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Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning
Målgrupp för den samverkan mellan Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och Värmdö
kommun som regleras i föreliggande överenskommelse är ungdomar och unga vuxna, som är
bosatta i Värmdö kommun och är i åldern 16-24 år, och som varken studerar eller arbetar,
eller som är undersysselsatta.
Kartläggning av målgruppen baseras huvudsakligen på officiell statistik, samt på en
genomgång av de unga som är aktuella inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och de
unga som är aktuella inom projekt Unga vuxna i Värmdö (projekt inom
samordningsförbundet VärmSam där både kommunen och Arbetsförmedlingen medverkat
som riktar sig till personer mellan 16 och 29 år). I samband med att en ungdom eller en ung
vuxen aktualiseras inom KAA eller Unga vuxna görs en noggrann kartläggning av den
enskilda individens utbildningserfarenhet, eventuella arbetslivserfarenheter, mål och behov.
Det totala antalet personer mellan 16 och 24 år som är bosatta i Värmdö kommun uppgick den
31 december 2014 till 4 243 personer.
Unga som inte fullföljer gymnasiet
Indikator

Antal

Ej behöriga I gymnasiet

29

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom tre år

Andel
59,7

Unga som varken arbetar eller studerar
Indikator

Antal

Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd
Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd och skäl till detta,
Försörjningshinder på grund av arbetslöshet
Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd och skäl till detta,
Försörjningshinder på grund av ohälsa
Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd och skäl till detta,
Försörjningshinder på grund av sociala skäl
Unga som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen i åldersgruppen 1624 år
Unga i åldersgruppen 16-24 år som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen och är deltidsarbetslösa
Unga i åldersgruppen 16-24 år som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen och som har insatser (med aktivitetsstöd)
Individer i KAA (kommunens aktivitetsansvar) som ej studerar eller
arbetar
Individer fördelade på åtgärd/insats inom KAA

26
11
4
7
172
10
67
208
166
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Unga utan känd aktivitet
Indikator

Antal

Unga som varken arbetar eller studerar eller har känd aktivitet i
åldersgruppen 20-24 år 2012

202

Målgruppens sammansättning
Kartläggningen visar att en stor andel ungdomar inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom
tre år. Genom kartläggningen har också framkommit att många unga inte påbörjat eller som
hoppat av gymnasiet uppger mobbning och bristande pedagogiskt stöd som direkta orsaker.
Många ungdomar som kommit i kontakt med KAA och/eller Unga vuxna uppger också att de
har bristande stöd från vuxna i sin hemmiljö.
Att inte ha fullföljt en gymnasieutbildning är genomgående för hela målgruppen, och
avsaknad av gymnasieutbildning är en stor riskfaktor för långvarig arbetslöshet och
utanförskap. En stor utmaning för att hjälpa dessa ungdomar är därför att hitta former för att
motivera och stödja dem så att de kan skaffa sig en gymnasieutbildning.
Den kartläggning som har gjorts visar inga tydliga skillnader inom målgruppen avseende kön,
ålder, funktionsnedsättning, utbildningsnivå eller om en person är född i Sverige eller
utomlands.
Parterna avser att fördjupa sin kunskap om eventuella skillnader inom målgruppen genom
fortsatt kartläggning och dokumentation av målgruppen.
Dialog med de unga
Dialog med unga har framförallt skett genom de individuella samtal och kartläggningar som
gjorts inom KAA respektive projektet Unga vuxna. Parterna avser att fortsätta utveckla sätt att
fånga upp ungas synpunkter och önskemål och därigenom förhoppningsvis kunna fördjupa
dialogen med unga.
Jämställdhetsperspektiv
Parterna arbetar aktivt med att motivera enskilda till att överväga olika yrkesinriktningar och
yrkesområden, även sådana som domineras av det motsatta könet, vid val av utbildning,
praktikplats etc. Vid inköp eller utformning av stödinsatser tas särskild hänsyn till att insatser
ska rikta sig till och passa för såväl kvinnor som män.
För att säkerställa att både kvinnor och män får tillgång till stödinsatser i lika utsträckning
följer parterna upp i vilken utsträckning olika stödinsatser har beviljats till kvinnor respektive
män.

