Överenskommelse
Parter
Borgholms kommun, org.nr 212000-0795
Arbetsförmedlingen i Borgholm, org.nr 202100-2114
Syfte
Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet
Mål


År 2018 ska ungdomsarbetslösheten ha minskat med 50 %.

År 2018 ska den gymnasiala utbildningsnivån i målgruppen inskrivna hos arbetsförmedlingen ökat
med 20 %.




Samlokalisering
Upprätthålla nuvarande samverkan och utveckla denna för att öka ungdomars möjligheter att
närma sig arbetsmarknaden genom att skapa möjligheter för unga att fullfölja gymnasiet.
Skapa en arbetsmetod för att i ett tidigt skede kunna identifiera personer som bedöms behöva
särskilda insatser.

Mätdatumet ska vara 1 november varje år för att ungdomar med säsongsarbete ska finnas med i statistiken.
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: 61 personer
Varav antal i åldern 16-19 år: 16 personer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)
Genom sitt tidigare samverkansavtal har arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen bra
rutiner och arbetssätt kring ungdomar 18-24 år som är i behov av extra stöd. Sammarbete finns även
med socialförvaltningen och KomVux. Redovisningen visar att rutiner kring målgruppen 16-19 år behöver förstärkas. Bra mötesplatser för att nå alla ungdomar saknas.
Kommunen och Arbetsförmedlingen har idag ett bra samarbete kring ungdomar 16-24 år. Rutiner att
nå ungdomarna har arbetats fram tillsammans med KAA, KomVux och övriga förvaltningar i kommunen.

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)
Samlokalisering. Arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen möter ungdomarna i gemensamma lokaler. Styr- och arbetsgrupp kring ungdomarna skapas.
Arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen kommer under 2018 att finnas i gemensamma
lokaler.
Arbetsmarknadsavdelningen behöver även utöka aktiviteterna inom sin egen verksamhet för att kunna
erbjuda fler ungdomar möjlighet till sysselsättning och/eller hjälp som leder till studier eller arbete.
stärka de ungdomar som inte är redo för att komma ut i arbete eller studier.
Dokumentation och uppföljning
Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarnas aktiviteter under placeringstiden och överför denna information till Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter.

Överenskommelsens varaktighet och revidering
Överenskommelsen gäller tillsvidare

Överenskommelsen revideras efter 1 år

Underskrifter

Ort och datum:

Ort och datum:

För Borgholms kommun:

För Arbetsförmedlingen:

………………………………………………………. ……………………………………………………………
Ilko Corkovic

Jörgen Persson

Kommunstyrelsens ordf.

Sektionschef

Bilagor
1 Målgrupp
2 Redovisning av befintlig verksamhet
3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 1

Kartläggning av målgruppen

Kommunen har drygt 10 600 invånare
Mätdatum oktober 2015
Församling

Kvinnor 16-19 år

Män 16-19 år

Kvinnor 20-24 år

Män 20-24 år

Böda

7

7

10

13

Högby/Löttorp

18

22

20

24

Källa

2

8

3

4

Persnäs

4

7

7

7

Föra

4

6

5

6

Alböke

12

5

7

8

Löt

1

7

7

3

Köping

32

30

27

38

Egby

2

3

3

0

Bredsättra

2

3

4

4

Borgholm

56

73

70

103

Räpplinge

2

7

8

7

Högsrum

18

20

19

18

Gärdslösa

12

10

16

12

Långlöt

4

2

2

3

Runsten
Totalt

11
187

9
219

11
219

6
256

Totalt: 881 ungdomar

Grundskolan – elever från Borgholms kommun med slutbetyg årskurs 9
Läsår 2014/2015

Antal elever

Elever totalt

88

Antal utan behörighet
till yrkesprogram
11

Flickor

36

2

Män

52

9

Utländsk bakgrund

11

4

Källa: Skolverket

Kommunen har två högstadieskolor:
Åkerboskolan i Löttorp
Slottsskolan i Borgholm.
11 elever gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. 9 män och 2 kvinnor. Utav dessa var 4
utlandsfödda.
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Antalet unga som inte fullföljer gymnasiet i kommunen.
Startläsår vt2012
Slutläsår ht2015
Elever total

Antal
elever

Andelen som slutför utbildningen
med avgångsbetyg inom 3 år

Antal elever som ej slutför utbildningen med avgångsbetyg inom 3 år

Åkerboskolan

24

(76,5%)

6

Slottsskolan

79

(72,9%)

21

103

Källa: Skolverket

Andelen elever som ej slutförde påbörjat program under 3 år, start ht -2012 och slut vt-2015: 27 ungdomar (en viss felmarginal då eleven kan ha bytt gymnasieprogram under tiden).

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 16-19 år
Mätdatum 2015-01-012015-06-30
Totalt

Antal

16 år

17 år

18 år

19 år

Flickor

1

2

2

-

Pojkar

2

5

4

2

18

Källa: Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

18 ungdomar i åldern 16-19 år finns inrapporterade till KAA. Utav dessa finns 7 st ungdomar som
KAA- ansvarig inte har fått någon kontakt med, 2 st av dessa 7 är inte folkbokförda i Sverige och vistelseorten är okänd.

Antalet unga som uppbär försörjningsstöd 16-24 år
September 2015

Antal

Totalt

6

Pojkar

16-19 år

20-24 år

1

3

Flickor
Gymnasial utbildning

2
0

0

0

Källa: Individ- och familjeomsorgen

6 st ungdomar under 25 år är aktuella. Många ungdomar har sommarjobb och det är oklart hur många
som kommer att aktualiseras igen under hösten.
2 är av sociala skäl, 3 är av ohälsa och 1 är arbetslös.
Samtliga är inrikes födda.
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Elever – Språkintroduktionsprogrammet Ölands gymnasium
November 2016

Antal

Pojkar

Flickor

Totalt 16-20 år

87

74

13

Källa: Ölands gymnasium

Elever – KomVux Ölands gymnasium
November 2016

Antal

Pojkar

Flickor

Totalt 20-24 år

165

78

87

Källa: Ölands gymnasium

Unga som varken arbetar eller studerar – inskrivna på arbetsförmedlingen 16-24 år
Mätdatum
2015-09-30

Totalt inskrivna

Kvinnor

Män

Arbetssökande totalt

61

20

41

Helt arbetslösa

21

4

17

Timanställda

2

1

1

Jobbgaranti f ungdomar

7

Jobb-o utvecklingsgaranti

6

Arbetsmarknadsutbildning

1

Anställning m stöd

7

2

5

Har arbete i önskad omfattning

12

5

7

Saknar gymnasieexamen

23

4

19

Saknar gymnasieexamen
16-19 år

9

Registrerat funktionshinder

8

3

5

Saknar körkort

26

7

15

Källa: Arbetsförmedlingen

16-24 år 61 personer, 20 kvinnor 41 män
16-19 år 16 personer, 2 kvinnor 14 män

1

9
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Timanställda i kommunen
I september 2015 fanns det 19 timanställda ungdomar 19-24 år, inga av dessa var inskrivna hos arbetsförmedlingen.

Unga som varken arbetar eller studerar – inskrivna på Arbetsmarknadsavdelningen
16-24 år
September 2015

Antal

Totalt

6

16-19 år

20-24 år

Pojkar

4

Flickor

2

Gymnasial utbildning

0

0

Källa: AMA

Totalt inskrivna i målgruppen 150930:
4 män
2 kvinnor
Alla saknar gymnasieexamen.
Borgholms Kommuns arbetsmarknadsavdelning (AMA) arbetar idag med personer 18-64 år. Personerna kommer till AMA på initiativ av arbetsförmedlingen, socialförvaltningen – individ och familjeomsorgen, kriminalvården samt försäkringskassan. Arbetet bedrivs på individnivå och består av motiverande samtal, kartläggning, vägledning, studiebesök hos företag och utbildningsinsatser, arbetsprövningar/praktik mm
2014 var det totalt 39 personer inskriva utav dessa var det 4 flickor och 12 pojkar i åldern 18-24 år.

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 2012, 16-24 år

2012

Antal
UVAS

Procent
UVAS

Antal
UVAS

Procent
UVAS

Personer totalt

16-24 år
69

16-24 år
6,7

25-29 år
61

25-29 år
15,2

Flickor

34

7,2

32

16,3

Pojkar

35

6,3

29

14,1

Källa: Temagruppen för unga
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Ungdomsdialog
Hos de unga som är kända görs kartläggningen av handläggare på kommunen samt arbetsförmedlingen genom individuella samtal och handlingsplaner som speglar individens behov. Förebyggande teamet (socialförvaltningen), ungdomssamordnare och ungdomspolitiker möter ungdomarna på
fritiden och ute i verksamheterna. Ungdomspolitiker och ungdomssamordnare återrapporterar till
kommunstyrelsen. Under 2016 har det anordnats en ungdomsfestival, Ölands Youth. Ett arrangemang
av ungdomar för ungdomar med fokus på ungas delaktighet och inflytande. Flera politiska ungdomspartier var representerade och politiska diskussioner hölls från scen. Ett arbete med att starta ett ungdomsråd har påbörjats. LUPPEN gjordes 2015 och efterarbetet pågår med denna.

Jämnställdhetsperspektiv
Borgholms kommun arbetar efter antagen Jämställdhets- och Mångfaldspolicy (antagen i KS 201510-27)
Syfte: Att motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
Jämställdhetspolicy finns hos de båda samverkansparterna. Jämställdhetsperspektivet ska alltid beaktas i all typer av insatser både inom kommunen och arbetsförmedlingen. För att bryta traditionella
yrkesval förs motiverande samtal och studiebesök. Vid val av feriearbete uppmuntras flickor söka
mansdominerade yrken och pojkar kvinnodominerade yrken.

Analys av målgruppen
Borgholms kommun jobbar sedan tidigare mot en del av målgruppen 18-24 år genom överenskommelsen mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen.
Kartläggningstillfället i september kan vara missvisande eftersom många ungdomar har sommarjobbat
och valt att senare under hösten skriva in sig hos arbetsförmedlingen eller kontaktat försörjningsstödet.
I september var arbetslösheten i Borgholm 5,5 %, Kalmar län 7,6% och Riket 7,8%. Nu i oktober har
fler ungdomar skrivit in sig på arbetsförmedlingen vilket innebär att arbetslösheten har ökat och är nu
11,9% i Borgholm, 13,9 i Kalmar län, 13,3 i riket.
37 % av de arbetssökande ungdomarna i målgruppen saknar gymnasieutbildning. Utav dessa är övervägande män. Detta går som en röd tråd genom hela kartläggningen, även när det gäller behörighet
till gymnasiet samt ej fullföljt gymnasieprogram.
Bristen på körkort medför att det blir svårare för ungdomarna att få jobb. De är hänvisade till lokaltrafiken och blir därför inte lika flexibla på arbetsmarknaden.
Fritidsaktiviteter för målgruppen är få och sammarbetet med Fryshuset är ett steg i rätt riktning. Eftersom stödinsatserna för ungdomar bygger på frivillighet behövs det mötesplatser i kommunen där
man även kan nå ”okända” ungdomar.
Nyanlända ensamkommande unga finns med i statistiken och det finns ett bra nätverk kring dessa
genom familjehem, socialsekreterare, skolpersonal, personal på ungdomsboendena samt gode män.
För nyanlända unga som tillhör etableringen finns dessutom en lokal överenskommelse inom etableringsuppdraget i Borgholms kommun. Parter är Borgholms kommun, Kalmarsunds gymnasieförbund
och arbetsförmedlingen.
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Redovisning av befintlig verksamhet

Kalmarsunds gymnasieförbund






Gymnasieskola (16-19 år)
Gymnasiesärskola
Elevhälsa
SFI
Språkintroduktion gymnasiet



Kommunala aktivitetsansvaret (16-19 år)

Borgholm kommuns gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning handhas av Kalmarsunds
Gymnasieförbund. De allra flesta gymnasieprogrammen finns i Kalmar. Borgholms kommun har delegerat det administrativa ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Motivationscoachen (KAA) erbjuder:







träffar med motiverande samtal kring utbildning, arbete och planer för framtiden
förmedling av kontakter efter individuella behov
hjälp med myndighetskontakter
hjälp med studiebesök på utbildningar, arbetsplatser, arbetsförmedlingen eller andra verksamheter
hjälp med att komma igång med aktiviteter för sitt eget välbefinnande
studie/praktik via Introduktionsprogrammet

Motivationscoachens arbete bygger på frivillighet – att man vill ha stöd, men kontakt söks regelbundet
och hjälp erbjuds tills man fyller 20 år eller har en fast sysselsättning.
Motivationscoachen rapporterar till kommunens arbetsmarknadsavdelning vilka ungdomar som inte
har någon fast sysselsättning samt de ungdomar som de inte har lyckats få någon kontakt med. Resultatet på uppföljningarna redovisas i rapport till Gymnasieförbundets styrelse och kommunstyrelsen
en gång per termin.


KomVux (fyllda 20 år)

Arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och arbetar alltid för att hitta en väg till studier
och/eller yrke för den sökande. Erbjuder många flexibla lösningar för att kunna möta den sökandes
behov. Kartläggning görs av individen, inte endast av de studier och eventuella yrken hen har haft
utan en kartläggning som handlar om hela individens situation. Individuella handlingsplaner görs med
lång- och kortsiktiga mål. Hjälp med att kontakta annan myndighet.
Kalmarsunds Gymnasieförbund (som Vuxenutbildningen tillhör) har under de tre senaste åren gjort en
storsatsning på digital kompetens, verktyg och därmed digital undervisning något som gör undervisningen mer tillgänglig för de sökande oavsett tid och rum, samt för sökande med särskilda behov.

Folkhögskola
Ölands folkhögskola (CSN-berättigat från 20 år)
Högalids folkhögskola (CSN-berättigat från 20 år)
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Regionförbundet Kalmar län



Kumulus- Ungdomsprojekt
Vägledande aktör i den regionala ungdomspolitiken

Borgholms kommun

Grundskolan årskurs 6-9







SYV
Elevhälsa
Lov- och sommarskola
Lokal gymnasiemässa
Sommarjobbsmässa
Fritidsgårdar (upp till 18 år)

Förebyggande teamet 6-18 år
Teamet är ett nytt samarbete, uppstart under augusti 2015, mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Borgholms kommun. Målgruppen är familjer med barn i åldrarna 6 till 18 år.
Målsättningen är att medverka till att ett samarbete sker med samtliga enheter som arbetar med barnet/ungdomen.
Tanken är att polisen ska kunna vända sig till förebyggande teamet om de träffar på ungdomar som de
känner oro för, precis som även skolan kan göra. Barn/ungdomar och föräldrar kan själva vända sig till
förebyggande teamet om de upplever bekymmer och är i behov av hjälp och stöd. Förebyggande
teamet ska arbeta med familjer och barn/ungdomar som inte har kontakt med socialtjänsten sedan
tidigare. Teamet kan motivera familjer att själva ansöka om stöd från socialtjänsten när stödbehovet är
mer omfattande.






Tidiga insatser med syfte att ge behovsanpassat individuellt stöd
Kartläggning i syfte att stötta den unge
Föräldrastöd
Arbetar oregistrerat
Bygger på frivillighet från den enskilde

Samarbetsavtal Fryshuset 13-25 år- ungdomssamordnare
Samarbetsavtalet mellan kommunen och fryshuset är ett led i att kommunen satsar på ungdomsfrågorna. Målgruppen är unga 13-25 år. Projektet pågår under 2 år och startades augusti 2015. Genom
samarbetet blir det möjligt att unga i Borgholms kommun får möjlighet att ta del av de nationella utvecklingsarbeten och att de känner sig delaktiga genom Fryshusets metoder. Ungdomssamordnaren
som är anställd inom projektet ska använda Fryshusets verktyg och metoder för att ungdomarna ska
känna sig sedda, modiga nog att tro att de kan och till slut vågar gå efter sina passioner och utveckla
dem i Borgholms kommun och därigenom stanna kvar och odla en bra framtid på hemmaplan. De får
även möjlighet att ta del av de nationella utvecklingsarbeten och på så sätt känna delaktighet i Fryshusets metoder.
Ungdomssamordnaren genomför LUPP i årskurs 8.
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Arbetsmarknadsavdelningen 16-24 år


























Överenskommelse mellan kommun och arbetsförmedlingen. 25 platser för aktiviteten studieoch yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar (16-24 år). AMA arbetar enligt Rampmodellen och målgruppen är ungdomar som är i behov av extra stöd. Arbetet bedrivs på individnivå och består av kartläggning, vägledning, studiebesök hos företag och utbildningsinsatser, arbetsprövningar/praktik.
Avtalet upphör 2015-10-31
Överenskommelse mellan kommun och arbetsförmedlingen. Platser för arbetsträning inom
jobb- och utvecklingsgarantin.
Avtalet gäller tom 2016-05-31
Överenskommelse mellan kommun och arbetsförmedlingen. Platser för aktiviteten förstärkt
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Avtalet gäller tom 2016-05-31
Samhällstjänst och ungdomstjänst (18-64 år), kriminalvården som samverkanspart.
Offentligt skyddad anställning (OSA), trygghetsanställning. Lönebidragsanställningar inom
egen verksamhet.
Funktionsbedömningar. Personerna remitteras från Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen
eller Försäkringskassan.
Arbetsprövning/arbetsträning/förstärkt arbetsträning
Praktik i egen verksamhet samt externa arbetsgivare
Coaching, kartläggning, studie och yrkesvägledning
Resursanställningar (inskrivna på AF med försörjningsstöd)
Utbildningskontrakt
Jobbsökarmässa tillsammans med skola, arbetsförmedlingen och KomVux
Feriearbeten för kommunens bosatta ungdomar mellan 15-19 år, ca 80 platser
3-årigt projekt ”Pontibus” i samverkan med Landstinget i Kalmar län, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen. Finanseras av Samordningsförbundet. Målgrupp 18-64 år men prioriterade är ungdomar i åldern 18-29 år framförallt
arbetslösa utan förankring på arbetsmarknaden. Målet är att färre ska passiviseras i långtidssjukskrivning och istället återgå i arbete eller studier.
Individ- och familjeomsorgen socialförvaltningen 16-24 år
Ekonomiskt bistånd
Stöd till familjer genom familjepedagog
Missbruksenhet
Budget och skuldrådgivning
Social jour. Akuta ärenden över kvällar och helger
Förebyggande teamet. Målgrupp 6-18 år.

Integration - ensamkommande flyktingbarn





HVB hem
Stödboende
Familjehem
Gode män

Integration - inom etableringsuppdraget




Aktiviteter inom arbetsförmedlingens etableringsuppdrag (20-25 år)
LÖK – lokal överenskommelse mellan kommun och arbetsförmedlingen
SFI
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Näringslivsutvecklig



Ung Företagsamhet
Arbetsgivarkontakter i privata näringslivet

Personalavdelning


Rekryteringsbehovet i kommunen

Arbetsförmedlingen 16-24 år









Arbetsträning/praktik
Förstärkt arbetsträning via jobbgarantin för ungdomar
Insats från Arbetsförmedlingens specialister
Förberedande utbildning/folkhögskolesatsning
Arbetsmarknadsutbildning
Yrkesintroduktion
Utbildningskontrakt
Tranieejobb

Arbetsförmedlare träffar den nyinskrivna och gör en första kartläggning. Utifrån den görs en bedömning av ungdomens behov.
Självgående ungdomar: söker själv arbete/praktik/utbildning. Arbetsförmedlingen matchar och tipsar
om lediga tjänster. En överenskommelse görs med ungdomen. Följs inte överenskommelsen, bokas
ett nytt möte med eventuellt en ny bedömning.
Ungdomar med behov av stöd: Ungdomen erbjuds beslut om stöd och matchning som finns i Kalmar
(fyra mil från Borgholm) alternativt samverkan med kommunen. Folkhögskolesatsningen, kontakt och
samarbete med yrkes- och studievägledare på Komvux Borgholm.
Ungdomar med behov av utökat stöd: Samverkan med kommunen inom jobbgarantin för ungdomar
vilket innebär arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom jobbgarantin för ungdomar.
Arbetsförmedlingen träffar kommunen tillsammans med ungdomen i ett första möte. Arbetsförmedlingen anger syfte och mål med ungdomens ”placering” hos kommunen. Uppföljning görs varannan vecka, ibland mer ibland mindre. Beror på behov.
Kommunen gör en fördjupad kartläggning och utifrån den kan även olika insatser från arbetsförmedlingen bli aktuella.
Arbetsförmedlingen tipsar om lediga jobb som kan vara lämpliga.
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Analys av befintlig verksamhet

Ungdomar i målgruppen inskrivna hos Arbetsförmedlingen: Handläggaren på arbetsförmedlingen har i
sin första kartläggning av ungdomen gjort en individuell bedömning och om det har behövts, kopplat
på externa aktörer som ex. kontakt med Komvux, kommun m.fl. Överenskommelsen (avslutad 201510-31) mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen har skapat ett nära samarbete och
ungdomen har relativt snabbt fångats upp i någon typ av aktivitet. Sekretessen löses under trepartsamtal och syftet med placeringen finns med i en handlingsplan.
För ungdomar som även har kontakt med individ- och familjeomsorgen finns ett samarbete med arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen där ungdomen träffar berörda myndigheter i ett
gemensamt möte. Detta skapar förutsättningar att få fram en bra handlingsplan med eventuella
stödinsatser och risken för dubbelarbete för handläggarna minskas.
Ungdomar i målgruppen som inte är inskrivna hos arbetsförmedlingen: Sammarbetet inom kommunen
är där inte lika klart eftersom det finns en sekretessproblematik. Den unge kan finnas i någon åtgärd
hos individ- och familjeomsorgen. Genom bra framarbetade rutiner är det lättare att fånga upp och
skriva in ungdomar som inte arbetar eller studerar. Ungdomar (16-19 år) som inte slutfört gymnasiet
lämnar sitt godkännande att arbetsmarknadsavdelningen och KAA kontaktas. KAA återrapporterar till
arbetsmarknadsavdelningen om det finns någon ungdom i riskzonen som behöver extra stöttning.
som i sin tur stämmer av med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Ingen bra rutin kring detta
finns idag.
Arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen har bra samarbete med kommunens personalavdelning när det gäller rekryteringsbehovet i kommunen. Ett exempel på det är kommunens feriearbeten där en gemensam satsning görs för att få ungdomar att prova på yrken inom barn- och äldreomsorgen. På Komvux i Borgholm finns en undersköterskeutbildning.

Sammanfattning
Bra verktyg som utbildningskontrakt och traineejobb finns hos arbetsförmedlingen för ungdomar 20-24
år sämre med möjliga insatser för ungdomar 16-19 år.
Ungdomar 16-19 år ingår i det kommunala aktivitetsansvaret och bra rutiner mellan KAA, kommunen
och arbetsförmedlingen bör skapas för att ingen ungdom ska kunna ”glömmas bort”. har arbetats fram.
För att kunna samverka bör även den yngre målgruppen skriva in sig hos arbetsförmedlingen.
Ett bra samarbete med näringslivet behövs, särskilt för den yngre målgruppen för att kunna hitta praktikplatser, samt utökade aktiviteter inom arbetsmarknadsavdelningen.
Nya mötesplatser behövs för att nå de ”okända” ungdomarna.

BILAGA 3

Verksamhet i samverkan

För att få ungdomarna ”registrerade” är målet att alla ungdomar som varken arbetar eller studerar ska
skriva in sig på arbetsförmedlingen. Detta ska vara känt hos alla verksamheter som kommer i kontakt
med ungdomar. Kommunens olika verksamheter har en bra samverkan med arbetsförmedlingen idag.
Det är en relativt liten kommun och lätt att göra fysiska avstämningar.
Arbetsförmedlingen jobbar med alla ungdomar i målgruppen. I de fall det behövs utökat behov av stöd
skrivs ungdomarna in på kommunens arbetsmarknadsavdelning som hjälper till med arbetsträning,
vägledning, coachning, praktik mm.
Ungdomar 16-19 år ingår i kommunens aktivitetsansvar. Motivationscoachen på KAA jobbar aktivt
med dessa ungdomar och rapporterar till kommunen om det finns ungdomar han inte når fram till.
”Arbetsgruppen” (se nedan) kan hjälpa till att identifiera ungdomarna och eventuella stödinsatser kan
sättas in
Arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen ser fördelar med att samlokaliseras. Gemensamt
ska det finnas ett samlingsutrymme – lounge- där ungdomar har tillgång till datorer och kan möta
handläggare. ”Loungen” ska även vara tillgänglig för de ungdomar som väljer att inte vara inskriven
hos någon myndighet.
Den första kontakten sker inte bakom en dator i kontorsmiljö. Istället har man ett inledande samtal i en
soffa, där den unge får veta vilka resurser som finns, men också vad som förväntas. Hela arbetsgruppen arbetar med metoden personlig support.
Här finns det också möjlighet att vissa dagar i veckan möta de samlade resurserna som kommunen,
Komvux, individ- och familjeomsorgen och arbetsförmedlingen tillsammans kan erbjuda.
Som en nyskapande åtgärd tillsätts en arbetsgrupp. Genom gruppens sammansättning med personer
från olika verksamheter kan samverkan på så sätt förstärkas. Råd och erfarenheter kan utbytas och
alla jobbar mot ett gemensamt mål. Gruppen kan med tiden utökas med fler personer som kommer i
kontakt med ungdomarna.

Arbetsgrupp
2 samordnare, arbetsmarknadsavdelningen (sammankallande 2 ggr/år)
Studie- och yrkesvägledare, högstadiet
Studie- och yrkesvägledare, Komvux
Handläggare, arbetsförmedlingen
Socialsekreterare, individ- och familjeomsorgen
Förebyggande teamet, socialförvaltningen
Motivationscoach, KAA
Ungdomssamordnare, kommun
Ungdomsledare fritidsgårdar, utbildningsförvaltningen.

BILAGA 3

Ansvarsfördelning

Styrgrupp
Kommunstyrelsens ordförande – Ilko Corkovic
Sektionschef Arbetsförmedlingen – Jörgen Persson
Enhetschef - Individ- och familjeomsorgen – Camilla Areskog
Administrativ chef AMA – Ola Davidsson
Ungdomspolitiker – Annette Hemlin
Samordnare AMA – Agneta Östberg
Rektor Ölands Gymnasium/Komvux- Christina Larsson
Funktion:
Fördela ansvar i operativt arbete samt se till att förutsättningar finns för samverkan och att gällande
regelverk följs.
Budgetansvar.
Utvärdering av resultat.

Ungdomar 16-19 år

Arbetsförmedlingen










Inskrivning och kartläggning. Bedömning av insatser.
Huvudansvar för dokumentation på individnivå.
Insamlande av statistik.
Ungdomar 16-19 år utan gymnasieutbildning meddelas, med ungdomens godkännande,
kommunen för avstämning med ansvarig inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Vid behov av extra stöd och utredning skrivs ungdomen in hos kommunens arbetsmarknadsavdelning.
Samarbete med Komvux och Folkhögsskolan.
Sammankalla till flerpartsmöten vid behov.
Ingå i Arbetsgruppens möten 2 ggr/år.
Ingå i Styrgruppsmöten.

Borgholms kommun










Identifiera och försöka nå ungdomar som är utan sysselsättning.
Ansvara för att samverkan kring målgruppen fungerar bra mellan de olika kommunala verksamheterna.
Insatser för ungdomar som arbetsförmedlingen bedömer behöver extra hjälp och stöd för att
komma närmare arbete eller utbildning.
Avstämning och eventuella insatser för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Komvux - studievägledning.
Praktiksamordning inom egna verksamheter samt inom det privat näringslivet.
Sammankalla till flerpartsmöten vid behov.
Sammankalla till Arbetsgruppens möte 2 ggr/år.
Ingå i Styrgruppsmöten (sammankallande).

BILAGA 3

Ungdomar 20-24 år

Arbetsförmedlingen









Inskrivning och kartläggning. Bedömning av insatser. Utbildningskontrakt och traineejobb finns
som verktyg.
Huvudansvar för dokumentation på individnivå.
Insamlande av statistik.
Vid behov av extra stöd och utredning skrivs ungdomen in hos kommunens arbetsmarknadsavdelning.
Samarbete med Komvux och Folkhögsskolan.
Sammankalla till flerpartsmöten vid behov.
Ingå i Arbetsgruppens möte 2 ggr/år.
Ingå i Styrgruppsmöten.

Borgholms kommun









Identifiera och försöka nå ungdomar som är utan sysselsättning.
Ansvara för att samverkan kring målgruppen fungerar bra mellan de olika kommunala verksamheterna.
Insatser för ungdomar som arbetsförmedlingen bedömer behöver extra hjälp och stöd för att
komma närmare arbete eller utbildning.
Komvux - studievägledning.
Praktiksamordning inom egna verksamheter samt inom det privat näringslivet.
Sammankalla till flerpartsmöten vid behov.
Ingå i Arbetsgruppens möte 2 ggr/år (sammankallande).
Ingå i Styrgruppsmöten (sammankallande).

Resurser respektive part bidrar med

I ramen för åtaganden finns de flesta resurser på plats. Samlokaliseringen är ännu inte löst men ekonomiska investeringar kan behövas.

Arbetsförmedlingen




1 Ungdomshandläggare kopplad till Arbetsgruppen och samverkan med kommunen.
Chef prioriterar tid för samverkansarbete.
Gemensamma lokaler.

Kommunen






1/2 samordnare arbetsmarknadsavdelningen.
1 praktiksamordnare inom arbetsmarknadsavdelningen.
Deltagare i arbetsgruppen.
Chefer prioriterad tid för samverkansarbete.
Gemensamma lokaler.

