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Redovisning av befintlig verksamhet
Verksamheter inom Värmdö kommun

Sommarjobb i Värmdö kommun
För att hjälpa ungdomar att skaffa erfarenhet från arbetslivet medfinansierar kommunen lön
till sommarjobbande ungdomar i åldern 15-17 år. Medfinansieringen innebär att kommunen
står för 50 procent av den totala lönekostnaden under minst en vecka och max tre veckor. För
att hjälpa ungdomar att hitta och knyta kontakter med arbetsgivare som vill anställa
sommarjobbare arrangeras en årlig sommarjobbsmässa.
Feriepraktik i Värmdö kommun
För ungdomar med särskilda behov (pga funktionsnedsättning eller svår social situation)
erbjuder kommunen feriepraktik. Feriepraktiken innebär att kommunen ordnar en arbetsplats
för ungdomen, och att kommunen bekostar hela kostnaden för ungdomens lön.
Kommunens aktivitetsansvar (KAA)
KAA omfattar ungdomar mellan 16 och 19 år, som har fullföljt sin skolplikt, och som inte
deltar i eller har fullföljt utbildning på något av gymnasieskolans nationella program,
gymnasiesärskolans nationella eller specialutformade program eller motsvarande utbildning.
Insatser inom KAA syftar i första hand till att motivera den enskilda ungdomen att påbörja
eller återuppta en utbildning inom gymnasieskolan/gymnasiesärskolan/annat motsvarande
alternativ.
Kommunal vuxenutbildning/särskild utbildning för vuxna
Kommunal vuxenutbildning resp. särskild utbildning för vuxna är alternativ för enskilda som
behöver komplettera sina kunskaper på grundläggande eller gymnasial nivå. Inom den
kommunala vuxenutbildningen anordnas även yrkeshögskoleutbildning.
Lärlingsutbildning/Arbetsplatsförlagd yrkesutbildning
Inom vuxenutbildningen finns möjlighet att kombinera teoretiska studier med en praktisk
utbildning, genom lärlingsutbildning respektive arbetsplatsförlagd yrkesutbildning.
Värmdö matchning
Värmdö matchning är en funktion som matchar arbetsgivare med rekryteringsbehov med
arbetssökande personer, i första hand personer som uppbär försörjningsstöd.
Verksamheter inom samordningsförbundet VärmSam

Projektet Unga vuxna
Projektet är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö,
och vänder sig till personer mellan 16-29 år, som är bosatta i Värmdö, som inte arbetar eller
studerar, och som tillhör någon/några av nedanstående grupper:
har en funktionsnedsättning eller liknande problematik






har ofullständiga gymnasiebetyg
är lågt motiverade till att arbeta eller studera
behöver vägledning inför arbete eller studier
har bristfälligt vuxenstöd och är i behov av att utveckla sociala färdigheter
har aktivitetsersättning
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Insatser till deltagare omfattar främst kartläggning och vägledning via studie- och
yrkesvägledare, samt gruppverksamhet med orienteringskurser. Personlig hjälp och stöd att
hitta praktikplatser och/eller arbete åt deltagarna erbjuds även inom ramen för projektet.
Arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
Värmsam deltar i en ESF-finansierad förstudie tillsammans med samordningsförbunden Östra
Södertörn, Välfärd i Nacka, Södertälje samt Huddinge, Botkyrka, Salem. Syftet med
förstudien är att utreda och ta fram en plan för att utveckla det sociala företagandet i södra
Stockholms län.
Projektet har följande målsättningar:
 Öka intresset för socialt företagande inom kommunen genom t.ex. dialogseminarier.
 Bidra till att centrala dokument som kan underlätta etablering och utveckling av
sociala företag tas fram.
 Öka antalet sociala företag inom kommunen och därmed öka antalet arbetstillfällen
och arbetsträningsplatser för samordningsförbundens målgrupper.
Verksamheter inom Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens stöd till personer under 25 år















Yrkesintroduktionsanställning
Traineejobb
Utbildningskontrakt
Olika former av anställningsstöd
Jobbgaranti för ungdomar
Studiemotiverande folkhögskolekurs
Arbetsmarknadsutbildning
Starta eget-stöd
Praktik
Arbetsplatsintroduktion
Rekryteringsträffar
Stöd i jobbsökande
Arbetsvägledning
Stöd från specialister

Bedömning

Parterna bedömer att de befintliga insatserna utgör komplement till varandra, och att det finns
ett behov av att utveckla för-rehabiliteringsinsatser för målgruppen. Inom vuxenutbildningen
erbjuds möjligheter till såväl kompletterande grundläggande och gymnasial utbildning som
lärlingsutbildning, arbetsplatsförlagd yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning.
Yrkeshögskoleutbildning, lärlingsutbildning, utbildningskontrakt och traineejobb är alla
verksamheter som särskilt uppmärksammar de lokala och regionala
kompetensförsörjningsbehoven.

