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Arbetsprocesserna runt individerna ska organiseras utifrån vad som är bäst för Malmöbon och inte
enklast för verksamheten. För att nå samsyn och samplanering ska adekvata forum och rutiner för
kommunikation och informationsutbyten kring individer och tjänstepersoner emellan etableras och
upprätthållas.

Grundläggande principer för samverkan runt individerna
Följande principer är grundläggande för samverkan kring individärenden mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen inom ramen för överenskommelsen. Principerna är gällande i de fall där behov
av informationsutbyte och samverkan föreligger. Utgångspunkten är att respektive part ansvarar för
hantering inom ramen för den egna verksamheten, men att efterföljande principer gäller då
samverkansbehov identifieras på grund av att den egna verksamheten inte räcker till och då
samplanering bedöms öka den enskildes förutsättningar att närma sig arbete eller studier. Utbyte av
information sker endast i de fall då individen samtyckt till detta.
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En gemensam bedömning av vad som är lämplig planering görs av Arbetsförmedlingen och
staden tillsammans med den unge. Avgörande i valet av insats är den unges individuella
behov.
Inom ramen för samlokaliseringen av Ung Malmö utarbetas ett gemensamt förhållningsätt
kring unga Malmöbors behov och förutsättningar, och samarbetet organiseras utifrån vad
som är bäst för Malmöbon och inte enklast för verksamheten.
Samplanering av insatser t ex i form av flerpartssamtal, ska ske så att glapp mellan
insatserna samt reprisaktiviteter undviks. Detta oavsett vem som erbjuder och är ansvarig
för insatsen.
Samarbete och samplanering ska ske utifrån ansatsen att uppnå långsiktigt hållbara resultat.

För att säkerställa att principerna efterlevs i praktiken har överenskommelsens parter tagit fram en
gemensam blankett för samtycke till hävande av sekretess.

Gemensamma arbetsprocesser
Hur unga inom KAA och/eller inskrivna på Arbetsförmedlingen med ofullständig
gymnasieutbildning får stöd för att fullfölja sin utbildning
På arenan Ung Malmö finns bland annat den gemensamma arbetsprocessen forum – en gemensam
mötestid varje vecka för tjänstepersoner. På plats finns arbetsmarknadssekreterare från
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, arbetsförmedlare samt personal från KAA (Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen). Vid dessa tillfällen ges utrymme för ärendediskussion, överlämning,
konsultation och utbyte av information.

För de unga Malmöbor som inte går i skolan och saknar gymnasieexamen bokas flerpartssamtal
tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen och KAA för kartläggning av behov. Utifrån
kartläggningen upprättas en individuell handlingsplan och utifrån behov ges stöd i övergången till
nästa insats/studier.

Hur unga med funktionsnedsättning får stöd
Alla arbetsprocesser ska anpassas på ett sådant sätt att de tar hänsyn till Malmöbornas olika behov
och förutsättningar. Via plattformen Ung Malmö lyfts alla samverkansärenden. Där samordnas och
planeras gemensamma insatser och projekt för målgruppen, inklusive gruppen unga med
funktionsnedsättning. Till exempel ESF-projekt Samstart (Arbetsförmedlingen och Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen), tillgång till kommunala visstidsanställningar med statligt stöd,
samordning kring unga med ohälsa (Maria Malmö, sociala insatser, Unga Vuxna mottagningen
m.m.), samverkan med civilsamhället (t ex Match By FC Rosengård) etc. Via plattformen Ung Malmö
tillgängliggörs också specialistfunktioner så som SIUS-handläggare, psykolog och arbetsterapeut.

