Redovisning av befintlig verksamhet
Av genomförd kartläggning framgår att det finns en hel del resurser för målgruppen men att
dessa i alltför liten utsträckning samordnas. Varje verksamhet arbetar i alltför hög utsträckning
med det egna uppdraget och glömmer att man också har gemensamma uppdrag. Samverkan
behöver utvecklas såväl internt mellan de kommunala förvaltningarna som mellan kommun,
Arbetsförmedling, Försäkringskassa och regionens verksamheter.
Det finns också en betydande utvecklingspotential i ett ökat samarbete mellan offentliga
myndigheter och arbetsgivare inom olika sektorer. Detta är också något som eftersträvas i offentlig
verksamhet vilket bland annat framgår av SOU 2013:40, ”Att tänka nytt för att göra nytta – om
perspektivskiften i offentlig verksamhet”. I utredningen sägs bland annat att ”Eftersom många behov är
sammansatta och komplexa så fungerar det inte när myndigheter ser behoven enbart utifrån sin egen horisont.
Istället behövs en systemsyn som utgår från helheten och hur olika delar i systemet samverkar och påverkar
varandra”. Detta har parterna i dialogen inför överenskommelsen också pekat på som centralt.
Förutom de insatser som genomförs inom de reguljära offentliga verksamheterna bedrivs också
olika utvecklingsprojekt. Eslövs kommun arbetar aktivt med hälsofrågor och har avsatt medel till
en social investeringsfond som prioriterar förebyggande och långsiktiga utvecklingsinsatser för
barn och unga. Samordningsförbundet Finsam Mittskåne bedriver utvecklingsprojekt i samverkan
mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionens verksamheter. I Eslöv
finns också en folkhögskola som bland annat utför förberedande och motiverande insatser för
Arbetsförmedlingen och för Finsam.
Nedan beskrivs översiktligt de tillgängliga resurserna för målgruppen 16-24 år.

Kommunens ansvar för aktivitetsansvaret samt för insatser
till ungdomar
Kommunen ska enligt skollagen 29 kap. 9 § löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i
kommunen som inte fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna
erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
I bilaga 1 har redovisats hur många unga detta avser. Arbetet med att få in de uppgifter som ska
redovisas till Skolverket har skett genom utskick av enkät samt genom uppsökande verksamhet.
Ett sextiotal ungdomar har identifierats antingen sakna sysselsättning eller har inte gått att nå
under första halvåret 2015. 27 ungdomar har genom verksamhet inom förvaltningen Arbete och
Försörjning erbjudits aktiviteter. Dessa har i huvudsak bestått av stödjande och motiverande samtal
samt hjälp att ordna praktikplats.
Arbete och Försörjning har flera uppgifter. En viktig del är att ansvara för den del av socialtjänsten,
som rör försörjningsstödet. Förutom ansvaret för försörjningsstödet har förvaltningen också
ansvaret för vissa arbetsmarknadsåtgärder, till exempel anställningar med lönebidrag, offentligt
skyddad anställning och liknande anställningar inom kommunen. Förvaltningen anordnar praktikplatser för ungdomar, så kallad ungdomsgaranti, och kommunal ungdomspraktik. Även feriearbeten för ungdomar mellan 16 och 19 år administreras av Arbete och Försörjning.

Bilaga 2 - Nuvarande verksamhet

1

För personer med behov av försörjningsstöd har förvaltningen möjlighet att ordna kompetenshöjande aktiviteter som till exempel språkundervisning, jobbsökaraktiviteter, praktik och arbetsträning.
Arbete och Försörjnings mål är att i samarbete med den arbetslöse ge hjälp till självhjälp genom
att ta tillvara den enskildes egna möjligheter så att sökanden kan få och behålla ett arbete och
därigenom bli självförsörjande.

Utbildning, fritidsverksamhet och socialtjänst
Tre olika förvaltningar har ansvar för insatser riktade till barn och ungdomar inom dessa områden.
Som angivits ovan svarar förvaltningen Arbete och Försörjning för bland annat försörjningsstödet
och förberedande arbetsmarknadsinsatser.
Förvaltningen Barn och Utbildning ansvarar för verksamheterna; förskola, grundskola, socialtjänst
(fritidsverksamhet, individ- och familjeomsorg) för barn upp till 18 år samt för gymnasie- och
vuxenutbildning. Förvaltningen har två nämnder; Barn- och familjenämnden samt Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
Barn- och familjenämnden ansvarar för förskolan, grundskolan och socialtjänsten. De tre
avdelningarna, som arbetar under ledning av denna nämnd, ansvarar för förskoleverksamhet,
grundskola och fritidshem samt socialtjänst (fritidsverksamhet, individ- och familjeomsorg) för
barn och ungdomar upp till 18 år.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för de högre studierna. Avdelningen
Gymnasie- och vuxenutbildningen förvaltar ett stort antal utbildningar för högre studier.
I organisationen finns Bergagymnasiet, gymnasiesärskolan, Vuxenutbildningen - VUX, Svenska
för invandrare, Särvux och Yrkeshögskolan - YH.
Vård och Omsorg bedriver en bred verksamhet och är uppdelad i olika verksamhetsområden.
De olika områdena innefattar LSS/LASS-verksamhet, socialpsykiatri, missbruksvård, familjerådgivning, äldreboenden, rehabilitering/korttidsvård, hemsjukvård och hemtjänst.
Vård och Omsorgs verksamhet regleras av socialtjänstlagen (SOL), lag om vård av unga (LVU),
lag om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lag om stöd och service
till funktionshindrade (LSS).
Två verksamhetsområden berör insatser till målgruppen ungdomar; verksamhetsområde LSS,
personlig assistans, socialpsykiatri samt verksamhetsområde Socialtjänst över 18 år.
Den först nämnda verksamheten innefattar bland annat:
•

LSS/LASS-verksamhet

•

Socialpsykiatri

•

Daglig verksamhet

•

Personlig assistans
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Verksamheten socialtjänst över 18 år innefattar:
•

Myndighetsenheten

•

Serveringstillstånd/tillsyn

•

Biståndshandläggare

•

Anonym rådgivning

•

Fältgruppen

•

Öppenbehandling

•

Familjerådgivning

•

Mötesplats Karidal

•

Anhörigstöd

Flera av de ovan nämnda verksamheterna är viktiga för de ungdomar som har sammansatta
stödbehov.
Hösten 2013 inledde socialtjänsten, polisen och skolan ett projekt som resulterade i uppstart av
sociala insatsgrupper, SIG, i Eslövs kommun. Sociala insatsgrupper är en arbetsform som sker
genom samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer.
Målgrupperna för SIG är ungdomar, 13-18 år, och unga vuxna, 18-25 år, som riskerar att rekryteras
till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil. Det kan också vara unga som behöver
stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil och som bedöms ha hög risk för
återfall i kriminalitet.
Några av målen med arbetet i sociala insatsgrupper är att öka måluppfyllelsen och behörigheten till
gymnasieskolan, att öka måluppfyllelse och behörighet till högskola och universitet, förbättra stödet
till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och, på lång sikt, motverka rekrytering och
underlätta avhopp från kriminella nätverk genom ett förstärkt socialt nätverk kring individen.
Att kunna hjälpa unga som riskerar ett livslångt utanförskap i form av en kriminell livsstil kräver
att flera aktörer samverkar. Det som i mångt och mycket hittills har varit ett bekymmer är att
samordna dessa insatser. Ibland har det uppstått en gråzon, där förvaltningarnas insatser inte
samordnats för bästa möjliga utfall.

Den sociala investeringsbudgeten
2011 fattades beslutet att införa en social investeringsbudget i Eslövs kommun omfattande
2 miljoner kronor inför 2012. Denna investering har sedan fortsatt årligen.
Beslutet att införa den sociala investeringsbudgeten fattades med såväl politisk enighet som enighet
i tjänstemannaorganisationen. Intresset för att införa en social investeringsfond i Eslöv var delvis
ett resultat av en nationell trend men även av ett aktivt intresse för folkhälsoarbete i kommunen.
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Det övergripande syftet med Programmet för socialt hållbar utveckling är att minska skillnader i hälsa
mellan olika medborgargrupper.
Den sociala investeringsbudgeten har upprättats för att kunna täcka inledande tröskelkostnader
för verksamhetsutveckling, öka förvaltningsövergripande samverkan och ta tillvara på goda idéer
ute i förvaltningarna.
För närvarande bedrivs 5 olika projekt för målgruppen barn och ungdomar. Ett av dessa projekt har
namnet Teamövergripande samverkan och är en insats riktad till unga vuxna med neuropsykiatriska
funktionshinder. Projektet pågår 2015-2016 och har som mål att ge personer med neuropsykiatriska
funktionshinder ett anpassat stöd socialt och på arbetsmarknaden genom etablering av en
teamövergripande samverkan.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad
både för arbetssökande och för arbetsgivare. Det gör Arbetsförmedlingen genom att hjälpa de
arbetssökande att hitta ett jobb och företag att hitta rätt kompetens. En viktig uppgift för Arbetsförmedlingen är också att rusta de som står lite längre från arbetsmarknaden. På så sätt kan verksamheten bidra till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen på lång sikt.
Arbetsförmedlingen har i sitt arbete för målgruppen unga utan arbete och utbildning en mängd
olika verktyg. Dessa presenteras på arbetsförmedlingens webbsida www.arbetsformedlingen.se på
följande vis.

Lär dig ett yrke samtidigt som du jobbar och får lön
Är du under 24 år och saknar yrkeserfarenhet? Eller har du varit arbetslös i minst tre månader? Då
har du möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som du får lön.
Anställningen kallas för en yrkesintroduktionsanställning och du kan ha den i upp till ett år. Minst
15 procent av tiden ska bestå av utbildning eller handledning.
Arbetsgivaren som anställer dig får ett ekonomiskt stöd. För att arbetsgivaren ska kunna få stödet
måste det finnas ett kollektivavtal och ett yrkesintroduktionsavtal för branschen.
•

Yrkesintroduktionsanställning

Kombinera jobb med studier
Du som är mellan 20- 24 år, har gymnasieutbildning, och varit utan arbete i tre månader eller mer
kan ha möjlighet till traineejobb. Traineejobben är en anställning på deltid i kombination med en
yrkesutbildning på deltid. Det är en möjlighet för dig att få formell kompetens inom ett yrke
samtidigt som du jobbar inom yrket. För den del du studerar kan du ansöka om studiemedel
via CSN.
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Arbetsgivaren som anställer på ett traineejobb får ett ekonomiskt stöd.
Traineejobben kan ges för yrken inom sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, skola och
fritidshem och övriga yrken där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft (så kallade bristyrken).
•

Faktablad om traineejobb

Kombinera jobb med studier
Du som är mellan 20-24 år och saknar en fullständig gymnasieutbildning kan få stöd att påbörja
och fullfölja en gymnasieutbildning via Komvux eller folkhögskola. Vid behov kan studier på
deltid kombineras med arbete eller praktik utifrån dina individuella förutsättningar.
Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun
om ett gemensamt åtagande som syftar till du ska påbörja eller återgå till studier. Utbildningskontraktet innehåller en planering för din utbildning och eventuella övriga aktiviteter och stöd
som Arbetsförmedlingen och din hemkommun ska bistå dig med för att stödja dig i att fullgöra
dina studier.
•

Faktablad om utbildningskontrakt

Du får jobb - arbetsgivaren får ekonomisk hjälp
Har du varit borta från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller har du varit sjuk? Då får den
arbetsgivare som anställer dig ekonomiskt stöd, så kallat nystartsjobb. Stödet innebär att den
arbetsgivare som anställer dig får ekonomisk hjälp som motsvarar dubbel arbetsgivaravgift. Arbetsgivaren får normalt stödet lika länge som du varit arbetslös och för tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Arbetsgivaren har en skyldighet att betala in arbetsgivaravgift för dig som har rätt till
nystartsjobb.
•

Nystartsjobb

Få hjälp med att söka jobb, få coachning och mera
Är du under 25 år och har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i tre månader?
Då kan du bland annat få hjälp och stöd med att söka jobb, få coachning och praktik samt studieoch yrkesvägledning.
•

Jobbgaranti för ungdomar

Studiemotiverande kurs på folkhögskola
Saknar du slutbetyg från grund- eller gymnasieskola? Om du är mellan 16 och 24 år eller om du
deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, då kan studiemotiverande kurs på folkhögskola vara något
för dig.
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Syftet med kursen är att underlätta för dig att slutföra eller påbörja studier. Träning i studieteknik
med inriktning på kärnämnen som svenska, matematik och engelska är centrala delar i kursen.
•

Informationsblad: Nyfiken på att ge studierna en andra chans?

•

Folkhögskolesatsningen - för dig som saknar betyg

Utbilda dig och öka dina chanser
Om vi på Arbetsförmedlingen bedömer att en kortare utbildning ökar dina chanser till jobb, kan
även det ingå som en möjlighet i jobbgaranti för ungdomar, se ovan.
•

Faktablad om arbetsmarknadsutbildning

•

Sök bland våra aktuella arbetsmarknadsutbildningar

Starta eget
Starta eget-stödet är till för dig som riskerar att bli arbetslös och som har förutsättningar för att
starta egen verksamhet. Stödet innebär att du kan få bidrag till din försörjning, aktivitetsstöd,
under tiden du startar upp företaget. Du får inte registrera företaget innan du söker stödet.
Har du fyllt 25 år kan du få stöd för att starta eget. Men är du under 25 år gäller en 20-årsgräns
om:
•

du har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

•

du är över 20 år och inte har så mycket erfarenhet av svenskt arbetsliv, det vill säga att du
uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen

•

du är under 25 år och har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i tre månader,
det vill säga du är inskriven i jobbgaranti för ungdomar

•

du har varit arbetslös länge, är under 25 år och ingår i jobb- och utvecklingsgarantin.

•

Faktablad om stöd vid start av näringsverksamhet

•

Råd och stöd vid start av eget företag

Läs svenska och få jobb
Är du arbetslös och har du fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan du få ett så
kallat instegsjobb. Det innebär att den som anställer dig får ett bidrag till din lön. Ett krav är att du
samtidigt läser svenska för invandrare.
•

Instegsjobb
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Praktisera och få kontakt med svenska arbetsgivare
Är du under 25 år, nyanländ och omfattas av lagen om särskilda etableringsinsatser kan vi erbjuda
dig praktik på en arbetsplats. Det är ett sätt att få kontakt med arbetsgivare, få erfarenheter av att
arbeta i Sverige och hitta ett arbete.
•

Faktablad om praktik

Få hjälp av en stödperson
Är du över 20 år och inte har så mycket erfarenhet av svenskt arbetsliv, kan du få hjälp av en specialutbildad arbetsförmedlare, så kallad arbetsplatsintroduktion. Till att börja med får du stöd och
hjälp när du söker arbete. Och när du fått en anställning eller praktik på en arbetsplats får du också
stöd den första tiden på din nya arbetsplats.
•

Faktablad om arbetsplatsintroduktion

Finsam Mittskåne
Finsam Mittskåne finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv,
Höör och Hörby.
Verksamheten arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag
med arbete och gemenskap, trots olika livssituationer, arbetshandikapp och livsöden. Detta
exemplifieras av följande yttrande från Finsam Mittskånes webbsida:
”Vi har ett gemensamt ansvar att förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap. Misslyckad etablering i
samhället drabbar inte bara den enskilde utan i slutändan hela samhället! Ungdomsarbetslösheten har sedan
krisen på 1990-talet varit ständigt närvarande i den politiska debatten och det finns betydande variationer
beroende på var i landet unga bor. För de allra flesta ungdomar löser sig situationen efter en kortare tids
arbetslöshet men för andra krävs det hjälp av samhällets stöd och insatser.”
Sedan 2013-01-01 genomförs en utvecklingsprocess med namnet Oden. Det långsiktiga målet med
processen är att bryta ungdomars sociala utanförskap och inaktivitet. Att förbereda dem för
arbetsmarknaden genom att erbjuda dem åtgärder och aktiviteter som leder till nya eller fortsatta
studier eller arbete. Insatsen utgår från tre byggstenar som är; uppsökande verksamhet, samverkan
och individuella hållbara lösningar.
Insatsen ägs av Arbetsförmedlingen Eslöv, Höör och Hörby men är djupt förankrad hos samtliga
verksamheter och myndigheter inom Finsam MittSkånes upptagningsområde.
”Det finns i dag en grupp ungdomar i Eslöv, Höör och Hörby som befinner sig utanför arbete eller studier.
Syftet med insats Oden i sin helhet är att finna nya vägar att nå ungdomarna genom uppsökande verksamhet
och att med starkt jobbfokus förankra dem på arbetsmarknaden. Det handlar också om att hitta rätt åtgärd
till rätt ungdom som ska sättas in så snart som möjligt då varje dag utan erbjudande om stöd är en dag för
mycket i en ung människas liv. Det finns gemensamma drag i de behov av insatser som de unga har.
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De handlar om strukturerade vardagsaktiviteter med ett utbildnings- eller arbetsliknande innehåll. Det är inte
en målgrupp som har lätt för att navigera i det stora utbudet av verksamheter och i ett komplicerat regelverk.
Att vara i ett socialt sammanhang med andra unga i samma situation har lyfts fram som viktigt liksom att
vara i en verksamhet som är fysiskt skild från den traditionella skolan. År av motgångar och misslyckanden
tar tid att bearbeta. Unga som varken arbetar eller studerar har i många fall en komplex livssituation.
De unga har ofta olika typer av sociala problem, skolmisslyckanden bakom sig och en bristande förståelse för
samhället, vilken roll och ansvar man själv har i det. Oavslutade utbildningar är det vanligast förekommande
problemet. Att många ungdomar har läs- och skrivsvårigheter är exempel på vad som påverkar deras studieresultat. Olika psykiska problem som ADHD och depression är mycket vanligt förekommande. Missbruksproblem där kriminalitet finns med är inte ovanligt i den här gruppen. Många unga kvinnor som får barn
tidigt avslutar sin g ymnasieutbildning och får därmed det ännu svårare att etablera sig. Denna mång fald av
olika problem leder i många fall till dålig självkänsla och svårigheter att hantera enkla vardagsaktiviteter.
En stor del är utrikes- födda och bland dem finns de som nyligen har anlänt till Sverige. Målgruppen har
således särskilda behov av flexibla, individuellt anpassade och långsiktiga åtgärder.”
Finsam Mittskåne har liksom Arbetsförmedlingen anlitat Eslövs folkhögskola för att bedriva
förberedande och motiverande insatser för att få fler ungdomar att välja studier.

Komvux
Komvux erbjuder möjligheter att studera från grundskolenivå till och med högskolenivå. Det finns
allmänt inriktade kurser eller mer yrkesinriktade kurser, allt efter behov och möjligheter.
På grundläggande nivå finns kurser inom följande områden:
•

Matematik/naturvetenskap

•

Samhällsvetenskap/humaniora

•

Språk

På gymnasial nivå finns kurser inom följande områden:
•

Matematik/naturvetenskap

•

Media/data

•

Gymnasiearbete

•

Samhällsvetenskap/humaniora

•

Språk

Vid Vuxenutbildningen finns tre studieformer:
•

Schemabunden

•

Halvdistans

•

Distans

Bilaga 2 - Nuvarande verksamhet

8

Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till med:
•

Ansökan till utbildningar

•

Individuell studieplanering

•

Validering

•

Studieekonomi

•

Ansökan till universitet, högskola och yrkeshögskola

Det finns också en studieverkstad som kan ge stöd enligt följande:
•

Specialpedagogiskt stöd

•

Studieteknik

•

Läxor

•

Skriftliga uppgifter

•

Jobbansökan

•

Informationssökning

•

Språkträning

•

Svenska/SFI

•

Distansutbildning

Som framgått av kartläggningsmaterialet har Komvux svårt att erbjuda utbildningsplatser
till alla som vill studera på grund av resursbrister.

Eslövs folkhögskola
Eslövs folkhögskola erbjuder allmänna gymnasieutbildningar, ett antal specialiserade
utbildningslinjer samt förberedande utbildningar.
Eslövs folkhögskola har:
•

Musiklinje

•

Rocklinje

•

Fotbollstränarlinje

•

Fritidsledarlinje

•

Beteendevetarlinje

•

Utbildning till behandlingspedagog
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Av särskilt intresse i detta sammanhang är den studiemotiverande folkhögskolekurs som genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Målgruppen är personer som saknar slutbetyg från grundeller gymnasieskolan och är registrerade som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt har fyllt
16 år men inte 25 år alternativt är 25 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
Kursen är en tre månader lång validerande, studiemotiverande och förberedande utbildning som
kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär. Syftet är att
underlätta för deltagaren att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Träning i studieteknik med
inriktning på ämnen som samhällskunskap, svenska, engelska och matematik är centrala.

Samverkan med arbetsgivare inom olika sektorer
Eslövs kommun har ett näringsliv som domineras av industri och handel. Tillverkningsindustrin
svarar för 25 procent av sysselsättningen, vilket bland annat förklaras av stora företag som till
exempel Orkla Foods, Smurfit Kappa, Arjo Huntleigh, Saint-Gobain Sekurit Scandinavia, Kavli,
Nordic Sugar, och som alla är stora arbetsgivare i kommunen. Näringslivet domineras dock av ett
stort antal småföretag.
Enligt statistiken från UC består näringslivet i Eslövs kommun av 3359 arbetsställen.
Dessa är fördelade med avseende på antalet anställda enligt följande:

Antal anställda

Arbetsställen

Inga

2254

1-4

553

5-49

195

50 -

85

Antal anställda efter näringsgren
Jordbruk, skog, jakt, fiske

515

Industri

2199

Energi, vatten, avfall

141

Byggindustri

932

Handel, transport, kommunikation

1791

Personliga och kulturella tjänster

545

Bank, fastighetsförvärv, företagstjänster

857

Offentlig förvaltning mm

433
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Utbildning, forskning

1422

Vård och omsorg

1785

Näringsgren okänd

251

Totalt

10871

Eslöv har med sitt centrala läge både en stor inpendling och en stor utpendling av arbetstagare.

Antal arbetspendlare 2011. Källa: SCB
Inpendlare

Utpendlare

Bor och arbetar i kommunen

Eslövs kommun

4152

7900

6991

varav kvinnor

1910

3657

3433

varav män

2242

4243

3558

Samverkan med arbetsgivare kommer att vara ett prioriterat utvecklingsområde under 2016 vilket
beskrivs i bilaga 3.
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