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1 Inledning 
Oavsett konjunktur har många personer svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden. De grupper som har svårast är personer med låg 

utbildningsnivå, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsvariationer. 

Ungdomar i ålder upp till 25 år och äldre personer över 55 år är de 

åldersgrupper som har störst svårigheter att få ett arbete. Svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden innebär också en svårighet att kvalificera sig 

för de statliga ersättningssystemen vid arbetslöshet eller sjukdom. För 

individer leder det till en ekonomisk och social utsatthet som också drabbar 

barnen till de föräldrar som saknar inkomst. När fler personer saknar inkomst 

leder det till att kommunen får minskade skatteintäkter och ökade kostnader 

för försörjningsstöd. Företag i sin tur är beroende av arbetskraft för att leva och 

växa. Att Nyköpings kommuns invånare har arbete och egen försörjning och att 

företagen har arbetskraft är en grundförutsättning för att vår kommun ska få en 

hållbar social och ekonomisk utveckling. Att ha låg arbetslöshet och hög 

förvärvsfrekvens är en prioriterad samhällsekonomisk fråga. En nära samverkan 

mellan offentliga aktörer, med näringslivet och med den idéburna sektorn är 

en förutsättning både för att personer med behov av stöd ska finna en plats på 

arbetsmarknaden och att företagen ska få sina behov av arbetskraft 

tillgodosedda. För att kommunen ska arbeta effektivt med 

arbetsmarknadsfrågorna behövs både en tydlig viljeinriktning och en tydlighet 

i organisationen. Därför behövs en Strategi för en hållbar arbetsmarknad i 

Nyköpings kommun. 

 

2 Mål och inriktning 

2.1 Målgrupp 

Den direkta målgruppen för denna strategi är personer i ålder 16-64 år med 

behov av stöd för att komma till arbete och egen försörjning. För vissa personer 

kan stödet endast behövas initialt och för andra mer långvarigt. Särskilt 

prioriterade är personer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden 

på grund av: 

 

• kort utbildningsbakgrund  

• otillräckliga kunskaper i svenska språket  

• funktionsvariationer   

• sociala svårigheter  
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2.2 Mål  

Agenda 2030 

 

Mål 1: Ingen fattigdom 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. 

Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, 

inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 

alla åldrar. 

Mål 4: God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Mål 5: Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 

tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla. 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

 

 

3 Strategins insatsområden 

3.1 Etablera strukturerad samverkan mellan offentliga aktörer 
och näringslivet 

Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är statligt och i första hand ska arbetslösa 

personer få insatser och stöd via Arbetsförmedlingen. Kommunens roll är att 

vara ett komplement och en samverkanspart till Arbetsförmedlingen. 

Kommunen har många verksamheter som möter personer som har behov av 

stöd för att komma ut på arbetsmarknaden och en strukturerad samverkan 

mellan dessa, Arbetsförmedlingen och näringslivet är central. Lokala 

överenskommelser om samverkan ska etableras och vara ett arbetsverktyg.  
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3.2 Erbjuda ”en väg in” till kommunens insatser för personer i 
behov av stöd för att komma till arbete och egen 
försörjning 

Kommunen ska organisera sina verksamheter för personer i behov av stöd för 

att komma till arbete och egen försörjning, utifrån principen ”en väg in”. Det 

ska vara enkelt, både för personer i behov av stöd och för samhällets olika 

aktörer, att hitta och etablera kontakt med kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas effektivt i nära 

samverkan och alltid sträva efter att finna långsiktigt hållbara lösningar för 

individer att komma till arbete och egen försörjning.  

3.3 Främja samarbetet med näringsliv och idéburen sektor 
och särskilt utveckla samarbetet med arbetsintegrerande 
sociala företag (ASF) 

För att personer med behov av stöd ska komma ut på arbetsmarknaden 

behövs arbetsplatser av varierande karaktär där personer kan hitta en plats 

utifrån sina egna förutsättningar. Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är 

företag eller ideella aktörer som driver näringsverksamhet med huvudsakligt 

syfte att integrera personer som har svårigheter att få och/eller behålla ett 

arbete. Kommunen ska särskilt främja socialt företagande i kommunen och 

utveckla samarbetet med både näringslivet och den idéburna sektorn. 

3.4 Erbjuda individuellt anpassade insatser för att öka 
förmåga 

Då individer har olika förmåga behövs individuellt anpassade insatser och vissa 

behöver vara av förberedande karaktär. För personer som av 

Arbetsförmedlingen inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande ska 

individuellt utformade insatser erbjudas för att öka självförtroende, motivation 

och förmåga i syfte att rusta personer för arbetsmarknaden. Kommunen ska 

själv erbjuda platser men samverkan ska eftersträvas med både näringslivet 

och ideella aktörer för att förhindra inlåsningseffekter.  

3.5 Uppmärksamma och underlätta möjlighet att delta i 
vuxenutbildning 

Utbildning är en avgörande faktor för att komma in på arbetsmarknaden och 

arbetslösa individers utbildningsnivå ska klarläggas och alltid beaktas vid val av 

insatser. Möjlighet att delta i vuxenutbildning på grund- och gymnasial nivå ska 

särskilt uppmärksammas och underlättas. Möjlighet att delta i studier på deltid 

och i kombination med andra aktiviteter ska undersökas särskilt för personer 

med låg utbildningsnivå. 
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3.6 Ge ökad möjlighet till eftergymnasial utbildning 

Ett livslångt lärande ska erbjudas i kommunen för att personer som vill ska 

kunna komma vidare i sin karriär och därmed också lämna plats i ingångsyrken 

för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utbudet av högskole- och 

yrkeshögskoleutbildningar ska kontinuerligt ses över och det ska vara enkelt 

att delta i eftergymnasial utbildning. En tät dialog ska hållas med näringslivet 

så att utbildningen som erbjuds är relevant både för kompetensuppgradering 

och kompetensväxling. Arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för 

att företagen ska kunna växa och långsiktigt vidareutveckla sin verksamhet i 

kommunen. 

 

4 Uppföljning och revidering av strategin 

4.1 Uppföljning av strategin 

Aktiviteter till strategin fastställs årligen i Kommunfullmäktiges budget 

formulerade som särskilda uppdrag riktade till nämnderna. Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att följa upp strategins genomförande 

och lämna en rapport till Kommunfullmäktige i juni varje år. Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämndens rapport ska innehålla en uppföljning av indikatorer 

inom strategins område (lämnas som bilaga) samt en sammanfattning av de 

aktiviteter som genomförts och utvecklingen inom området.  

4.2 Revidering av strategin 

Aktualitetsprövning av strategin ska göras vid ny mandatperiod. Kompetens- 

och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för aktualitetsprövning och ska i 

samband med den årliga rapporten till Kommunfullmäktige lämna förslag på 

eventuell revidering av strategin.  

Bilaga 
Tabeller med indikatorer från Kolada 

 

 

 

 


