kan även vara ett stöd för ungdomar som redan har insatser exempelvis hos 
Arbetsförmedlingen. Alla ungdomar i åldrarna 15-25 år är välkomna att delta i projektet. 

2.3 Integration- och flyktingmottagning 
Arbetsmarknadsenheten har ansvar för flyktingmottagningen och bosättningen i Robertsfors 
kommun och samarbetar bland annat med Arbetsförmedlingen för att individer ska få jobb 
och egen försörjning. 

De flesta flyktingar kommer till kommunen genom anvisning från Migrationsverket. Vid 
ankomst till kommunen blir man mottagen av flyktinghandläggare från 



Arbetsmarknadsenheten och får information om var flyktingmottagningen finns och vilka 
mottagningstider som gäller. Gemensamt besök i bostaden sker också. 

2.4 Arbetskonsulent  
Arbetskonsulentens roll är att stödja individer att hitta vägar till arbetsmarknad, studier eller 
meningsfull sysselsättning. Fokus ligger på vägledning inom arbetsmarknadsområdet. 
Arbetskonsulentens arbete innebär till stor del att hålla individuella samtal med personer 
som står utanför arbetsmarknaden. En annan uppgift består i att etablera kontakter med 
arbetsgivare för rekrytering av olika former av praktikplatser och platser för arbetsträning. I 
korthet kan individer få hjälp med: 

• Kartläggning av sina kompetenser 
• Lära sig söka arbete på ett aktivt och effektivt sätt 
• Individuellt anpassat jobbsökeri med coachning 
• Motiverande samtal 
• Utformning av och personlig profilering av sina ansökningshandlingar 
• Förberedelser inför anställningsintervju 
• Information om arbetsmarknaden 
• Hjälp att hitta praktikplats och introduktion på arbetsplatsen 
• Enklare studie- och yrkesvägledning 
• Uppföljning av sina framsteg i förhållande till sina uppsatta mål 

Med utgångspunkt i en individuellt utformad plan erbjudes stöd att ta nästa steg till något av 
följande spår: arbete/sysselsättning, studier eller arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

2.5 Projekt för att utveckla samarbetet med företag 

Robertsfors kommun har erhållit statsbidrag från Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete (DUA) under år 2018-2019. Dessa medel finansierar ett projekt som syftar till att 
förstärka samverkan mellan företagen i kommunen, Robertsfors kommun och 
Arbetsförmedlingen för att på så vis skapa modeller för framtida introduktioner och 
underlätta för att fler nyanlända och individer långt från arbetsmarknaden ska komma i 
studier eller arbete. För närvarande är introduktioner av dessa målgrupper undermåliga, 
vilket resulterar i att arbetsgivarna måste lägga förhållandevis mycket energi på detta 
samtidigt som arbetsmiljön för såväl de aktuella individerna samt för den ordinarie 
personalen riskerar att bli lidande. Detta har lett till en negativ bild gällande mottagandet av 
individer från Arbetsförmedlingen eller Robertsfors kommun. För att skapa en positiv 
utveckling ska projektledaren se över dessa introduktioner och vara ett handgripligt stöd. 
Samtidigt som introduktionerna förbättras ska även samverkan med företagen på lång sikt 
utvecklas. 



2.6 Feriearbete  

Feriearbete erbjuds varje år till ungdomar som avslutar grundskolan det året.  Genom ett 
feriearbete hoppas vi att ungdomarna får en inblick i arbetslivet och hjälper dem när de ska 
välja yrke i framtiden. Arbetsmarknadsenheten har samordningsansvaret samt fördelar 
feriearbetsplatserna både intern inom kommunens förvaltningar men även hos externa 
företag och föreningar. 

  

3.0 Organisation Arbetsmarknadsenheten 
 

3.1 Enhetschef  

Som enhetschef leder du arbetsmarknadsenheten och är direkt underställd chefen för 
tillväxtsektorn. Du driver enhetens utveckling och skapar förutsättningar för medarbetarna 
att nå uppsatta mål. Du förväntas vara delaktig i hela förvaltningens utvecklings- och 
förbättringsarbete. I tjänsten ingår ansvar för Bruksams verksamhet, koordinerande insatser 
gällande Samordningsförbundet och DUA, uppföljning av projekt, samordningsansvar samt 
fördelning av feriearbetsplatserna både intern inom kommunens förvaltningar men även hos 
externa företag och föreningar. 

3.2 Arbetskonsulent: 

1 tjänst, Arbetskonsulentens roll är att stödja individer att hitta vägar till arbetsmarknad, 
studier eller meningsfull sysselsättning. Fokus ligger på vägledning inom 
arbetsmarknadsområdet. Arbetskonsulentens arbete innebär till stor del att hålla 
individuella samtal med personer som står utanför arbetsmarknaden. En annan uppgift 
består i att etablera kontakter med arbetsgivare för rekrytering av olika former av 
praktikplatser och platser för arbetsträning. 

3.3 Arbetsledare/Handledare: 

1,5 – 2,5 tjänster, anställda under arbetsmarknadsenheten med specifikt ansvarsområde 
exempelvis returmarknaden (Bruksam), utegrupp m.m. men med flexibilitet beroende på 
aktuellt behov o dyl. Antalet tjänster och arbetets inriktning och fokus ska styras utifrån 
antalet deltagare och deras behov.  

En del av handikappomsorgens personal bör organiseras under Arbetsmarknadsenheten och 
arbeta både mot brukare från handikappomsorgen men även mot alla andra deltagare.  Det 
är av högsta vikt att alla erhåller individuellt anpassad handledning. 



(Önskvärda) kvalifikationer för dessa tjänster:   

Uppdraget är att tillsammans med övriga medarbetare fortsätta utveckla Bruksams 
verksamhet. Du kommer att med våra deltagare i fokus ha det övergripande ansvaret för 
den arbetsförberedande verksamheten som bedrivs på enheten och den planering som görs 
för varje deltagare. Du kommer att samarbete mycket med övriga kollegor inom 
Arbetsmarknadsenheten och du är underställd enhetschefen. Vi ser gärna att du är utbildad 
pedagog eller har beteendevetenskaplig utbildning, alternativt förvärvat motsvarande 
erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.  Kanske har du också coachutbildning, 
utbildning inom lösningsfokuserat arbetssätt och/eller motiverade samtal. 

Du bör ha ett intresse och erfarenhet av arbetsförberedande insatser i någon form samt vara 
förtrogen med ett coachande förhållningssätt. I din roll behöver du vara lyhörd, tydlig och 
uppmuntra både medarbetare och deltagare till utveckling.  

Du behöver även ha ett stort intresse för hälsofrågor då det genomsyrar hela verksamheten. 
Då arbetsmarknaden är i ständig förvandling är det nödvändigt att du är öppen för 
utveckling och förändring. 

Arbetet kommer att innebära många bollar i luften och det är viktigt att du har utgångspunkt 
i ett lösningsfokuserat arbetssätt. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetet kräver B-körkort. 

 

3.4 Integrationssamordnare: 

2 tjänster, arbete som Integrationssamordnare innebär att ge nyanlända en god och 
effektfull integrering i det svenska samhället och arbetslivet. Det innebär att arbetet är riktat 
mot personens egen utveckling och mot egen försörjning.  Integrationssamordnarna har 
samordningsansvaret för kommunens integrationsfrågor. I dagsläget har kommunen skrivit 
ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 20 flyktingar per år.  

 
Integrationssamordnarens arbetsuppgifter är bland annat:  

• Ordna bostad för den/de nyanlända.  
• Ordna plats för svenskundervisning på svenska för invandrare (SFI).  
•  Ordna för den samhällsinformation som den/de nyanlända har rätt till.  
•  Sköta den löpande ekonomihanteringen i integrationsfrågorna.  
• Säkerställa att de nyinflyttade integreras och blir delaktiga i vårt samhälle.  
• Hålla tät kontakt med olika myndigheter. Svara för statistik, uppföljningar och 

utvärderingar.  
•  Delta i förekommande nätverk i syfte att utveckla integrationsarbetet.  



Dock omfattar inte ovanstående åtaganden de som befinner sig i kommunen som 
asylsökande. Här ligger ansvaret på Migrationsverket. Barn till asylsökande har dock rätt till 
skolgång. I dessa ärenden kan integrationssamordnaren vara en viktig länk. 

(Önskvärda) kvalifikationer för dessa tjänster:   
 
Arbetet är självständigt utifrån givna gemensamma uppdrag som utformar arbetet utifrån 
flexibla behov hos målgrupperna. På ett lösningsfokuserat sätt arbetar du med att ta fram 
individernas egna resurser och motivation och utifrån det medverka till en positiv utveckling.   

Vi ser gärna att du har har en relevant högskoleutbildning, alternativt förvärvat motsvarande 
erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.  Du har erfarenhet av arbete inom 
integrationsfrågor samt erfarenhet av arbete med enskilda som befinner sig i en komplicerad 
och sammansatt social situation. Du behöver ha kunskap om sociala samband och om hur 
individens sociala situation påverkas av inaktivitet och arbetslöshet. Du har förmåga att 
utifrån detta driva den enskildes process framåt. Vi ser även att du har erfarenhet av att 
arbeta med grupper.  
 
Som person är du flexibel, utåtriktad, engagerad och strukturerad samt har en god 
samarbetsförmåga. Du har förmåga att driva egna projekt samt ha förmåga att anpassa 
arbetsmetoderna utifrån ett ständigt förändrat uppdrag, kunna driva arbetet framåt även 
om förutsättningarna i verksamheten förändras. Du behöver också ha förmåga att hålla 
igång många olika processer och visa resultat av ditt arbete.  
 
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. B-körkort krävs för tjänsten.  

 

3.5 Projektverksamheter att jobba vidare med 

I dagsläget 2 tjänster, ”Ung & Framåt” samt ”Företagskoordinator”. 

(Önskvärda) kvalifikationer för dessa tjänster:   

Enligt beskrivning i projektansökan. 

 

  



 

4.0 Tillväxt organisation 1/1 2019  
  Tillväxt  

1,0 
Sektorchef  

Bibliotek  
4,5 + 0,4 KC 

Kultur & bibliotekschef  

Förening/fritid/(402)    
0,5 

Unga(451)     
0,5 

Enhetschef   
 

Arbetsmarknadskonsul.    
1,0 

Näringsliv   
1,0 

Besöksnäring   
0,5 

Digitalisering 
/kommunikation    

1,0 

Kultur, folkhälsa, ideellt  

 

Arbetsmarknadsenhet  

 

Näringsliv/besöksnäring 

Badhus  + Unga ovan  
2,5 (+40h/mån)  

Integrationsenhet     
2,0 

Bruksam     
1,5-2,5 

Extratjänster, LSS m.m. 
10-15 st 



5.0 Ekonomiska förutsättningar  
5.1 Arbetsmarknadsenheten 
 
Arbetskonsulent tjänsten är idag finansierad till 75 % av samordningsförbundet. Resterande 
del av tjänst finansieras via projekt.  

Integrationssamordnarna finansieras via de människor vi idag tar emot och det statliga stöd 
som erhålls.  

Därutöver har vi som tidigare beskrivits 1 extra tjänst och 2 projekttjänster.  

Under 2018 så har totalt 10 personer haft anställning med stöd av extratjänst istället för 
försörjningsstöd. Den totala tiden uppgår för dessa individer till 66 månader(under 2018). I 
rapportskrivande stund är ytterligare 3 st på väg från försörjningsstöd till extratjänst.  

 

5.2 Bruksam  
 

Bruksams verksamhet drivs av tre handledare.  Alla med av arbetsförmedlingen 
subventionerade anställningar. Subventionerna är mellan 55% och 75% av lönekostnaden.  
För närvarande tre handledare som tillsammans kostar ca 500 000 inklusive alla 
lönebikostander.  Från detta ska intäkterna från försäljningen till allmänheten dras vilket ger 
en kostnad på 240 000.  

När Bruksam inte längre är en del av projektet ASAP bör det vara möjligt att finansiera en del 
av lönekostnaderna  med annan projektverksamhet. 

Den interna hyran för lokalen på Jenningsskolan uppgår till 174 000kr/år. 

 
5.2.1 Bruksam som arbetsplats 
 
Bruksam: Idag finns 13 personer på Bruksam. 7 personer på extratjänst. De flesta personer 
är och har varit försörjningsstöd. Av dessa 13 personer är 4 st direkt från försörjningsstöd.  

3 st personer är anställda på subventionerade anställningar, vars alternativ har varit 
arbetslöshet. 

3 personer är anvisade från soc/LSS 

Under ett års tid som Bruksam varit igång har ytterligare 14 personer passerat genom 
Bruksam via(språkträning, arbetsprövning, stöd för studier, stöd i jobbsökande mm). Dessa 
är nu i arbete eller studier.  

Under år 1 har intäkterna för försäljning till allmänheten varit: 260 703 kronor. Intäkterna 
har ökat varje månad då fler och fler kunder upptäckt Bruksam.  



5.2.2  Det interna återbruket  
Bruksam hjälper till att rensa i de kommunala förråden och göra det som finns där tillgängligt 
för all kommunal verksamhet, inte bara den som placerat prylarna i förrådet. All kommunal 
verksamhet kan utan debitering hämta möbler och annat från Bruksam. 
Vid 439 tillfällen har kommunal verksamhet hämtat från Bruksam till sin egen verksamhet. 
Ibland små prylar, ibland stora möblemang, ibland fulla kundvagnar. Det som kommunen på 
detta sätt har återanvänt istället för att låta ligga undangömda i förråd har ett värde av 
218 317 kr. Värdet är beräknat utifrån det pris det skulle fått om det såldes i 
returmarknaden. De främsta nyttjarna av Bruksams interna återbruksmarknad är 
förskolorna, men även andra verksamheter börjar upptäcka möjligheten.  
 
5.2.3 Bruksam gör det som annars inte blir gjort 
 
Bruksams personal gör jobb åt kommunens verksamheter som de själva inte har möjlighet 
att göra. Allt från att röja längst Flottarstigen, montera möbler, måla köket på 
ungdomsgården, snygga till på graven i Ratan, flytta möbler, inventera konsten etc etc. 
Sedan start (2017 + 2018) har arbeten utförts vid 342 tillfällen till ett värde av 856 500kr. 
Bruksam har då i den uträkning som gjorts utgått från att varje timme kostar 250 kronor.  

 

5.3 Försörjningsstöd  
Här är det väldigt svårt att räkna då det skiljer sig mycket från individ till individ hur många 
barn, sambo, boendekostnad m.m. som individen har MEN om vi räknar på det absolut 
lägsta värdet så är det för en ensamstående individ:  

Personliga kostnader: 3030 
Hushållskostnader: 970 
Sen tillkommer naturligtvis hyra, hemförsäkring, hushållsel m.m. Ett snitt i Sverige idag 
utifrån en snitthyra på 6500 kronor plus el och hemförsäkring skulle landa ungefär på 6950 
kronor/månad.  

En barnfamilj med tre barn skulle ligga ungefär på 19 000 kronor.  

Det är svårt att säga exakt kring denna kostnad men i kostnadsberäkningen har vi valt att 
lägga oss på den lägre nivån.  

5.4  Ekonomi i balans 
Totalt har arbetsmarknadsenheten lyft 17 personer till extra tjänst. Detta, schablonmässigt 
har inneburit en besparing på 6950 kr * 17 individer/månader. Total 118 150 kr/månad.  
Under 2018 beräknas alltså försörjningsstödet ha minskat med 1 417 800 kronor. Dock har 
försörjningsstöd ökat i kommunen p g a faktorer som legat utanför arbetsmarknads-
enhetens kontroll. Till stor del handlar det om arbetssätt och att det krävs nytt tänkande för 
att implementera modeller som liknar Trelleborg och Arboga. Rent teoretiskt skulle varje 
person som söker försörjningsstöd först träffa arbetsmarknadskonsulent för att scanna av 
om det finns möjlighet till jobb, praktik, studier innan försörjningsstöd betalas ut.  



5.4.1 Socioekonomiska förhållanden 
Det är idag av vikt att ha ett arbete att gå till. All forskning visar att både den fysiska- och 
psykiskahälsan blir bättre av att känna sig behövd än att inte ha någon sysselsättning. För 
familjeförsörjare är det också av vikt att kunna visa sina barn att försörjaren har ett arbete 
och inte lever endast på bidrag. Här går det att skriva mycket text men jag tror de som läser 
denna rapport förstår vikten av arbetskamrater, fika vid fikabordet, vara en del av en 
gemenskap och del i ett sammanhang. De vinster som Bruksam skapar är till stor del inte 
synliga i den ordinarie bokföringen vilket måste tas hänsyn till när bokslut görs. En modell 
bör skapas där verksamheten kan tillgodoräkna sig resultatet av de varor som återbrukas 
inom kommunen, de tjänster som utförs och det minskade behovet av försörjningsstöd som 
uppkommer, bonusar för extratjänster etc.  
 

 

6.0 Förslag till beslut  
 

Att godkänna ny organisation: Arbetsmarknadsenhet 2019 
 
Att Bruksam fr. o m januari 2019 blir en permanent del av Robertsfors kommuns 
arbetsmarknadsenhet. En egen resultatenhet i koncernen.  
 
 
  



Bilaga 1  

 

 

Bruksam 
 

Bruksam i Robertsfors ska bidra till att utveckla Robertsfors till ett klimatsmart, ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 
Bruksam är en del av Robertsfors kommuns arbetsmarknadsenhet. 
 
Verksamheten ska: 

• Stötta en cirkulär ekonomi inom kommunen genom att synliggöra kommunens 
överskottsmaterial och göra det tillgängligt och sökbart för all kommunal verksamhet 
och minska risken för att onödiga inköp görs av material som redan finns.  

• Till allmänheten sälja överskottsmaterial som bedöms vara av lågt intresse för 
kommunens verksamheter, samt överskott som lämnats in av privatpersoner inom 
kommunen.  Bruksam driver en returmarknad för detta. 

• I samarbete med Fagerliden ta hand om produkter som förtjänar en andra chans. Om 
möjligheter finns, renovera eller nyskapa produkter.  

• Skapa dagliga aktiviteter som upplevs som meningsfulla och samhällsnyttig för 
personer som omfattas av LSS. 

• Erbjuda försäkringskassan och socialförvaltningen platser för arbetsträning, 
arbetsprövning och förberedande insatser inför arbetsträning. 

• Erbjuda arbetsförmedlingen praktikplatser och språkträningsplatser för de som står 
långt från arbetsmarknaden.  

• Anställa ur samma målgrupp på extratjänster och på så sätt minska kostnaden för 
försörjningsstöd och samtidigt hjälpa deltagarna in på den ordinarie arbetsmarknaden.  

• I samarbete med kommunens flyktigmottagning möblera de lägenheter som ställs 
iordning för flyktingmottagning. 

• Genomföra kompetenshöjande utbildningar för deltagarna och på så sätt stärka deras 
möjligheter på den ordinarie arbetsmarknaden. 

• På sikt skapa en ”ute-grupp” som ska arbete med röjning längst vandringsleder och 
fiskeplatser, underhåll av skidspår och hockeyplaner samt annat arbete som är till gagn 
för kommunmedborgarnas friluftsliv.   

 
 
Läget i september månad 2018 
Bruksam är en aktivitet inom ASAP. 
 
I aktivitetet finns följande personer: 

• tre anställda med lönebidrag som driver returmarknaden. (2,75 tjänst) 
• sju personer anställda på extratjänst. (6,5 tjänst) 
• personer som arbetstränar eller deltar i förberedande insatser med beslut från 

socialförvaltningen alternativt arbetsförmedling via BEAS. 
 



I Robertsfors kommun 
går de tre 

dimensionerna av 
långsiktig hållbar 
utveckling (social, 

ekonomisk och 
miljömässig) i takt. 

Utveckling och arbete 
präglas av en 

helhetssyn där de tre 
dimensionerna utgör 

grunden. 
 

Kommunens översiksplan. 
 

Vid sidan om Bruksam finns aktivitet kopplad till Bruksmuseet där det för närvarande finns 
tre personer med subventionerade anställningar.  
Inom ASAP finns ytterligare ett antal deltagare som inte deltar i aktiviteterna utan är i 
projektet för att få stöd och matchning mot arbetsmarknaden alternativt studier.  
Sedan ASAPs start har 63 personer deltagit i projektet. 
 
Ekonomi 
Bruksam startade sin verksamhet under andra halvan av 2017. Butiken öppnade den 20 
september och har därefter haft öppet tre dagar i veckan. 
Försäljningen till allmänheten har sedan starten inbringar 260 703:- 
Intern har varor inom kommunen förmedlats till ett värde av 218 317:- (priset beräknat utifrån 
ett tänkt försäljningspris i returmarknaden)  
Deltagarna i Bruksam har utfört uppdrag till de kommunala förvaltningarna till ett värde av 
856 500:- ( 250kr/timme). 

 
Bruksam är idag en verksamhet som är 
självfinansierade bortsett från kostnaden för 
internhyran som uppgår till 14 500:- per månad.  
 
De varor som förmedlas inom kommunen eller för och det 
arbete som utförs för de kommunala verksamheterna syns 
inte i den ekonomiska redovisningen (bokförs inte).. 
 
Den kostnadsbesparing som kommunen gör i form av 
minskat behov av försörjningsstöd för alla de som kan 
anställas med hjälp av extratjänst syns inte heller i 
bokföringen, vilket kan komma att uppgå till betydande 
belopp. Förutom de extratjänster som redan finns planeras 
tillsammans med arbetsförmedling och BEAS för 
ytterligare tre som idag har hela sin inkomst i form av 
försörjningsstöd. 
Extratjänsterna ger därtill kommunen del av den bonus 
som regeringen fördelar, för Robertsfors så uppgår den till 
342 874:- för 2017 
 

Inom verksamheten skapas platser för personer med LSS beslut, vilket också bör innebära en 
besparing för kommunen. Dock bör handledare för nuvarande LSS verksamhet flyttas över till 
Bruksam när verksamheten växer. För närvarande planeras för två placeringar enligt LSS. 
 
Idag får Bruksam ingen ersättning för placeringar från arbetsförmedling eller 
försäkringskassa, detta så länge som Bruksam är en aktivitet inom ASAP. För liknande 
verksamhet i Vindeln och Nordmaling är ersättningen från arbetsförmedling och 
försäkringskassan en viktig inkomstkälla.  
 
Under 2018 drivs Bruksam vidare som en aktivitet under ASAP, med de villkor som gäller 
idag, det finns en medvetenhet om att den internhyran inte kan finansieras av Bruksam.  
  
Från 2019 drivs Bruksam som en egen resultatenhet inom Arbetsmarknadsenheten.  
 



Verksamheten bedrivs enlig den punktlista som finns inledningsvis. 
I verksamheten finns arbetsledare för returmarknaden samt handledare med 
beteendevetenskaplig kompetens eller erfarenhet.  
 
De vinster som Bruksam skapar är till stor del inte synliga i den ordinarie bokföringen vilket 
måste tas hänsyn till när bokslut görs. En modell bör skapas där verksamheten kan 
tillgodoräkna sig resultatet av de varor som återbrukas inom kommunen, de tjänster som 
utförs och det minskade behovet av försörjningsstöd som uppkommer, bonusar för 
extratjänster etc.  
 
Avtal bör skrivas med Arbetsförmedlingen som reglerar ersättningen för de deltagare som 
anvisas därifrån. 
 
Eventuellt kan det traditionella bokslutet kompletteras med ett Socioekonomiskt bokslut där 
verksamhetens sidoeffekter ges ett ekonomiskt värde. Det vill säga där den sammanlagda 
samhällsnyttan inkluderas. 
 
Ett bokslut för 2017 och 2018 där alla ovanstående faktorer ingår skulle visa att Bruksam 
resulterat i ett inte oväsentligt överskott. 
 
  
 

 

 

  



Bilaga 2  

Nedanstående verksamhet stark koppling 
mot enheten 

Näringsliv och Arbete 

I Robertsfors kommun finns goda förutsättningar för att starta och driva företag. Här finns 
redan idag cirka 900 företag, men vi ser gärna att det blir ännu fler. 

Nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt. 
Detta är också grunden för att kunna utveckla välfärden. Näringslivsansvarig hos Robertsfors 
kommun arbetar aktivt med näringslivsutveckling för att skapa förutsättningar för fler 
företag och fler arbetstillfällen.  

 

Näringsliv i samverkan (NIS) är ett samverkansprojekt med samverkansparterna Robertsfors 
kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun samt Bjurholms 
kommun. Syftet med projektet är att utveckla metoder med direkt nytta för företagen för att 
främja företagande, fler startade företag och ökad konkurrenskraft. 
Det övergripande målet är att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för nya och 
befintliga företagsamt överbrygga skillnader i de inomregionala förutsättningarna att starta, 
driva och utveckla företag. Projektets huvudmål är fler och växande företag genom att 
utveckla metoder och lägga grunden för strategisk, långsiktig näringslivsutveckling med 
breddad näringslivsstruktur och nyföretagande. 
Den primära målgruppen är små och medelstora företag, män och kvinnor som vill starta 
eller utveckla sina företag inom de ingående kommunerna. Projektets strategi för att nå 
underrepresenterade grupper är att de horisontella kriterierna jämställdhet, lika möjligheter 
och ickediskriminering kommer att användas som verktyg i projektgenomförandet för att 
främja nya idéer och ge möjlighet till likvärdigt stöd. 
Bjurholms kommun är projektägare av projektet. I NIS-projektet samverkar de fem 
kranskommunerna Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun. 
Varje kommun har en lokal projektledare i projektet. Projektet sträcker sig över perioden 
2016-08-01 – 2019-09-30 och finansiärer är de deltagande kommunerna (Robertsfors, 
Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun) och Region Västerbotten. 

http://www.vindeln.se/
http://www.bjurholm.se/
http://www.vannas.se/
http://www.nordmaling.se/

	1.0 Arbetsmarknadsenheten Bakgrund
	1.1 Samverkan
	1.2 Dua
	1.3 Samordningsförbundet Umeåregionen
	1.4 Robertsfors beredningsgrupp till arbete eller studier (BEAS).
	1.5 Individuella insatser

	2.0 Verksamheter
	2.1 Bruksam (projekt)
	2.2 Ung & framåt (projekt)
	2.3 Integration- och flyktingmottagning
	2.4 Arbetskonsulent
	2.5 Projekt för att utveckla samarbetet med företag
	2.6 Feriearbete

	3.0 Organisation Arbetsmarknadsenheten
	3.1 Enhetschef
	3.2 Arbetskonsulent:
	3.3 Arbetsledare/Handledare:
	3.4 Integrationssamordnare:
	3.5 Projektverksamheter att jobba vidare med

	4.0 Tillväxt organisation 1/1 2019
	5.0 Ekonomiska förutsättningar
	5.1 Arbetsmarknadsenheten
	5.2 Bruksam
	5.2.1 Bruksam som arbetsplats
	5.2.2  Det interna återbruket

	5.3 Försörjningsstöd
	5.4  Ekonomi i balans
	5.4.1 Socioekonomiska förhållanden


	6.0 Förslag till beslut
	Bruksam
	Nedanstående verksamhet stark koppling mot enheten
	Näringsliv och Arbete
	I Robertsfors kommun finns goda förutsättningar för att starta och driva företag. Här finns redan idag cirka 900 företag, men vi ser gärna att det blir ännu fler.

