Lokal handlingsplan - Ronneby

1. Parter
Ronneby kommun
Arbetsförmedlingen Blekinge

2. Process kring individ
I dagsläget behöver vi arbeta med process kring individen som en av våra målbilder. Allt för att
förenkla beslut som rör den enskilde och för att effektivisera arbetet kring våra insatser.
Nedan ser vi Ronneby kommuns process kring arbetet med individ vid arbetsmarknadsinsats där
beslut enligt socialtjänstlagen tas. Vi behöver ha en levande samverkan med Arbetsförmedlingen
kring individernas arbetsplan i syfte att effektivisera beslut och åtgärder. Målet är att det alltid ska
finnas en gemensam planering som ser likadan ut både hos myndighet och kommun.

Kartläggning

Arbetsplan

Insats

Samverkan
Arbetsförmedlingen

3. Aktiviteter
Nedan beskrivs aktiviteter som ska utföras för att uppnå mål i den regionala överenskommelsen.
Varje aktivitet beskrivs kort samt omfattning anges. Målgruppen tydliggörs och förväntat resultat
redovisas under varje aktivitet.

3.1 Ungdomsjobbssatsning
Satsningen riktar sig till unga som är berättigade till Extra tjänst i åldern 18-29 år. De får en heltids
avlöning men studerar 50 % och arbetar 50 %. Studier riktas främst till de som har ofullständigt
gymnasium. Omfattningen är upp till 20 stycken unga, med prioritering på unga
försörjningsstödstagare, som kan ta del av insatsen i syfte att genom arbetslivserfarenhet i
kombination med studier bli självförsörjande. Handledning samt insatser med studie- och
yrkesvägledning kommer ingå i satsningen.

3.2 Riktade projektmedel till unga
Ungdomsarbetslösheten ökar i Ronneby, likaså ökar antalet som tillhör Kommunala
aktivitetsansvaret. Det kräver insatser till målgruppen och därför ska ett av målen vara att riktade
projektmedel till gruppen unga i ålder 16-24 år alltid ska finnas inom Arbetsmarknadsenheten i
Ronneby. Syftet med riktade medel ska vara att vi kan bibehålla insatser till målgruppen som syftar
till att fler av dem blir självförsörjande och genom det att ungdomsarbetslöshetsiffrorna går ner.
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3.3 Jobbspår
Minst 3 jobbspår för målgrupperna inom DUA ska bedrivas i kommunal regi. Jobbspåren ska
utformas enligt Duas mall där yrkesutbildning/teoretisk utbildning kombineras med praktik/arbete
samt med språkutbildning 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.

3.4 Riktade insatser mot utrikesfödda kvinnor
Gruppen utrikesfödda kvinnor med låg utbildningsnivå är stor i Ronneby. Aktiviteten ska riktas mot
att dessa kvinnor blir anställningsbara. Vi behöver arbeta på bred front för att tillsammans hjälpa
denna målgrupp att komma närmre arbetsmarknaden och självförsörjning. Kartläggning av de cirka
130 nyanlända kvinnorna i Ronneby ska göras av Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten,
Vuxenutbildningen och Försörjningsstödsenheten. Efter kartläggning ska målgruppen prioriteras till
olika insatser inom verksamheterna där fokus på studier i svenska ska prioriteras.

3.5 Ökat 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
folkhögskolan genom stöd av Arbetsförmedlingen är målet att andelen som ökar sin
anställningsbarhet genom både reguljära studier samt Arbetsförmedlingens
Arbetsmarknadsutbildningar ska väsentligt öka jämfört med tidigare år.

