Lokal överenskommelse gällande unga
16-24 år i Strömstadkommun. 
Parter
Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405
Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114

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

Mål
Att skapa förutsättningar för bästa möjliga varaktiga sysselsättning.
Genom att: 75 % av ungdomar i ålder 16-24 år i Strömstadskommun. Ska ha arbete,
praktik, eller utbildning och klara sin egenförsörjning uppföljning av målet sker
2016-12-31.

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 60 st
Varav antal i åldern 16-19 år 25 st

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)
Skolan
Gymnasieskolan i Strömstad erbjuder idag fyra högskoleförberedande program samt
tre yrkesprogram och Individuella programmet.
Inom samhällsprogrammet studerar ca 80 elever, inom teknikprogrammet studerar ca
40 elever, inom naturvetenskapliga programmet ca 50 elever och på
ekonomiprogrammet studerar 80 elever. På elprogrammet studerar ca 20 elever, på
byggprogrammet ca 15 elever och på handelsprogrammet ca 60 elever. På det
individuella programmet studerar 60 elever.
Inom Vuxenutbildningen erbjuds kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå inom
komvux och särvux samt SFI. Inom yrkesvux erbjuds ekonomiassistensutbildning och
Vård och Omsorgsutbildning. Antal elever 20-24 år inom Vuxenutbildning är 62
elever.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för Strömstad kommuns aktivitetsansvar
utifrån
bestämmelserna i skollagens 29 Kap. 9§. Ansvaret för genomförandet av
aktivitetsansvaret ligger på Strömstad Gymnasiums rektor och sorterar under
introduktionsprogrammen (IM).
Socialtjänst
Omsorgsnämnden ansvarar för alla så kallade riktade insatser. Med riktade insatser
menas att ge stöd och service till personer, som är i behov av stöd för att uppnå en
skälig levnadsnivå och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Nämnden
ansvarar för äldrefrågor och stöd till personer med funktionsnedsättningar,
försörjningsstöd, stöd till enskilda och familjer, flyktingmottagande samt
konsumentvägledning.
Omsorgsnämnden ansvarar även för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
Tillsammans med Barn‐ och utbildningsnämnden har Omsorgsnämnden ett
gemensamt ansvar för att samordna sociala stödinsatser som rör barn och
ungdomar.
Omsorgsnämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala
bolag, samordna den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga
samhällsplaneringen.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen Norra Bohuslän verkar över tre kommuner där Strömstads
kommun är en av dem. Arbetsförmedlingen Norra Bohuslän har en god samverkan
med bland annat Arbetsmarknadsenheten, IFO och vuxenutbildningen som bygger
på de insatser som arbetsförmedlingen kan hantera idag och som sträcker sig över
alla åldersgrupper. Exempelvis arbetsträning, arbetspraktik, anställningar. Detta
utifrån profession och insats för den enskilda individen.

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)
Strömstad kommunen och arbetsförmedlingen samarbetar om en fysisk mötesplats
för målgruppen. Platsen för denna mötesplats kan med fördel ligga i anslutning till
Vuxenutbildningen och Gymnasieverksamheten. Personella resurser som tillförs är
från specifika personer som riktar sitt arbete mot unga och denna grupp
arbetsförmedlingen arbetsförmedlare, från vuxenutbildningen och
gymnasieutbildningen studievägledning och tillgång till handledning och coaching
mot utbildning, praktik och arbete. Personal från arbetslivsenheten och från
socialtjänsten. Arbetssättet utgår ifrån individens behov och bedrivs i samverkan.
Metoder kommer inledningsvis att vara de som redan finns hos varje samverkanspart
redan idag men mer samordnad. Under samverkanstiden kommer ytterligare
metoder att utvecklas utifrån de ungas behov.
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. 2016-01-01

t.o.m. 2018-12-31

Överenskommelsen revideras 2016-10-31
En redovisning av hur vi tagit tillvara ungas kunskaper och erfarenheter ska tydligt
framgå i överenskommelsen efter revideringen.




Jämställdhetsperspektivet ska också tydligt framgå i överenskommelsen efter
revideringen.
Ort datum

Ort datum

Catarina Sjöstrand
Strömstadkommun

Arbetsförmedlingen

Bilagor
Bilaga 1
Målgrupp
Det finns 1297 folkbordförda ungsommar i ålder 16-24 år i Strömstadkommun. Av
dessa är 639 män och 658 kvinnor.
Kartläggningen av målgruppen utgår ifrån de siffror vi kan finna i våra register och
redovisas nedan.
Vad vi kan se är att 25% av de som avslutar grundskolan inte har behörighet att söka
vidare till gymnasieutbildning och att det finns ett antal unga som vi med
gemensamma resurser i en samverkan kan ta ett gemensamt grepp om.
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen ungdomar 16-24 totalt 46 av dessa har 21 förgymnasialutbildning
och eftergymnasialutbildning 24 och en eftergymnasialutbildning 1. & stycken har
registrerad funktionsnedsättning. 15 stycken är födda utanför Europa 4 inom Europa
27 Sverige.
Skolan
Antal ungdomar i åldern 16-19 år som ej studerar på gymnasiet uppgår till 25 elever.
Vissa kan dock ha tillfälliga arbeten framförallt inom handel.
Betyg årskurs 9 2015
Meritvärde 2015,6
Andel elever godkända i alla ämnen 67 %
Ej behöriga till gymnasiet 25 %
Gymnasieskolan 2015
Fullföljt sina studier på 3 år 61,7 %
Undersökning gjord av unga 16-20 år utifrån aktivitetsansvaret.
Ungdomar i behov av insats under HT 2015




Antal elever som inte omfattas av någon aktivitet, antal: 27 st. varav 10 är i
deltidssysselsättning.
”Hemmasittare” 8-10 personer som kräver massiv insats.
Elever som inte fullföljt sitt fjärde år på gymnasiet: 3-5 st.

Ungdomar i behov av insats under VT 2016




IM elever inklusive ensamkommande unga elever som inte kommer att vara
behöriga till gymnasiet: 20-30 st.
Ungdomar över 20 år som kräver en separat uppföljning. Vi uppskattar denna
grupp till mellan 10-15 st.
Elever som inte fullföljt sitt fjärde år på gymnasiet: 3-5 st.

Socialtjänsten
Ungdomar 16-24 år aktuella som ärenden inom socialtjänsten september 2016 Antal:
23 st
Fördelat på enhetsnivå:
Försörjningsstöd: 8 st (varav 2 även är aktuella på missbruk)
Missbruk: 6 st
Barn och ungdom: 11 st
LSS 20 stycken i åldern 16-24 år.

Bilaga 2
Redovisning av befintlig verksamhet

Arbetsförmedlingen
Vårt uppdrag, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och
regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen. Våra övergripande
mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att
prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. På vårt ansvar
ligger även att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring.
Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. Uppdraget är att ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt
som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. I vårt
uppdrag ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med
Försäkringskassan. Verksamheten bidrar till att fler människor med nedsatt
arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa kan börja arbeta igen.
Vi jobbar målmedvetet för att både utveckla goda relationer med de arbetsgivare som
redan har kontakt med oss och att etablera kontakter med nya.
Exempel på service till arbetsgivare:







fri annonsering i Platsbanken
fritt att söka bland cirka 180 000 arbetssökande under Sök CV på
arbetsformedlingen.se
stöd i rekryteringsprocessen
rekryteringsträffar i Arbetsförmedlingens lokaler
hjälp med alternativa rekryteringslösningar, till exempel inom EU/EES och
Schweiz
varselsamordning som koordinerar efter arbetsgivarens behov.

Arbetsförmedlingen kan ge extra insatser till arbetssökande genom
arbetsmarknadspolitiska program. Hur programmen dimensioneras är beroende av
konjunkturen på arbetsmarknaden. Utöver den service vi erbjuder samtliga inskrivna
arbetssökande erbjuder vi också omfattande insatser till personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. De största programmen är jobb- och utvecklingsgarantin samt
jobbgarantin för ungdomar. Anställningsstöd lämnas till arbetsgivare för att stimulera
anställningar. Målgrupperna för anställningsstöden är arbetssökande som har svårt
att konkurrera om de lediga jobben. Vissa har varit utan arbete länge, en del brister i
svenska språket, andra har en arbetsrelaterad funktionsnedsättning eller saknar
relevant utbildning.
Exempel på insatser till arbetssökande:






jobb och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar
stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
yrkesinriktade och förberedande arbetsmarknadsutbildningar
praktik och stöd till start av näringsverksamhet.

Övriga insatser





särskilt anställningsstöd
instegsjobb
nystartsjobb
yrkesintroduktionsanställningar.

Arbetsförmedlingen Norra Bohuslän verkar över tre kommuner där Strömstads
kommun är en av dem. Arbetsförmedlingen Norra Bohuslän har en god samverkan
med bland annat Arbetsmarknadsenheten, IFO och vuxenutbildningen som bygger
på de insatser som arbetsförmedlingen kan hantera idag och som sträcker sig över
alla åldersgrupper. Exempelvis arbetsträning, arbetspraktik, anställningar. Detta
utifrån profession och insats för den enskilda individen. Arbetsförmedlingen
samverkar också med försäkringskassan enligt den överenskommelse som finns
lokalt och centralt samt med strömstadkommun utifrån den lokal överenskommelse
som finns för etableringsuppdraget. Utöver detta så är kontoret i Strömstad ett
fullservicekontor där alla det finns tillgång till alla tjänster och verktyg för
arbetssökande och arbetsgivare. Vad det innebär framgår av texten ovan.
Gymnasiet – och vuxenutbildningen
Gymnasieskolan i Strömstad erbjuder idag fyra högskoleförberedande program samt
tre yrkesprogram och Individuella programmet.
Inom samhällsprogrammet studerar ca 80 elever, inom teknikprogrammet studerar ca
40 elever, inom naturvetenskapliga programmet ca 50 elever och på
ekonomiprogrammet studerar 80 elever. På elprogrammet studerar ca 20 elever, på
byggprogrammet ca 15 elever och på handelsprogrammet ca 60 elever. På det
individuella programmet studerar 60 elever.
Inom Vuxenutbildningen erbjuds kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå inom
komvux och särvux samt SFI. Inom yrkesvux erbjuds ekonomiassistensutbildning och
Vård och Omsorgsutbildning. Antal elever 20-24 år inom Vuxenutbildning är 62
elever.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för Strömstad kommuns aktivitetsansvar
utifrån bestämmelserna i skollagens 29 Kap. 9§. Ansvaret för genomförandet av
aktivitetsansvaret ligger på Strömstad Gymnasiums rektor och sorterar under
introduktionsprogrammen (IM).
Arbetet med aktivitetsansvaret bedrivs följande.
Uppsökande verksamhet
Alla ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar eller har sysselsättning ska
kontaktas.

Kontakten sker löpande via mail, eventuellt telefonsamtal eller hembesök.
Förebygga studieavbrott i unga år
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förebygga avhopp
från gymnasieskolan.
Detta sker genom information till grundskoleelever av SYV samt rektor och personal
på Strömstad Gymnasium.
När en ungdom inte påbörjar eller avbryter sina gymnasiestudier ska Strömstad
Gymnasium (IM) ta kontakt med den enskilde.
Erbjudande av stöd
Forskning visar att ungdomar som inte studerar ofta har fler problem än
inlärningssvårigheter.
Det är därför viktigt att kunna erbjuda kompetens som kan hantera dessa olika
svårigheter.
Strömstad Gymnasium (IM) kan förmedla kontakter till andra kompetenser inom
kommunens förvaltningar.
Strömstad Gymnasium:
http://www.stromstad.se/barnochutbildning/gymnasium.4.b5400fe1453b28b6b71a9d
c.html
Vuxenutbildningen:
http://www.stromstad.se/barnochutbildning/vuxenutbildning.4.b5400fe1453b28b6b71
aa37.html
Omsorgsnämndens verksamhetsområde
Verksamhet
Omsorgsnämnden ansvarar för alla så kallade riktade insatser. Med riktade insatser
menas att ge stöd och service till personer, som är i behov av stöd för att uppnå en
skälig levnadsnivå och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Nämnden
ansvarar för äldrefrågor och stöd till personer med funktionsnedsättningar,
försörjningsstöd, stöd till enskilda och familjer, flyktingmottagande samt
konsumentvägledning.
Omsorgsnämnden ansvarar även för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
Tillsammans med Barn‐ och utbildningsnämnden har Omsorgsnämnden ett
gemensamt ansvar för att samordna sociala stödinsatser som rör barn och
ungdomar.

Omsorgsnämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala
bolag, samordna den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga
samhällsplaneringen.
Omsorgsförvaltningen
För att fullgöra uppdraget från Omsorgsnämnden har Omsorgsförvaltningen
organiserat sig i olika verksamhetsområden, Individ- och Familjeomsorg (IFO), Vård
och Omsorg (VoO) samt Stöd och Service (SoS).
Individ och Familjeomsorg (IFO)
Uppdrag
Individ- och familjeomsorgen ansvarar för all myndighetsutövning inom förvaltningen.
I verksamheten ingår huvudområden bistånd, barn och ungdom, försörjningsstöd,
missbruksvård, socialpsykiatri och ensamkommande barn.
Socialtjänst barn och unga: Hanterar anmälningar och ansökningar samt öppna
insatser gällande barn och familjer och handlägger också ensamkommande barn.
Familjerättsärenden såsom faderskap, vårdnadstvister och adoptioner är en annan
del av verksamheten.
Vuxenenheten: Arbetar med försörjningsstöd, missbruk, integration, våld i nära
relation, fältinriktade insatser till ungdomar i samarbete med barn och
ungdomsenheten.
Biståndsenheten: Handlägger ansökningar om särskilt boende, färdtjänst,
bostadsanpassning, insatser till funktionsnedsatta, samt avgiftshandläggning.
Insatser som riktar sig specifikt till målgruppen arbetslösa ungdomar 16-24 varierar
utifrån behov men exempel kan vara försörjningsstöd, stöd och behandling vid
missbruk eller beroende, psykosociala stödinsatser vid annan typ av problematik.
Två fältarbetare arbetar mer uttalat med målgruppen, i samverkan med andra
aktörer, såsom skola och polis.
Stöd och service (SoS)
Uppdrag
Största delen av verksamheten inom SoS består i att verkställa beslut enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) och Socialtjänstlagen(SoL).
Besluten kan vara fattade av en handläggare i kommunen (beslut enligt LSS och Sol)
eller av Försäkringskassan (Socialförsäkringsbalken).
Insatser med stöd av LSS skall enligt lagen främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i de målgrupper som definieras
av lagen. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

I Strömstad kan du som av olika anledningar inte har ett arbete, under vissa
förutsättningar få sysselsättning och aktiviteter i kommunens regi. Det kan
exempelvis handla om arbetsträning, stöd i kontakter med andra myndigheter,
motiverande samtal, praktiska förberedelser för praktik, arbete eller studier,
Kommunens Integrationscenter erbjuder stöd och service till nyanlända enligt
överenskommelse med andra myndigheter.
Inom verksamhetsområdet bedrivs också integrationsarbete med ensamkommande
barn i form av asyl, put (permanent uppehållstillstånd) och utslussningsboende.
Särskilt riktade insatser






I samverkan socialtjänst – skola och arbetslivsenheten riktas resurser med
syfte att ge ungdomar i riskzon sommarjobb inom ramen för
arbetslivsenhetens ansvarsområde. 18 ungdomar fick möjligheten sommaren
2015.
Genom överenskommelse med arbetsförmedlingen – ungdomsgarantin, har
14 ungdomar erbjudits olika insatser som, skriva egen cv, praktik, studier eller
hjälp till vårdkontakt.
I samarbete med Solbackens boende för ensamkommande barn har 8
ungdomar med PUT, erhållit sommarjobb i någon form.

Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Samverkan syftar till att höja utbildningsnivån och öka anställningsmöjligheterna hos
våra unga men även att skapa förutsättningar för näringslivet att rekrytera kompetent
personal från närområdet
Verksamheten är tänkt att bedrivas utifrån en mötesplats i anslutning till skolan där
arbetsförmedlare, studievägledare, socialtjänsten, arbetslivsenheten tillsammans
jobbar utifrån individens behov.
Där erbjuds ungdomar möjligheter och stöd för att ta sig vidare till sysselsättning och
egenförsörjning.
För att organisera verksamheten så bildas en ledningsgrupp och en arbetsgrupp.
Ledningsgruppen består av representation från i form av chef för IFO,
Arbetslivsenheten, Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen.
Arbetsgruppen består av: En tjänsteman från socialtjänsten, en handledare från
arbetsmarknadsenheten, en studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen och
en arbetsförmedlare.
Arbetssättet ska präglas av att samarbeta kring individen. Det är behovet hos
individen som styr. Arbetet kommer att ske genom att befintliga resurser används.
Det som däremot kommer att behövas utöver detta, är en samordnadeperson.
Arbetsgruppen samverkar även med externa aktörer så som skola,
försäkringskassan och landsting.
Initialt kommer redan befintliga metoder att användas, men det kommer också att
vara en uppgift för arbetsgruppen att med sina kompetenser och erfarenheter skapa,
ta fram metoder för målgruppen där en viktig del är kartläggningen av de ungas
behov och hur de ser på sina behov ingår. Vid revideringen 2016-10-30 kommer
detta att synliggöras i överenskommelsen. Då kommer även
jämställdhetsperspektivet att belysas och tydliggöras i överenskommelsen.

