Process för inskrivning på arbetsmarknadsavdelningen
(för klienter 30+)
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen

Mottag

Nybesök

1 vecka

Brukare kontaktar mottaget i det område hen tillhör. Tid
för nybesök bokas till socialsekreterare inom en vecka.

Beslut

1 vecka

Inskrivning

Eventuellt beslut om ekonomiskt bistånd fattas. Brukare
skrivs in på arbetsmarknadsavdelningen inom en vecka.

30+
Skrivs in på arbetsmarknadsavdelningen, Nobelvägen
66.
Även personer som har låga kunskaper i svenska, SFIstuderande och personer med ohälsa (upplevd eller
utredd) som inte påverkar deltagande i grupp, ska
hänvisas till dessa möten.
Socialsekreterare skickar kallellse till inskrivningsmöte:

Arbetsmarknadsplanering
Inskrivningsgrupper allmänna
Tisdagar 09:00-11:00
Inskrivningsgrupper sfi-studerande
Fredagar 09.00–11.30

Alla*

* Undantag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Engångsansökningar från sökande som i övrigt är
självförsörjande
Sökande med ett tillfälligt behov av bistånd
på mindre än 3 månader
Sökande med mer än 3 månader kvar på
föräldraledighet
Studenter med korta jul-/sommaruppehåll
Sökande med tungt och aktivt missbruk som
omöjliggör en arbetsmarknadsplanering
Sjukskrivna med tunga och omfattande
diagnoser vilka omöjliggör en
arbetsmarknadsplanering
Sökande med 100% sjukersättning/pension
Sökande med 100 % aktivitetsersättning

Om en person uteblir två gånger från inskrivningsmötena ska trepartssamtal bokas, i det fall det är
fortsatt aktuellt med en arbetsmarknadsplanering.

Trepartssamtal
1. Personer med ohälsa eller en social situation som
behöver beaktas i planeringen
 Olämpligt att skrivas in i grupp, t.ex. personer med
social fobi, personer som själva uttrycker oro för att
delta i gruppsammanhang.
 Nya ärenden som återkommer och under de
senaste 6 månaderna inte kunnat fullfölja
planering med AMA/annan huvudman pga. social
eller hälsomässig problematik.
 Personer som vid två tillfällen uteblivit från
inskrivningsmöten.
 Personer med upplevd ohälsa/sjukskrivning där
det redan vid bifallet är uppenbart att det kommer
finnas ett behov av tät samverkan mellan social
tjänst och arbetsmarknadsavdelning, t.ex. inom
HUR-processen.
2. Högrisk
Med detta avses personer där det finns någon indikation på våldsbenägenhet.
Trepartsmöte sker vanligtvis på socialtjänstavdelninen.
Socialsekreterare bokar arbetsmarknadssekreterare och
kallar brukaren via telefon eller brev alternativt sms
eller e-post om samtycke finns. Tolk bokas vid behov.

Processen är beskriven utifrån nya ärenden som beviljas ekonomiskt bistånd, men från och med 180416 kan även personer
som varit aktuella för försörjningsstöd en längre tid skrivas in via inskrivningsmöten eller trepartssamtal enligt samma kriterier
som de nya. Arbetsrutinen gäller fr.o.m. 1 januari 2018. Tillägg: 2019-05-10

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

