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Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning
Kartläggningen skall besvara frågeställningarna nedan, samt diskutera sammansättningen
av grupperna med avseende på kön, födelseland och funktionshinder.
1. Antalet unga som inte fullföljer gymnasiet i kommunen
2. Antalet unga inom kommunens aktivitetsansvar
3. Antalet unga som uppbär försörjningsstöd till följd av arbetslöshet
4. Antalet unga hos Arbetsförmedlingen
5. En uppskattning av antalet unga 20-24 år som vare sig arbetar eller studerar och som
inte Arbetsförmedlingen eller kommunen har kontakt med
METOD: Statistikinsamling via Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, antagnings kansliet Gymnasium Skaraborg samt
intervjuer med personer i nyckelfunktioner i Tibro Kommun. Följande individer har varit
behjälpliga med statistik och/eller bidragit med reflektioner kring materialet; ansvarig för
introduktionsprogrammet, en fältassistent, en fritidsledare, folkhälsoplaneraren,
näringslivsrepresentanter, VD för det lokala näringslivsbolaget, handläggare och
enhetschef från socialtjänsten, unga arbetssökande, styrgrupp för ungdomssamverkan
bestående av chefer för Arbetsförmedlingen och kommunen samt
näringslivsrepresentanter.
TIDSPERIOD: Kartläggningen tar sitt avstamp i maj 2015. När aktuell statistik inte är
tillgänglig redovisas de senast tillgängliga siffrorna. De dialoger med unga män och
kvinnor som redovisas har ägt rum under hösten 2014 - våren 2015.
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SAMMANFATTNING:
Gruppen unga som varken arbetar eller studerar i åldern 16-19 bosatta i Tibro består av
ca 80 unga kvinnor och män. Det finns fler män än kvinnor i gruppen och fler utrikesfödda
än inrikesfödda. Gruppen unga som varken arbetar eller studerar i åldern 16-24 bosatta i
Tibro består av ca 192 unga män och kvinnor. Gruppen har en högre andel män än
kvinnor. Ungefär en tredjedel av individerna är födda utanför Sverige.
Intensiv samverkan kring målgruppen unga arbetslösa i Tibro mellan kommun,
Arbetsförmedling och näringslivet har resulterat i många olika konstellationer av möten
med ungdomar. Vi har träffat dem i formella & informella samtal, telefonsamtal, via
enkäter, vid workshops, föreläsningar, på fritidsgårdar, skolor, styrgruppsmöten, mässor,
studiebesök, mötesplatser, fokusträffar, inspirationskvällar etc.

Några teman som framkommit vid dialog med ungdomar är:





En önskan att få konkret hjälp och tips på lokala kontakter som kan leda till arbete.
De unga män och kvinnor födda utanför Sverige upplever sig få begränsad hjälp i
sitt arbetssökande.
De ungdomar som är långtidsarbetslösa har ofta hälsomässiga eller sociala hinder
som försvårar arbetssökandet, detta gäller även många av de unga som uppbär
försörjningsstöd.
Många ungdomar konkurrerar om jobb som kräver låg eller ingen utbildning och få
uttrycker ett intresse av att läsa vidare och att ta studielån ses som ett av hindren.

ANTALET UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET I
KOMMUNEN
Behörighet till gymnasiet
Under läsåret 2013/2014 gick 130 elever i årskurs 9 i Tibro. Av dessa blev 33 % inte
behöriga till något nationellt program. 27,5% av flickorna var inte behöriga till ett nationellt
program och 39,3% av pojkarna var inte behöriga till något nationellt program.
Detta innebär att 43 personer inte kunde påbörja ett nationellt gymnasieprogram vid den
senast antagningsomgången.
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Studieresultat från åk.9
Nyboskolan Tibro 43 personer kan inte påbörja
gymnasiet Ht. 2014

Behöriga
67%

Icke
behöriga
till
gymnasiet
33%

Vid ett möte med fältassistent och fritidsledare verksamma i Tibro kommun den 2015-0608 så berättar de att högstadiet ännu inte hunnit analysera den senaste statistiken från
Skolverket. De informerar om att förberedelseklassen, som tar emot nyanlända, vuxit från
10 till 50 elever under kort tid. Tiden i förberedelseklass ägnas framförallt åt studier i
svenska, eventuellt följer eleverna med till praktiska ämnen med en vanlig klass, eleverna
kan gå direkt från förberedelseklassen till årskurs 9.
Ansvarig för introduktionsprogrammet på den lokala gymnasieskolan reflekterar vid ett
möte den 2015-06-26 kring att kunskapskraven i den nya läroplanen som kom 2011 är
strängare än i den gamla läroplanen. Hon menar att också att det är svårare att uppnå ett
godkänt betyg i det nya betygssystemet, med betyg från A-E, där E är det lägsta
godkända betyget.

Genomströmning efter 3 år på gymnasiet
Den senaste statistiken från Skolverket visar att 143 personer påbörjade gymnasiestudier
i Tibro hösten 2011. 21 personer hade inte gått ut gymnasiet efter 3 år.
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”Alla nationella gymnasieprogram är treåriga och omfattar 2500 poäng. Det innebär att en
elev normalt sett ska ha fått avgångsbetyg efter tre år. För att få examen krävs att eleven
uppnått godkända betyg i minst 2250 poäng och inom ramen för dessa 2250 poäng ha
godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbetet. Uppfyller inte
eleven kraven för examen efter tre års studier utfärdas ett studiebevis.” Skolverket
Inför hösten 2011 var 10 Tibro-elever antagna till Kavelbro och 22 till
Västerhöjdsgymnasiet i Skövde, 10 elever var antagna till en friskola i Skövde (ex. Volvogymnasiet eller IT-gymnasiet) och 3 elever var antagna till andra gymnasieskolor i
Skaraborg. Det är möjligt att ett fåtal elever sökte sig utanför Skaraborgsregioner till något
specialgymnasium. Så minst 35 % av eleverna som var behöriga från nionde klass i Tibro
valde att söka sig till en gymnasieskola utanför Tibro. Vi vet dock inte hur många av dessa
elever som fullföljde sina gymnasiestudier.
Fritidsledaren och fältassistenten berättar att en anledning till låg genomströmning kan
vara att eleverna väljer fel gymnasieprogram och sedan byter till en annan inriktning. Det
har funnits begränsade möjligheter att få tillgång till studievägledning på högstadieskolan*.
De lyfter också möjligheten till att gå ett 4-årsprogram, för att få godkända betyg, detta är
något som den lokala gymnasieskolan använder sig av. Det innebär att eleven erbjuds ett
extra år med ytterligare stöd. De beskriver vidare att det kan anses som högre status
bland eleverna att söka en gymnasieutbildning i Skövde. De upplever att det är mycket få
elever som sökt från andra kommuner till Tibro. Det finns ett Motocrossgymnasieprogram,
som har nationellt intag, det är dock begränsat i omfattning med ca 8 platser.
Vid ett möte med ansvarig för introduktionsprogrammet på den lokala gymnasieskolan,
Fågelviksskolan, så berättar hon att skolan ofta erbjuder individuella lösningar till elever
som har svårt att klara en normal studietakt. Om eleven har svårt att klara studierna,
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plockar man bort ämnen för att skapa mer luft i schemat och flyttar dessa ämnen till ett
fjärde år. Hon reflekterar vidare att gymnasieskolan i Tibro har ett gott rykte i länet kring
att vara duktig på att stötta svaga elever. Hon tror därför att svaga elever från andra skolor
i Skaraborg kan söka sig dit.

*Anledningen till begränsningen var en långtidssjukskrivning som nu har tillsatts med en nyanställd Studie -&
yrkesvägledare.

ANTALET UNGA INOM DET KOMMUNALA
AKTIVITETSANSVARET
Vid den senaste rapporteringen till Statistiska Centralbyrån (med deadline 2015-06-30) så
uppger Tibro Kommun att 75 personer finns inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen med stöd i skollagen har ansvar för att
identifiera, följa upp och erbjuda individuella åtgärder till unga vuxna som inte är inskrivna
på ett nationellt gymnasieprogram i åldersgruppen 16 upp till att individen fyller 20 år. Det
handlar om ungdomar som är skrivna i Tibro Kommun som går introduktionsprogrammet
(nyanlända), det individuella programmet, eller inte har någon examen. Ungdomar som
har kommit som flyktingar, men inte ännu är kommunplacerade, ingår inte i
aktivitetsansvaret, även om de för tillfället är inskrivna på den lokala gymnasieskolan.
Av de 75 personerna är 44 unga män och 31 unga kvinnor. 30 av ungdomarna är
inrikesfödda, bland dessa har många dokumenterade funktionshinder såsom dyslexi,
vilket har gjort att de har haft svårt att klara av svenskan och engelskan på grundskolan.
45 personer är utrikesfödda, bland dessa är de flesta nyanlända till Sverige.
22 personer inom gruppen har ingen registrerad aktivitet, som är känd av lokalt ansvarig
för det kommunala aktivitetsansvaret. Det kan dock ändå vara så att dessa unga män och
kvinnor är inskrivna på Arbetsförmedlingen, eller är föräldralediga. Då
rapporteringsskyldigheten för denna målgrupp är ny för i år, har man ännu inte hunnit följa
upp dem. Ansvarig för det individuella programmet berättar att hon ingått i ett team på fyra
personer bestående av rektor för gymnasieskolan, administratör och ekonom som arbetat
med att ta fram statistiken till SCB kring målgruppen. Det operativa ansvaret för det
kommunala aktivitetsansvaret är ännu inte klarlagt, just nu finns det formella ansvaret hos
rektor på gymnasieskolan.
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ANTAL UNGA SOM UPPBÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL
FÖLJD AV ARBETSLÖSHET
Socialtjänsten i Tibro redovisar fördelningen av unga försörjningsstödstagare 16-24 år för
maj 2015: Barn 16-18 år som bor hemma är inga egna ”ärenden” och redovisas inte
separat. Totalt har 19 unga män och kvinnor uppburit försörjningsstöd under maj månad.
9 av dessa är kvinnor och 10 män. 10 av de 19 ungdomarna har inte en
gymnasieutbildning. 6 av 19 är utrikesfödda. Socialtjänsten för inte register över sina
klienters eventuella funktionshinder.
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Uppgifter från Socialstyrelsen
Ekonomiskt bistånd uppdelat på kommun 2015-06-02
1,8 % av den vuxna befolkningen i Tibro är mottagare av ekonomiskbistånd i mars 2015.
60 % av dessa hushåll är inrikes födda och 40 % utrikesfödda.
Kommunen skall också rapportera in det huvudsakliga hindret eller orsaken till varför
personerna uppbär försörjningsstöd. För 47,5 % uppges det huvudsakliga hindret vara
arbetslöshet, för 20,8 % sjukskrivning, 5,8 % föräldraledighet och 18,3 % annat, vilket
exempelvis kan innebära att barnomsorg saknas.
Försörjningshinder redovisas inte uppdelat på ålderskategorier i socialstyrelsens databas,
utan siffrorna är ett genomsnitt för hela gruppen 16-64 år som uppbär försörjningsstöd i
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den aktuella kommunen. Siffrorna publiceras med 2 månaders fördröjning och
socialtjänsten i Tibro kan inte lämna ut försörjningshinder för unga vuxna för maj månad.
Vid ett möte med handläggare och enhetschef för socialtjänsten i april månad, så
berättade teamet att i den grupp unga vuxna som uppbär försörjningsstöd i mer än 6
månader är det vanligt med psykiska funktionshinder, samt social problematik.

ANTAL MÄN OCH KVINNOR INSKRIVNA PÅ
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Totalt är 95 unga män och kvinnor bosatta i Tibro aktuella på Arbetsförmedlingen under
maj 2015.
83 ungdomar (18-24 år) är öppet arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd under
maj månad (ams.se, månadsstatistik). 28 av dessa är kvinnor (34 %), 8 av dessa unga
kvinnor är utrikesfödda. 55 är män (66 %). 28 av dessa är utrikesfödda. 3 ungdomar är
inskrivna som timanställda under vecka 22. Statistiken för timanställda visar bara
ungdomar som är öppet arbetslösa, under deras första tre månader som arbetslösa och
innan de erbjudits en plats i ungdomsgarantin. Vid kartläggningssamtal med ungdomar
inskrivna i ungdomsgarantin/jobb och utvecklingsgarantin framkommer det att fler
ungdomar har en kontakt med arbetslivet genom en timanställning/deltidsanställning.
Ytterligare 9 personer är inskrivna med förhinder (sjukdom, föräldraledighet).
En mer detaljerad analys från verksamhetssamordnare för Nordvästra Götaland ger att i
gruppen arbetssökande ungdomar 18-24 år (inskrivna på Arbetsförmedlingen) i Tibro
(siffror från mars) så har 27 % förgymnasial utbildning, 59 % gymnasial och 6 %
eftergymnasial. I gruppen utomeuropiskt födda ungdomar har 48 % förgymnasial
utbildning och 45 % gymnasial samt 6 % eftergymnasial utbildning. Nästan alla ungdomar
med ett registrerat funktionshinder i ungdomsgruppen i Tibro har slutfört en
gymnasieutbildning.

UNGA 20-24 ÅR SOM SAKNAR KÄND AKTIVITET
Tema gruppen Unga i Arbetslivet, (www.temaunga.se) har utvecklat en metod för att
kartlägga gruppen som varken arbetar eller studerar. Den är baserad på registerdata, i
dessa data ingår personer som inte hade inkomster över ett basbelopp, inte hade
studiemedel, var utbildningsregistrerade eller studerade på SFI och inte arbetspendlade
till Danmark eller Norge.
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De senaste siffror som redovisas från temagruppen ung är från 2012. I Tibro bestod då
gruppen som varken arbetade eller studerade av 82 unga kvinnor och män mellan 20-24
år. 27 % av dessa hade ingen känd aktivitet (22 personer), vilket betyder att de inte hade
en kontakt med någon myndighet varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.
Tema-gruppen unga i arbetslivet diskuterar några olika hinder som kan vara orsaken till
att en ung person har svårt att etablera sig i arbetslivet eller läsa vidare; diagnoser såsom
ADHD, depression, kriminalitet, och föräldraskap nämns.
Vid diskussion med fältassistent och fritidsledare den 2015-06-08 ber vi dem att försöka
uppskatta den aktuella storleken på gruppen ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Gruppens storlek tycker de dock är väldigt svår att uppskatta. Vi diskuterar olika sätt
gruppen kan försörja sig på, ex. bo hemma, ha en partner som försörjer dem, leva på
tidigare sparade pengar.
Vid möte med ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret 2015-06-26 så kan inte
heller hon uppskatta storleken på denna grupp.
I brist på bättre uppskattning, så antar vi att gruppen unga som varken arbetar eller
studerar är av samma storlek som den var 2012.

STORLEKEN PÅ MÅLGRUPPEN TILL DEN LOKALA
ÖVERENSKOMMELSEN
ANTAL I ÅLDERN 16-19 ÅR: 75 unga män och kvinnor ingår i målgruppen för det
kommunala aktivitetsansvaret, dvs. de har inte en fullständig gymnasieutbildning.
Dessutom finns det 19 individer inskrivna på Arbetsförmedlingen med bostadsadress i
Tibro som är mellan 18 och upp till 20 år. Inom det kommunala aktivitetsansvaret är
ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen ännu inte identifierade. Detta innebär att
samtliga 19 ungdomar i åldersgruppen 18-20 skulle kunna sakna gymnasieutbildning och
därmed ingå i de 75 eller samtliga skulle kunna ha en fullständig gymnasieutbildning, och
därmed inte ingå i det kommunala aktivitetsansvaret. Enligt Arbetsförmedlingens
verksamhetsamordnare för Nordvästra Götaland så hade 27 % av gruppen
arbetssökande ungdomar i åldern 18-24 år i Tibro förgymnasial utbildning. Om vi utgår
från samma procentsats för åldersgruppen 18-upp till 20 så saknade 5 unga i
åldersgruppen fullständiga gymnasiebetyg. Detta innebär att vi uppskattar målgruppen
till 80 unga män och kvinnor.
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ANTAL I ÅLDERN 16-24 år: 75 individer från det kommunala aktivitetsansvaret. De 95
unga män och kvinnor som var arbetssökande eller undersysselsatta i maj 2015 enligt
Arbetsförmedlingens statistik i åldern i åldern 18-24 år. Dessutom adderas gruppen utan
känd aktivitet på 22 individer. 75+95+22= 192. Vi uppskattar målgruppen mellan 16-24
år till 192 unga män och kvinnor.

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD & NORMKRITISKT
TÄNKANDE
De aktiviteter som samarrangerats av Arbetsförmedlingen och Tibro Kommun under våren
för att stödja unga arbetssökande har haft ett inkluderande perspektiv. Vi har medvetet
valt både män och kvinnor, med olika bakgrunder som föreläsare och förebilder. Vi har
bjudit in till olika tidpunkter på dagen för att möjliggöra för exempelvis unga föräldrar att
kunna delta, och vi har använt tolk vid vissa tillfällen.
Som en del i att säkra att ett normkritiskt tänkande tillämpas under arbetet med den lokala
överenskommelsen för ungdomssamverkan, så har en moderator från EDCS*, en
ekonomisk förening för jämställdhet och mångfald i Västra Götaland, bjudits in att
medverka som processtöd vid styrgruppsmöten under hösten. Under styrgruppsmötena
kommer verksamhet och målsättningar för samverkan att diskuteras. Vid dessa möten
deltar chefer från kommunen och Arbetsförmedlingen samt chefer och projektledare från
det lokala näringslivet. EDCS kommer därför också kunna tillföra kompetens till de
medverkandes organisationer genom deras ledare. Ett kompetenspass med EDCS
kommer att under hösten hållas på den lokala Arbetsförmedlingen.
*EDCS ingår i Tillväxtverkets resurscentraprogram för jämställd tillväxt. Deras uppgift är att bidra till att jämställdhetsperspektivet
integreras i utvecklingsarbetet och att synliggöra hur jämställdhets- och mångfaldsperspektivet kan bli en motor för innovation och
utveckling. De är verksamma i Västra Götaland, med speciellt fokus på Skaraborgs 15 kommuner. En viktig del av verksamheten är
också att bidra till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, skapa mötesplatser och forma genusmedvetna miljöer för
idéutveckling och innovativa arbetssätt.

Sida 13 (16)

DIALOGER MED UNGDOMAR – För att ta tillvara på deras
erfarenheter och insikter
Bakgrund: Tibro Kommun stack ut i form av hög ungdomsarbetslöshet 2013.
Kommunen och Arbetsförmedlingen valde därför att samverka mer intensivt kring
målgruppen, och en arbetsförmedlare lånades ut till kommunen för att kunna samarbeta
närmare kommunen och koordinera näringslivets engagemang. Ungdomars perspektiv
och tankar om sin egen situation har varit ett viktigt fokusområde för samverkan. De
dialoger med unga män och kvinnor som beskrivs nedan har till största del planerats och
genomförts av en arbetsförmedlare och en tjänsteman med titeln handledare/utredare
med ungdomsansvar från arbetsmarknadsenheten Tibro kommun.
Dialogerna har delvis hållits genom att finnas ute på ungdomars egna arenor såsom
fritidsgården, lokala mötesplatser, gymnasieskolan och ett lokalt café.
Vi har också arbetat mycket med att skapa mötesplatser mellan ungdomar och företagare,
och låta dessa parter lyssna in varandras perspektiv. Båda att företagare engagerade i en
styrgrupp kring ungdomsarbetslösheten haft en egen fokusgrupp med ungdomar och
deltagit på aktiviteter arrangerade för unga arbetssökande, till att ungdomar har bjudits in
att medverka på styrgruppsmöten med företagsrepresentanter. Vi har också öppnat upp
för ungdomar att vara medarrangörer och medskapare av aktiviteter såsom
sommarjobbsmässan på Inredia i Tibro 2015.

Ungdomars reflektioner – Sammanfattning: Återkommande teman vid samtal
med unga är önskan att få fler företagskontakter och konkreta möjligheter, såsom
utbildning eller en anställning, genom kontakter med kommunen och Arbetsförmedlingen.
Citat från en ungdom ”min motivation att vara med på det här är förhoppningen att det
faktiskt kan leda till något konkret”. Gruppen unga utrikesfödda saknar kontakter in på
arbetsmarknaden. Unga män och kvinnor som blivit långtidsarbetslösa har ofta sociala
och hälsomässiga hinder i sitt arbetssökande.

ETT URVAL AV DE OLIKA TYPER AV DIALOGER MED
UNGA MÄN & KVINNOR SOM VARIT:
Kvalitativ kartläggning via Intervjuer:
UPPLÄGG/METOD: Under hösten 2014 genomförs kvalitativa kartläggningssamtal med
ungdomar. 29 unga män och kvinnor kallas totalt, nyarbetslösa, långtidsarbetslösa och
nyanlända ungdomar från etableringen. Lika många unga kvinnor som män kallas och tolk
bokas vid behov.
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FRÅGESTÄLLNINGAR: Varför saknas fullständig gymnasieutbildning? Det har tidigare
identifierats genom genomgång av aktivitetsrapporter att ungdomar söker få arbeten,
varför? Många har tjänsten vägledningen fastställd i Arbetsförmedlingens internsystem,
vad innebär detta? Vad vill de själva ha för stöttning av kommunen och
Arbetsförmedlingen?
GYMNASIEUTBILDNING: Samtliga Sverige födda ungdomar hade en fullständig
gymnasieutbildning, flera stycken hade fångats upp inom ett 4-årsprogram som erbjuds
på den lokala gymnasieskolan, där man erbjuds ett extra år för att få fullständiga betyg.
Ett par ungdomar hade gått gymnasiesärskolan.
De ungdomar som inte hade en påbörjad eller fullständig gymnasieutbildning var alla
utrikesfödda. Inom gruppen unga vuxna i etableringen, vilket innebär nyanlända som
kommit som flyktingar inom de senaste 2 åren, var det stor skillnad mellan unga kvinnor
och unga män. Samtliga unga kvinnor som intervjuades var studiemotiverade och hade
en ambition att läsa vidare på högskola. De unga män som intervjuades från denna
målgrupp hade generellt lägre utbildningsbakgrund, flera hade bara genomgått
grundskola och hade arbetat på lantbruk, och inom andra praktiska yrken.
VARFÖR SÖKER UNGA VUXNA SÅ FÅ ARBETEN: Ingen av de intervjuade ungdomarna
la ner mer än 10 timmar i veckan på sitt arbetssökande. ”Jag kollar platsbanken på lediga
stunder” uttryckte en ung man. Platsbanken verkade vara den vanligaste kanalen för
arbetssökande. Få av ungdomarna verkade ha en känsla för hur man använder kontakter
i sitt arbetssökande, de beskrev att de fått tidigare arbeten genom att ha blivit tillfrågade
av släkt och bekanta.
Ungdomar inom etableringen ser sig själva ofta inte som arbetssökande utan som
studenter, många vill läsa vidare på högskola eller liknande. De unga inom etableringen,
ofta unga män som är intresserade av att skaffa sig ett arbete har haft lite kontakt med
arbetsförmedlingen och kommunen, och blivit erbjudna lite stöd och information kring
arbetssökande i Sverige, och inte fått några valideringsinsatser av tidigare erfarenheter.
Majoriteten av inrikes födda unga kvinnor har eller har haft en samtalskontakt på skolan
eller ungdomsmottagningen för sitt psykiska mående.
VÄGLEDNINGSBEHOV: Ingen av de intervjuade ungdomarna hade en yrkeskompetens
inom ett bristyrke som ex. undersköterska, utan de konkurrerar om jobb som inte kräver
tidigare yrkesutbildning. Bara någon enstaka ungdom som intervjuades hade en förälder
som hade läst vidare på högskola. Få ungdomar uttrycker ett intresse för att läsa vidare,
rädsla för att ta studielån framkommer och vägen till exempelvis ett lastbilskörkort ser man
ska komma via en arbetsmarknadsutbildning.
VAD VILL UNGDOMARNA HA HJÄLP MED: Konkreta kontakter, förslag på arbetsgivare
som kan ha anställningsbehov. De vill träffa och veta hur man kommer in på lokala företag
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såsom Inflight, LGT och CC-Pack, stora lokala företag inom logistik, där tidigare
yrkesutbildning inte behövs. Någon nämner möjligheten att göra praktik i vägledande
syfte, någon nämner hjälp med motivation, någon hjälp med körkort, körkortsteori och
någon yrkesutbildning. Det framkommer att kommunen har begränsade möjligheter att
erbjuda yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

Kartläggning genom telefonkontakt:
UPPLÄGG/METOD/FRÅGESTÄLLNING: Unga män och kvinnor inskrivna i dag 1-90,
ungdomsgarantin och jobb och utvecklingsgarantin rings upp vid ett tillfälle under maj och
juni och får en fråga kring om de behöver hjälp med något och hur deras arbetssituation
ser ut inför sommaren.
ETT URVAL FRÅN TELEFONKONTAKTERNA: En vanlig fråga som kom upp vid
samtalen är syftet med de planerade aktiviteterna som Arbetsförmedlingen beviljar.
Många unga verkar ha blivit tilldelade jobbcoachning (Stöd & matchning) hos en
kompletterande aktör och vet inte vad det är utan undrar vad det innebär. Några unga
frågar efter hjälp att hitta sommarjobb. Många unga verkar nöjda med den planering de
har via Arbetsförmedlingen.
Ungdomar som är inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin, dvs. långtidsarbetslösa
ungdomar beskriver någon typ av problematik, som generellt verkar överskugga deras
arbetssökande. Exempelvis en ångestproblematik, ansvariga för barn med
funktionshinder, utredningar för kroniska eller psykiska sjukdomar som drar ut på tiden.
Vid frågor om arbetssökande så verkar många ungdomar använda enbart platsbanken, de
är främmande för uppsökande kontakt med företag och vet inte hur de kan använda sitt
nätverk för arbetssökande. Många kan inte ange några direkta framtidsplaner.
En annan reflektion är att det är väldigt svårt att få kontakt med målgruppen. Ungefär 1/3
svarar i telefon vid första samtalet och få ringer tillbaka.
WORKSHOP PÅ UNGDOMENSHUS: I januari 2015 hölls en sommarjobbsworkshop på
den lokala fritidsgården för att förbereda ungdomarna inför sommarjobbsmässan och
möta dem på deras egen arena. Aktuella tjänster på platsbanken som inte krävde tidigare
erfarenhet togs med. Ungdomarna var nyfikna, flera ville ha hjälp med sitt CV, och söka
jobb på Skara Sommarlandshemsida, som är en stor förstagångs arbetsgivare lokalt.
Många av ungdomarna hade inte svenska som första språk och det fanns en oro bland
annat hos en ungdom som kommit som ensamkommande flykting, kring framtida
försörjning.
SOMMARJOBBSMÄSSA MED UNGDOMSREPRESENTANTER: En sommarjobbsmässa
arrangerades för andra året i rad på Inredia, ett besökscenter i Tibro i februari i år. För att
få mer engagemang från ungdomar bjöds alla unga arbetssökande in att medverka som
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företags-volontärer för att vara med på mässan och hjälpa till att serva utställande företag
och samtidigt få en fördel med att knyta kontakter. Två personer nappade på detta. De
fick chansen att ha kontakt med företagen under dagen, och lyftes även upp i lokal-media
som goda förebilder. En av volontärerna använde sin språkkompetens till att spontant
tolka åt besökare på mässan för att underlätta deras kontakt med utställande företag.
NÄRINGSLIVSREPRESENTANTER TRÄFFAR UNGDOMAR: VD för Offecct och VD för
Prisma, två större lokala företag, träffade 3 unga vuxna från sitt nätverk för en
diskussionskväll i mars. Målet var att lyssna in ungdomarnas drivkraft och tankar inför
framtiden och få med sig material till arbetet i styrgruppen. En episod som gjorde intryck
på näringslivsrepresentanterna var att ungdomarna berättade att under ”Eftergymnasiedagen” på Fågelviksgymnasiet, som är en temadag med fokus på
arbetsmarknad och framtid på den lokala gymnasieskolan, så medverkade en
företagspanel med lokala företagare för att ge råd till gymnasiestudenter. En av
företagarna kommenterade att några elever bar keps inomhus och att dessa ungdomar då
ger ett allmänt slött intryck och att de genom detta gör sig o-anställningsbara genom sitt
yttre. Detta reagerade ungdomarna starkt på, och uttryckte att de inte ville bli dömda
innan arbetsgivaren hade tagit sig tid att lära känna ungdomen personligen. En ytterligare
reflektion var att det är viktigt att nå ungdomar via sociala medier och sms för att öka
närvaron på aktiviteter som arrangeras av Arbetsförmedlingen och kommunen.

