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1.

Parter

Karlshamns kommun & Arbetsförmedlingen

2.

Process kring individ

Nedan ser vi Karlshamns kommuns process kring arbetet med individ vid
arbetsmarknadsinsats när beslut enligt socialtjänstlagen tas. Vi har bra
samverkan/samarbete med Arbetsförmedlingen kring individernas insats i syfte att
effektivisera beslut och åtgärder.

Kartläggning

Insats

Matchning

Samverkan
Arbetsförmedlingen

3.

Aktiviteter

Vi kommer ha extra fokus på följande tre områden:

3.1

Ungdomsanställningar

En riktat insats för att få ner den höga ungdomsarbetslösheten i Karlshamns kommun.
Insatsen riktar sig i första hand till ungdomar och unga vuxna, 18-25 år, som är berättigade
till Extratjänst. Anställning på heltid med möjlighet att kombinera studier upp till 50%. Målet är
att kontinuerligt ha upp till 20 stycken unga, med prioritering på försörjningsstödstagare, som
kan ta del av insatsen i syfte att genom arbetslivserfarenhet i kombination med studier bli
självförsörjande. Coachning och insats med SYV ingår i satsningen.

3.2

Kompetensbreddningsprojekt – jobbspår

Karlshamns kommuns kompetensbreddningsprojekt kombinerar yrkesutbildning med
praktik/arbete och yrkes-SFI där det är aktuellt. Inom spåret ska det finnas direkt kontakt
med arbetsgivare som ökar möjligheten för anställning efter avslutat jobbspår. Vid behov ska
andra insatser så som coaching, handledning, vägledning och annat erbjudas. Resultat efter
jobbspår ska vara anställning eller vidare studier.

3.3

Riktade insatser mot utrikesfödda kvinnor

Utrikesfödda kvinnor med låg utbildningsnivå är en viktig målgrupp. En kartläggning av
målgruppen där Intro- och försörjningsenheten tillsammans med AME arbetar fram aktiviteter
som ska flytta målgruppen närmare arbetsmarknaden. Insatser inom verksamheterna där
fokus på studier i svenska ska prioriteras.
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3.4

Samarbete för fler till studier

Inom målgrupperna finns en hög andel som antingen har en låg utbildningsnivå, endast
förgymnasial utbildning och/eller behov av yrkesutbildning. Genom ökad samverkan med
Vuxenutbildningen samt folkhögskolorna genom stöd av Arbetsförmedlingen är målet att
andelen som ökar sin anställningsbarhet genom både reguljära studier samt
Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildningar ska öka jämfört med tidigare år.

