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Projektplan Utredning gemensam LOV aktör

arbetsmarknad
Vilken utmaning eller vilka behov vill projektet bidra till att lösa/uppfylla?
Koppla till utvecklingsområde i Familjen Helsingborgs utvecklingsplan.
Den statliga arbetsmarknadspolitiken står inför stora förändringar. Staten har för avsikt att från
slutet av 2022 förändra arbetsförmedlingens uppdrag så att myndigheten enbart ansvarar för
myndighetsutövning, upphandling av externa leverantörer och uppföljning. Insatser och arbete
tillsammans med individen kommer att genomföras av upphandlade aktörer i ett valfrihetssystem.
En statlig utredning har visar att kommunerna kan vara aktörer i ett sådant system.
Det finns en oro hos kommunerna att ett LOV system skulle innebära att kommunerna får
svårare att kombinera insatser för de grupper som behöver arbetsmarknadsinsatser i kombination
med sociala insatser eller utbildningsinsatser som ju i båda fallen är ett kommunalt ansvar.
Samplanering för individer som har behov av det ökar måluppfyllelsen
Syfte
Utreda de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna för att familjen i någon form
skulle kunna vara en gemensam LOV-aktör eller LOU-aktör i den nya arbetsmarknadspolitiken.
Utredningen ska tjäna som del i ett beslutsunderlag för de kommuner inom familjen som skulle
vilja samarbeta på det sättet. Beroende på hur arbetsmarknadspolitiken slutligt utformas kan en
lokal gemensam LOV-akör både bidra till effektivare välfärdstjänster och kompetensförsörjning.

Vad ska ni genomföra i projektet, gärna i punktform?







En konsult ska handlas upp för att genomföra utvärderingen under våren.
Parallellt med det kommer det nya systemet för den omställda arbetsmarknadspolitiken
att konkretiseras. Vår bedömning är att vi under första kvartalet 2021 kommer att från
staten få mer kunskap om hur systemet är tänkt att fungera.
Den strategiska styrgruppen för arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning kommer
att utifrån utvärderingen, förändrad lagstiftning och volymantagande visa på olika
alternativ för hur vi skulle kunna gå vidare
Beslut om den enskilda kommunens roll i det framtida systemet fattas förstås av
respektive kommun.

Ska projektet kunna implementeras i ordinarie verksamhet, i så fall hur?
Ger projektet några direkta effekter, i så fall vilka och för vem?
Om utvärderingen visar på effektiva sätt att organisera delregional samverkan inom ett LOV eller
LOU system så skulle det kunna innebära minskade kostnader/ökad finansiering från staten,
tillvaratagande av den kompetens som finns på området i kommunerna och snabbare flöden för
de individer som uppbär ekonomiskt bistånd, för de kommuner som i så fall väljer att delta.

Enkel organisationsbild där olika medverkande parter, styrgrupp,
projektledning, ansvar för ekonomi och koppling till kunskapsnätverk
beskrivs. Alla ska vara informerade och vilja medverka.
Strategiskt nätverk för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration – fattar beslut om
projektformulering, styrgrupp för projektet och rapporterar resultaten till styrelsen för FH
Arbetsgrupp/referensgrupp för projektet – tillsätts av den strategiska styrgruppen
Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborg – genomför upphandlingen

Enkel tidplan med huvudaktiviteter.
November 2020 – beslut om projektplan
December 2020 – upphandlingsunderlag tas fram
Januari-februari 2021 – upphandling
Mars-maj 2021 – utvärdering genomförs
Juni-september – förslag till hur vi går vidare tas fram

Enkel ekonomisk plan som berättar hur mycket pengar som söks och
vad pengarna kommer att användas till. Redovisning av annan
finansiering, utöver sökta medel från Familjen Helsingborg.
Direktupphandling av konsult 350 000 kr ansöks från styrelsen för Familjen Helsingborg

Beskriv hur ni själva och styrelsen ska kunna följa utvecklingen av
projektets insatser, genom aktiviteter och effekter.
Eftersom projektet är en utvärdering som ska resultera i ett förslag till en eventuellt förändrad
organisation är behovet av löpande uppföljning till familjen Helsingborgs styrelse lågt. Frågan
kommer löpande att lyftas på den strategiska styrgruppens möten.

Vilka är de största utmaningarna/hindren/riskerna för projektet och hur
ska de mötas? Eller möjligtvis de två största.
Den största svårigheten med utvärderingen är att förstå hur de pågående lagförändringarna
kommer att påverka verksamheten. Men vi bedömer att vi trots det behöver förstå
systemtekniska, juridiska och ekonomiska utmaningar och möjligheter för att i ett senare läge ha
en kort startsträcka om behov finns.

Vilken kommun ansvarar för projektet?
Helsingborg
Maria Norrby
maria.norrby@helsingborg.se
0722-113802

