Bilaga 1: Verksamhet i samverkan
avseende unga 16-24 som varken
arbetar eller studerar, eller som är
undersysselsatta
Befintlig verksamhet
I Eskilstuna finns ett brett utbud av utbildningar och olika insatser som ungdomar och unga vuxna kan
ta del av. Det finns en tidigare gjord kartläggning från 2015 som beskriver dessa.

Insatser som bedrivs i samverkan
Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har en gemensam bild av både
utvecklingsområden och mål för samverkansarbetet. Många unga behöver även fortsatt höja
utbildningsnivån och få mer arbetslivserfarenheter för att etablera sig på arbetsmarknaden. För att nå
dit behöver de bland annat ha tillgång till tydlig information, enkla kontaktvägar och individuellt
anpassat stöd. Arbetsgivare har behov av arbetskraft med relevant utbildning och bra förutsättningar
för att kunna arbeta.
Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen har enats om att tydliggöra och intensifiera samverkan
genom nedstående verksamheter, projekt, eller insatser, som förväntas bidra till att sänka
ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna:
Verksamheter:
•
•

Nuevo
Fokus

Projekt:
•
•
•

UngKOMP (avslutas sista mars 2018)
Unga på väg (avslutas sista november 2018)
Fristadshus (projekt men blir ordinarie verksamhet i mars 2018)

Insatser:
•
•
•

Utbildningskontrakt
Statliga traineejobb (de som startat under hösten fortgår, inga nya starter är planerade till
2018)
Kommunala trainee-jobb i form av anställning i stadslag som verkar i ytterområden.

Samverkansarbetet i dessa insatser ligger till grund för denna överenskommelse. Insatserna finns
beskrivna i tidigare dokument, eller befintlig verksamhetsbeskrivningar, och beskrivs därmed inte
närmre i denna revidering.

Styrning och ledning
Se avsnitt i bilagan för nyanlända.

Identifierade utvecklingsbehov 2018
 Beakta utvecklingen kring introduktionsjobb samt spåren som ges inom ramen för den lokala
modellen för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, och använda sig av vad som är
relevant - utifrån målgruppens behov.
 Fortsätta samverkan kring individuellt stöd i studier mellan vuxenutbildningen och
arbetsmarknadsinsatser. Samerkan sker på individnivå kopplat till brukarens behov. En del av
arbetet består av fortsatt utveckling av metoder och verktyg genom till exempel ”supported
education”.
 Nuevo, Unga på väg och Fokus kommer ha ett fortsatt arbete utifrån metoden 7- tjugo (en
ledarskapsutbildning och ett metodmaterial för ledare, mentorer och pedagoger som arbetar
med ungdomars och vuxnas personliga utveckling) och verka för spridning till fler berörda
som arbetar med målgruppen.

 Fortsatt utveckling med insatser kopplat till gruppen nyanlända 16-24 år som behöver avsluta
gymnasiestudier och etablera sig på arbetsmarknaden (beskrivs närmre i bilagan för
nyanländas etablering på arbetsmarknaden).

 Se över möjligheten till en fördjupad utvärdering för att belysa vad insatserna som sker i
samverkan ger för individen- ger de det resultat som önskas? Syftet behöver även vara att ge
en bild av vad som kan göras bättre. Underlaget ska kunna användas för fortsatta
ställningstaganden och möjligheten till utveckling av verksamheter, projekt och insatser i
samverkan med fokus att minska ungdomsarbetslösheten.

