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LOKAL OVERENSKOMELSE OM
SAMVERKAN FÖR TROLLHÄTTAN,
VÄNERSBORG OCH GRÄSTORP

Genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och
varaktigt minska långtidsarbetslöshet i ovan nämnda
Kommuner.

Trollhättans stad, Vänersborgs kommun, Grästorps kommun och
Arbetsförmedlingen Fyrbodal
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OVERENSK0MMELSE
1. Parter
Trollhättans Stad - Organisationsnammer 212000-1546
Vänersborgs Kommun - Organisationsnummer 212000-1538
Grästorps Kommun - Organisationsnummer 212000-1595
Arbetsförmedlingen Fyrbodal - Organisationsnummer 202100-2114

2. Syfte
Att genom samverkan enligt framtagen modell förbättra kompetensförsörjning och
påskynda individers etablering i arbetslivet.

3. Övergripande mål
Att långsiktigt och varaktigt minska arbetslösheten och öka andelen som uppbär egen
försörjning.
Lokala mål
- Att genom sam lokalisering och samverkan upprätta en effektfull gemensam
planering med individerna inom målgruppen.
- Att utveckla samarbeten mellan kommunerna kring rustande insatser för
målgruppen. Under 2020 planera uppstart av förberedande jobbspår.
- Att fler individer inom målgruppen påbörjar och slutför en yrkesutbildning.
- Att utveckla det gemensamma ansvarstagandet kring att utreda individens
förutsättningar att arbeta.
- Att vidareutveckla jobbspåren och arbeta tillsammans med
kompetensförsörjning utifrån lokala arbetsgivares behov.
90 % av deltagarna som påbörjar ett jobbspår ska fullfölja.

4. Målgrupp
Överenskommelsen gäller:
Arbetslösa som bedöms vara i behov av gemensamma insatser.
A. Individer som uppbär försörjningsstöd.
B. Individer med enbart förgymnasial utbildning, med fokus på utomeuropeiskt
födda och ungdomar.

5. Lokal modell
Parterna åtar sig att arbeta enligt den i bilaga 1 beskrivna modellen. Bilaga 2 beskriver
planerade och pågående jobbspår med dess innehåll och utformning. Bilaga 3
beskriver begränsningar i samlokalisering under rådande exceptionella läge.

6. Uppföljning
Parterna åtar sig att följa upp samverkan. Kommunen ansvarar för att löpande
registrera deltagarnas aktiviteter under tiden i kommuninsats.
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7. Överenskommelsens varaktighet och revidering
Överenskommelsen gäller tillsvidare
fr.o.m. 2020-06-01
Revidering sker senast 2021-02-28 samt vid behov.
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Paul Åkerlund
Kommunstyrelsens ordförande

Be y Augustsson
Kommunstyrelsens ordförande

Grästorps Kommun

Arbetsförmedlingen

Anna Jaha sson
AF Chef Fyrbodal
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