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Verksamhet i samverkan
Inledning
Vi vill skapa ett arbetssätt som innebär ett tätare samarbete mellan arbetsförmedling och
kommunen för att stötta ungdomar vidare till arbete eller studier. Ett arbetssätt där ungdomarnas
behov sätts i centrum och där vi samlar kompetens från våra olika professioner för att snabbt möta
upp identifierade behov. Ungdomarna kommer lättare att få del av de samlade insatserna hos
Arbetsförmedlingen och resp. kommun, utifrån individuella behov.

Ungdomens väg
Vi ser framför oss en gemensam tidslinje för ungdomens väg mot arbete/studier, där vi samverkar
och kan erbjuda olika insatser utifrån individens behov och våra verksamheters olika kompetenser
och resurser.
Processen kan beskrivas som:




Tidig kartläggning, behoven identifieras
Gemensam planering för insats
Genomförande samt uppföljning av insats.

Under hela processen så finns stödet vid behov från båda parter med. För att undvika att man som
ungdom bollas mellan parterna och riskerar att falla mellan stolarna. Vi vill skapa kontinuitet och
enkelhet, både för ungdomarna och de som jobbar tillsammans med ungdomarna från resp. part.
Vi vill också arbeta fram en tydlig arbetsgång med ansvarsfördelning och beskrivning av våra olika
roller som håller över tid. Kunskapsöverföring mellan parterna kommer att gynna ungdomarna samt
stärka samarbetet.
Kartläggningsfunktion
Den individuella kartläggningen av unga mellan 16-24 år blir en gemensam uppgift som utförs av
arbetsförmedlare, arbetskonsulenter, studie- och yrkesvägledare samt vid behov socialsekreterare.
Sakkunskaper och tillgång till befintliga resurser inom respektive område nyttjas därmed på ett
effektivt sätt.
Insatser
När kartläggningen har gjorts kan ungdomen ta del av de insatser som bedrivs av parterna utifrån
sina individuella behov, detta läggs in i den gemensamma planeringen. Vi ska också kunna jobba
parallellt med insatser från olika parter när det behövs.
Uppföljning på individnivå
Hur uppföljningen skall se ut och vilken part som skall ha huvudansvaret görs upp i den
gemensamma planeringen tillsammans med individen.
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Samlokalisering - En väg in
Med överenskommelsen vill vi starta en resa mot En väg in för ungdomarna. Syftet med begreppet
En väg in är att ungdomen inte ska behöva kunna navigera mellan flera olika regelverk utan kan gå till
ett ställe. Där ska flera kompetenser finnas samlade såsom arbetsförmedlare, studie- och
yrkesvägledare, arbetskonsulent och i vissa fall även socialsekreterare.
En väg in ska vara ungdomens ingång till de arbetsmarknadsinsatser som finns i Karlstad kommun,
både de som drivs i kommunal regi och via arbetsförmedlingen.
I en övergångsfas kommer ungdomarna att hänvisas till En väg in från Arbetsförmedlingen eller från
kommunens verksamheter. Ungdomen kan även själv söka sig till En väg in.
Redan i början av 2016 kommer vi börja med att samlokalisera oss två halvdagar/vecka för att göra
gemensamma kartläggningar och gemensam planering, del av tiden kommer också användas till
lärande/erfarenhetsutbyte.

Arbetsgivare/platser/praktik
I såväl kommunal som arbetsförmedlingens verksamhet avsätts det resurser för att jobba med
arbetsgivare. Karlstad kommun är också en stor arbetsgivare som jobbar aktivt med
kompetensförsörjning och tillhandahåller platser för praktik och arbetsmarknadsanställningar.

Kompetensråd
Vi vill etablera ett kompetensråd för att matcha utbildning mot kompetensbehovet på den lokal
arbetsmarknaden i Karlstad med omnejd. I rådet bör såväl utbildningssidan, som
arbetsmarknadssidan och näringslivet finnas närvarande i form av Vuxenutbildningen,
Arbetsförmedlingen, Jobbcenter, kommunens näringslivsenhet, näringslivsorganisationer och
utbildningsanordnare.

Utbildningskontrakt
Karlstad kommun kommer kunna erbjuda praktik eller i vissa fall arbetsmarknadsanställning i
kombination med studier inom ramen för utbildningskontrakt. Jobbcenter tar fram lämplig plats
utifrån behovet hos individen.

Traineetjänster
Jobbcenter kommer vara ansvarig för samordning av traineetjänster i Karlstad kommun. Flest platser
kommer finnas inom vård och omsorg där vi ser störst arbetskraftsbrist i dagsläget.
Vuxenutbildningen har sökt medel för extra utbildningsplatser för detta ändamål.

Kvalitetssäkring och uppföljning
En strategisk övergripande grupp (styrgrupp) bestående av ansvariga representanter från parterna
ska bildas som kontinuerlig följer hur processen med samverkan och hur resultaten utvecklas.
Uppföljning en gång per kvartal, vid två tillfällen per år ska undertecknande funktion av
överenskommelsen bjudas in till dessa möten.
Arbetsgrupp bestående av: Handläggare från kommunen och arbetsförmedling träffas fyra gånger
per år, i avsikt att upprätta en lärande process mellan parterna, avseende det konkreta samarbetet.
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I dagsläget saknar vi bra rutiner för uppföljning i den här typen av samverkan. Vi kommer därför
utarbeta rutiner och arbetssätt för att följa upp och utvärdera arbetet samt för att inhämta de ungas
åsikter och erfarenheter.

Budget för samverkan
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen: 4 personella resurser
Kommunen: 4 personella resurser (arbetskonsulenter, ekonomihandläggare, studievägledare, chefer)
Kommunen har medel avsatt för ca 10 arbetsmarknadsanställningar för ungdomar som saknar
fullständig gymnasial utbildning, tanken är att anställningen skall kunna kombineras med studier.
(värmlands framtid)

Parterna kommer i olika grad att bidra med övriga resurser såsom lokaler och annat genom
sina insatser för ungdomar.

Överenskommelsen undertecknas av
Ort………………………Datum……………………………

Karlstad Kommun

Arbetsförmedlingen
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