Överenskommelse
Parter
Eslövs kommun, 212000-1173.
Arbetsförmedlingen i Eslöv, 202100-2114.

Syfte
Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Mål
Den styrgrupp som bildats för att utveckla samverkan kring målgruppen unga har utifrån genomförd kartläggning av målgruppens behov och förutsättningar samt tillgängliga resurser, insatser
och arbetsmetoder kommit fram till nedan beskrivna preliminära målsättningar för utvecklingen
av samverkan:
•

Under 2016 ska ett utvecklingsarbete bedrivas för att successivt utveckla en gemensam
plattform för att arbeta med den i överenskommelsen beskrivna målgruppen. Former och
innehåll för arbetet framgår av bilaga 3. Syftet med att utveckla en sådan gemensam plattform är att tillgodose behov för alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar,
eller som är undersysselsatta.

•

Förväntade effekter av ovan insats är att minska antalet ungdomar som inte är i utbildning
eller arbete med 10 procent 2016, 15 procent 2017 samt 25 procent 2018.

•

För att uppnå förväntad effekt i fråga om ungdomar 16-19 år har följande resultatmål satts:

•

»

Minska antalet avhopp/avbrott på gymnasienivå i åldersintervallet 16-19 år.

»

Ingen ungdom mellan 16 och 19 år ska vara utan insats.

»

Andelen som återupptar sina gymnasiestudier efter avhopp/avbrott ska öka.

För att uppnå förväntad effekt i fråga om ungdomar 20-24 år har följande resultatmål satts:
»

Öka andelen ungdomar 20-24 år utan fullständig gymnasieutbildning som återupptar
sådana studier i syfte att uppnå efterfrågad kompetensnivå för arbeten där gymnasiekompetens krävs och/eller för att uppnå krav för högskolestudier.

»

Minska arbetslösheten för ungdomar 20-24 år avseende alla öppet arbetslösa och
arbetslösa i arbetsmarknadsprogram.
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»

Få fler ungdomar med särskilda behov i utbildning och/eller arbete genom att aktivt
samordnat stöd mellan kompetenser från Arbetsförmedlingen, kommunen, primärvård
och psykiatri.
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Dialogen kring målsättningarna kommer att fördjupas innan ansökan lämnas till Delegationen för
unga till arbete.
Genom att ge ett samordnat stöd som är mer omfattande och mer kvalitativt än det som finns
möjlighet att ge i varje enskild verksamhet till de ungdomar i målgruppen som har behov av ett
individualiserat stöd utifrån en helhetssyn på individen under medellång tid kan betydligt fler
ungdomar än vad som för närvarande är fallet övergå till arbete och/eller utbildning.

Målgrupp (Bilaga 1)
Alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.
Antal i åldern 16-24 år, 432 ungdomar (60 i kommunala aktivitetsansvaret utan insats,
320 öppet arbetslösa + i åtgärd hos Arbetsförmedlingen samt 52 undersysselsatta anmälda
hos Arbetsförmedlingen).
Varav antal i åldern 16-19 år, 155 ungdomar (60 + 76 +19).
Av kartläggningsmaterialet framgår att ungdomarna i målgruppen 16-24 är har mycket heterogena
behov:
•

Mer än en tredjedel av de sökande på Arbetsförmedlingen saknar gymnasial utbildning
vilket försvårar etableringsmöjligheterna då den del av arbetsmarknaden där förgymnasial
utbildning är konkurrenskraftig ständigt krymper.

•

Många ungdomar, även de som har fullföljt gymnasiet, känner inte till hur arbetsmarknaden
fungerar och/eller har ingen som helst/mycket begränsad arbetslivserfarenhet.

•

Det finns också en bristande kunskap om möjligheter till utbildning och finansiering
av studier.

•

Många ungdomar har inga uttalade mål för framtiden och vet inte vad de vill göra av
sin framtid.

•

Det är generellt svårt att komma in på en arbetsmarknad med ett stort utbud av arbetskraft,
särskilt som man som ungdom ofta saknar nätverk mot arbetslivet.

•

Ovanstående leder till att en del ungdomar saknar framtidstro, drivkraft och självförtroende.

Av genomförda intervjuer och av kartläggningsmaterialet framgår att en betydande andel av de
ungdomar som ingår i målgruppen har problem utöver själva arbetslösheten. Särskilt framträdande
problem är:
•

Ekonomiska problem

•

Bostadsproblem

•

Missbruk
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•

Psykisk ohälsa

•

Neuropsykiatriska funktionshinder

I övrigt se bilaga 1.

Redovisning av befintlig verksamhet (Bilaga 2)
Befintlig verksamhet redovisas i bilaga 2.
Flera kommunala förvaltningar berörs av verksamheter för målgruppen som omfattar det kommunala
aktivitetsansvaret, försörjningsstöd, utbildning, fritidsverksamhet och socialtjänst.
Eslövs kommun har också en social investeringsfond som bedriver utvecklingsverksamheter med fokus
på barn och unga.
Arbetsförmedlingen har de reguljära resurser i form av arbetsmarknadsprogram som ingår i den statliga
arbetsmarknadspolitiken. Särskilda ungdomshandläggare arbetar med målgruppen unga.
Arbetsförmedlingen har tillgång till studiemotiverande kurs på Eslövs folkhögskola.
Arbetsförmedlingen har också personal i Finsamprocessen Oden som innefattar uppsökande verksamhet,
samverkan och individuella lösningar för ungdomar som varken studerar eller arbetar och behöver stöd i
samverkan mellan Arbetsförmedling, kommun och andra aktörer.
Arbetsförmedlingen har en deltidsresurs som specifikt arbetar med arbetsgivarkontakter.
Finsam Mittskåne är en aktiv samverkanspart till kommun, Arbetsförmedling och regionala verksamheter.

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (Bilaga 3)
Under perioden september – november har en inledande dialog genomförts kring att ingå en lokal
överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i Eslövs kommun samt ansöka
om statsbidrag för att underlätta etablering av en långsiktigt stabil struktur för samverkan kring målgruppen unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar eller är undersysselsatta.
Som framgått av kartläggningen av målgruppens behov i bilaga 1 finns betydande behov av förstärkta
insatser i samverkan kring målgruppen unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar eller är undersysselsatta.
Den framtida verksamheten ska i hög utsträckning baseras på samverkan och utgå från redan befintliga
resurser. Utifrån den kartläggning som gjorts har en analys genomförts i en mellan samverkansparterna
skapad styrgrupp. Styrgruppen har konstaterat att det finns en betydande potential att genom samverkan
förbättra effektiviteten i insatserna till målgruppen och därmed minska ungdomsarbetslösheten.
För att lyckas uppnå detta syfte och de målsättningar som har formats för verksamheten i samverkan
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kring aktuell målgrupp behövs förutom de redan tillgängliga resurserna en etablerings- och
utbildningsinsats samt vissa personalförstärkningar i enlighet med nedan beskrivning. Under
2016 ansöker samverklansparterna om finansiering för dessa kostnader från Dua, Eslövs kommuns
sociala investeringsfond samt från Finsam Mittskåne.
I samtalen inför överenskommelse och ansökan har det blivit tydligt att det redan finns en hel del
resurser för målgruppen som olika verksamheter förfogar över. Samtidigt har det blivit lika tydligt
att dessa resurser inte alltid samordnas på ett effektivt sätt. En betydande del av målgruppen
ungdomar 16-24 år som varken arbetar eller studerar har behov av en samordnad planering och
parallella samtidiga insatser genomförda av två eller flera verksamheter för att komma i arbete eller
utbildning. Av denna anledning behöver en gemensam plattform för samverkan kring målgruppen
skapas med medarbetare från Arbetsförmedlingen och kommunen som kan arbeta tillsammans
utifrån ett gemensamt synsätt och ett samlat resursutbud.
Samverkan behöver utvecklas på ledningsnivå genom att förbättra den gemensamma ledningen,
styrningen av gemensamma insatser, grunderna för att skapa samsyn, aggregering av resurser samt
utveckling av nya samverkansstrukturer.
På handläggarnivå behöver samverkan utvecklas framförallt kring de ungdomar i målgruppen som
behöver stöd av flera verksamheter parallellt. Som framgår av den gemensamma kartläggningen kan
cirka 300 ungdomar bedömas ha sammansatta stödbehov som kräver individualiserade insatser
utifrån en helhetssyn på individen.
Av genomförd kartläggning har också framkommit att huvuddelen av aktörerna i samverkan ser
ett stort behov av att skapa en gemensam organisatorisk plattform för att möta målgruppen, En väg
in, under namnet Mötesplatsen. Begreppet Mötesplatsen har valts därför att de samverkande parterna
menar att det första mötet med ungdomen och bemötandet av denna är en viktig grund för den
fortsatta processen. För att ungdomar som behöver ett sammansatt stöd ska vara motiverade att ta
emot detta är förtroende, tillit, flexibilitet, engagemang och liknande faktorer avgörande för den
upplevda kvaliteten i tjänsten.
Mötesplatsen bemannas i huvudsak med redan tillgängliga resurser. Utöver detta behövs vissa
personalförstärkningar:
•

En ungdomssamordnare

•

En livsvägledningscoach

•

En rekryterare

Generellt har kartläggningen visat att det finns betydande resurser i reguljär verksamhet för målgruppen men att de resurser som respektive verksamhet förfogar över inte samordnas. Samtidigt
visar kartläggningen just på nödvändigheten av att insatser för ungdomarna i målgruppen samordnas utifrån en helhetssyn på individen för att uppnå långsiktiga lösningar.
Ett annat behovsområde som uppmärksammats är att kunna fördjupa kartläggningarna av ungdomarnas behov samt att kunna bedriva ett mer omfattande motivationsarbete byggt på evidens
och beprövad erfarenhet.
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Ett tredje behovsområde som behöver utvecklas är kontakterna mellan kommun, Arbetsförmedling och
arbetsgivare.
Rollen som ungdomssamordnare har en intermediär funktion. Den person som rekryteras för uppdraget
ska ha kunskap om Arbetsförmedlingens verksamhet, berörda kommunala verksamheter, primärvårdens
och psykiatrins verksamheter, den tredje sektorns resurser samt näringslivet lokalt och regionalt.
Ungdomssamordnaren ska initiera gemensamma fördjupade kartläggningar kring de ungdomar som
kan antas ha behov av samordnade insatser, tillsammans med berörda samverkansparter göra upp
handlingsplaner och utbildningskontrakt samt ha ansvar för att följa upp att beslutade insatser genomförs.
En del ungdomar är passiva, har destruktiva levnadsmönster och saknar rätt motivation för att aktivt
försöka förändra sin situation. Dessa behöver mer omfattande vägledningsinsatser än vad det finns
utrymme för i ordinarie verksamhet inom ramen för det arbete som utförs av studie- och yrkesvägledare,
socialsekreterare, arbetsförmedlare med flera yrkeskategorier. Dessa ungdomar behöver livsvägledning.
Sådan vägledning bör bedrivas både genom individuella samtal och genom gruppaktiviteter på mötesplatsen. Livsvägledning utgår från ett helhetsperspektiv på individens situation utifrån en medvetenhet
om att en person inte kan fungera i utbildning eller på ett arbete om det finns problem i den enskilde
individens personliga och/eller sociala situation som utgör hinder.

Både Arbetsförmedlingen och kommunen har idag vissa personalresurser för att arbeta med arbetsgivarkontakterna. Detta arbete skulle dock i betydande utsträckning behöva utvecklas under en övergångsperiod för att etablera en samordnad struktur för detta samt att etablera fler kontakter med arbetsgivare i
syfte att generera ömsesidig nytta. Därför behövs en tjänst som rekryterare i samverkansplattformen.
Samordningen av arbetsgivarkontakterna ska inriktas på följande delmålgrupper:
•

Privata arbetsgivare inom branscher där det råder brist på arbetskraft.

•

Arbetsgivare inom välfärdssektorn där det finns brist på arbetskraft samt intresse för traineejobb.

•

Småföretag med anställningsbehov som behöver stöd i rekrytering av arbetskraft samt är
intresserade av att ta emot ungdomar på praktik och andra arbetsmarknadsinsatser.

•

Sociala företag och föreningar som kan erbjuda anpassade anställningar samt arbetsträning.

Det har också blivit tydligt i samtalen med olika samverkansaktörer att kunskapen om varandras uppdrag, roller och arbetssätt behöver öka mellan personal i de samverkande offentliga organisationerna.
Detta är en grundläggande förutsättning både för att förstå och respektera varandras uppdrag, roller och
arbetssätt men också för att se det gemensamma uppdraget.
Grundunderlaget för en överenskommelse har utarbetats och redovisats till Delegationen för unga till
arbete inom stipulerad tidsram.
En ansökan kommer att lämnas in till Dua före 15 november på avsedd blankett för detta.
Ansökan om statsbidrag kommer att göras för följande kostnader:
•

Tjänst som ungdomssamordnare under 2016, 550 000 kronor.

•

Tjänst som rekryterare under 2016, 500 000 kronor.
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Inom ramen för Eslövs kommuns sociala investeringsbudget kommer förvaltningen Arbete och
Försörjning att ansöka om följande kostnader:
•

Tjänst som livsvägledningscoach under 2016-2017, 1 000 000 kronor (500 000 kronor per år).

•

Initiala etableringskostnader för samverkan, 250 000 kronor.

Från Finsam Mittskåne kommer ansökan att göras för kostnader för gemensam utbildning under
2016, 100 000 kronor.

Dokumentation och uppföljning
Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter under placeringstiden
och överföra denna information till Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1998:204) med
tillhörande förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter.

Överenskommelsens varaktighet och revidering
Överenskommelsen gäller
Fr.o.m. 2015-11-01

T.o.m. Tills vidare

Överenskommelsen revideras och förlängs årligen.

Eslöv
2015-

Signatur:

Signatur:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Anne Hansson, ordförande Nämnden för
Arbete och försörjning, Eslövs kommun

Kristian Kaaling, sektionschef
Arbetsförmedlingen Eslöv
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Bilagor

1: Målgrupp
Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

2: Redovisning av befintlig verksamhet
En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

3: Verksamhet som ska bedrivas i verksamheten
En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som
identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar med.
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