Reviderad verksamhet som ska bedrivas i samverkan
(Bilaga 3)
Uppföljningar av målen och målgruppen
Med jämna intervaller kommer uppföljningar av målgruppens storlek
och sammansättning göras i syfte att kunna erbjuda behovsanpassade
insatser så att ingen ungdom hamnar mellan stolarna eller förblir okänd.
De mätbara målen kommer att följas upp när de olika
statistikunderlagen finns uppdaterade och tillgängliga.

”Överlämning” av ungdomar
Parterna kommer att ta fram gemensamma rutiner för att kunna
säkerställa att ungdomar som slutar skolan, främst olika
gymnasieprogram eller annan vuxenutbildning, direkt anmäler sig som
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Detta kan ske genom att
Arbetsförmedlingen kommer till skolorna och informerar om inskrivning
och vikten av att anmäla sig som arbetssökande. Vi vet att vissa
ungdomar tar ”ledigt” ett tag efter skolan och först efter någon månad
anmäler sig som arbetssökande, det tar då längre tid för dem att komma
i någon aktivitet.

Medgivande för samverkan
Parterna har konstaterat att för att vi ska kunna samverka och stötta
ungdomarna så behöver vi utveckla rutinen för att alla ungdomar, vid
deras första träff, med någon av parterna, skriver under ett
”medgivande för samverkan”. Det innebär att ungdomen tillåter att
sekretessen bryts mellan parterna och mellan olika verksamheter inom
kommunen, så vi kan prata och samverkan om, med och runt
ungdomen.

Goinge Forward
Östra Göinge kommun har beviljats medel från ESF-rådet till projektet:
”Goinge Forward – en väg in”. Nu har parterna påbörjat ett arbete med
att skapa en samlokaliserad verksamhet, vars övergripande syfte är att
tillsammans genomföra olika aktiviteter för att få våra utrikesfödda
arbetssökande närmare arbetsmarknaden. Målet är att både förenkla
och anpassa utifrån individens behov men även att bättre utnyttja
tillgängliga resurser. Genom att erbjuda olika aktiviteterna för grupper
och individuella lösningar anpassade utifrån den utrikesföddes behov
ökas motivationen och därmed möjligheten till etablering. Utifrån
resultatet av projektet kommer vi tillsammans med Arbetsförmedlingen

ta upp en diskussion om vi utanför projektets ramar ska skapa en
liknande del med samma koncept för våra unga arbetssökande.

Ungdomars delaktighet
I vårt projekt Within kommer enkäter och intervjuer med ungdomar i
målgruppen följa upp resultaten av insatser samt ge möjligheter för de unga
att öka deras delaktighet i planering av aktiviteter och lösningar de ser behov
av. Detta kommer förhoppningsvis att öka motivationen och därmed
möjligheten till etablering på arbetsmarknaden. Här kommer även läggas vikt
vid ett jämställdhetsperspektiv. Vi kommer att fokusera på att öka
vägledningen till bristyrken, dels för att säkerställa kompetensförsörjningen
men också med en jämställdhetstanke bakom, för att försöka bryta
könsstereotypa yrkesval.

Mötesplats Young Innovation Hub
Under 2017 kommer vi att öppna en mötesplats för unga entreprenörer inom
konceptet: Young Innovation Hub. Projektet är finansierat med hjälp av
statsbidrag från Dua.

Arbetslivskunskap
Under 2017 kommer Kristianstads kommun tillsammans med Bromölla
kommun och oss att ta fram en metod för att ge våra nyanlända ungdomar
som studerar på IM Språk, arbetslivskunskap. Projektet är finansierat med
hjälp av statsbidrag från Dua.

Personalresurser i samverkan
Inom ramen för denna samverkansöverenskommelse kommer
Arbetsförmedlingens arbetsförmedlare som har olika specialarbetsområde för
ungdomar; rehab, UGA och JOB samt coachande från dag 1, att arbeta
tillsammans med kommunens delprojektledare Within och studie- och
yrkesvägledarna.

Styrgrupp Dua överenskommelsen
En styrgrupp med representation från båda parterna och relevanta
verksamheter inom kommunen har bildats, planer finns på att försöka
bjuda in representanter från målgruppen under 2017. Vid deras möten
kommer verksamheten att följs regelbundet upp och anpassas efter
målgruppens behov. Styrgruppsmöten sker minst var tredje månad.

