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Revidering av Lokal överenskommelse gällande
ungdomsarbetslösheten i Sandvikens kommun
DUA-arbetet har överlag kommit igång på ett bra sätt sett ur Kommunens och Arbetsförmedlingens
perspektiv. Vi har kommit långt med de aktiviteter och insatser som vi planerat, även om volymerna
inte blivit vad vi hoppats på.
Bilaga 1
Statistik avseende det kommunala aktivitetsansvaret.
Den 1 december 2015 tillträde en ny handläggare tjänsten för Kommunens aktivitetsansvar (KAA).
Tidigare kartläggning och dokumentation om ungdomar inom KAA:s ansvarsområde var bristfällig
utav olika anledningar. Det angivna antalet unga inom KAA:s ansvarsområde i den lokala
överenskommelsen, som skickades in till DUA i december, angavs vid tidpunkten till 60 st. och har
visat sig stämma dåligt med verkligheten. Efter genomgång av de kriterier som Skolverket delgivit
startade ett omfattande arbete med att kartlägga hur många ungdomar som faller inom ramen för
aktivitetsansvaret i Sandviken.
Kartläggningen bestod av ta fram siffror på hur många ungdomar som går nationellt program eller
introduktionsprogram i Sandvikens Kommun, i andra kommuner och i privata skolor. Dessa siffror
jämfördes därefter med folkbokföringsregistret. Resultatet blev att siffran över ungdomar som
faktiskt ingår i KAA:s ansvar var betydligt högre än de som tidigare varit angivits i KAA:s
rapportering. Differensen från tidigare år beror troligen på att rapportering om avbrott tidigare skett
direkt från skolorna och många har därmed fallit mellan stolarna men också att tidigare ansvariga
för KAA inte har varit införstådda med att KAA har ett uppföljningsansvar som inte avslutas förrän
den dagen ungdomen:





fyller 20 år
inte längre är folkbokförd i kommunen
har fullföljt studier på nationellt program
avlidit

Således ligger även de som har ett arbetar men uppfyller dessa kriterier under KAA:s ansvar.
Den 1 februari köptes en modul in till ProCapita för att kunna hantera KAA:s specifika behov
lättare. Modulen söker av i ProCapita de noteringar som finns om inskrivna elever eller om elever
tidigare funnits inskrivna på nationellt program eller Introduktionsprogram och jämför sedan med
KIR folkbokföringssystem. Därmed hittades alla ungdomar som hör till KAA:s ansvarsområde.
Siffran för ungdomar som ingick i KAA:s ansvarsområde när genomsökningar gjordes var ca 500
st. Om unga som är inskrivna vid IM räknas bort var siffran ca 260 st. unga som varken arbetar eller
studerar.

Det visade sig att den nya modulen inte fungerade optimalt då elever med examen från andra skolor
inte registrerades i ProCapita. Nästa steg blev att ta reda på om eleverna i andra skolor hade fått
examensbevis eller studiebevis. När detta arbete var klart återstod ca 180 ungdomar som varken
arbetade eller studerade inom aktivitetsansvaret. Antalet är idag ännu lägre då vissa har skrivits ut
från KAA på grund av ovanstående kriterier, så som fyllt 20 år, ej längre folkbokförd i kommunen
eller fullföljt sina studier på nationellt program.
Så här ser läget ut idag (2016-04-27):
 386 ungdomar går under ansvaret totalt
 218 av dem går på Introduktionsprogrammen
Återstår 168 ungdomar:
 104 ungdomar har vi ingen information om
 20 ungdomar har studiebevis (och behöver alltså komplettera sina betyg för att få
examensbevis)
 42 ungdomar är under bevakning av eller är inskrivna hos KAA (de varken arbetar eller
studerar)
 2 ungdomar har arbete och står också under bevakning
 10 ungdomar är i åtgärd just nu
 8 ungdomar har blivit erbjuden åtgärd men ville inte eller kunde inte delta
Bilaga 3
Revidering avseende vilka resurser som respektive samverkanspart tillsätter för att uppfylla
intentionerna i överenskommelsen.
Det är svårt att göra en riktig bedömning av hur mycket resurser, med avseende på personal, som
samverkansparterna avsätter för arbetet med den lokala överenskommelsen. Detta beroende på
beskaffenheten av de verksamheter som bedrivs. Många av parterna arbetar inte enbart med unga
arbetssökande utan även med äldre. Ett exempel på detta är den kommunala vuxenutbildningen och
ett annat är Arbetsmarknadscentrum som i sina verksamheter bedriver aktiviteter och insatser som
riktar sig till hela spektrumet av studerande respektive arbetssökande. Medan andra enheter, som
Aktivitetscentrum för unga, inriktar hela sin verksamhet på att stödja unga arbetssökande för att
komma i arbete eller i studier.
Det är lättare att specificera vilka enskilda insatser som gjorts inom ramen för överenskommelsen
för att förbättra stödet och servicen till ungdomar. Här nedan ges en beskrivning av vad som
kommit till sedan den lokala överenskommelsen trädde ikraft och som ligger i linje med de
intentioner som överenskommelsen stipulerade.
Skapade av ett ungdomsteam
Ungdomsteamets har till uppgift att främja samverkan mellan de aktörer som kommer i kontakt med
unga som varken arbetar eller studerar. Teamet skall också arbeta med att lyfta personärenden för
att tillse att den unge får rätt insats vid rätt tidpunkt, dvs. agera som länken in till de olika insatser
som beskrivs i överenskommelsen. Här handläggs och bereds bland annat utbildningskontrakt,
arbetsträningsinsatser, studie- och yrkesvägledningsinsatser mm.

Teamet består av representanter från Aktivitetscentrum för unga, Arbetsförmedlingen, Individ- och
familjeomsorgen, Gymnasieskolan, Vuxenutbildningen, Folkhögskolan i Västerberg, LOK-center
och det kommunala aktivitetsansvaret. Professionen bland representanterna är främst SYV och
socionom. Teamet har möten en gång i veckan för att kunna utföra ett gott arbete.
Ungdomsteamet, i vilket Af har en deltagare med, har skapat ett mervärde för hela vår verksamhet
och en lyckad insats för att stärka vårt samarbete med kommunen.

Ungdomskoordinator
Ungdomskoordinatorns funktion är att bland annat fungera som en länk mellan ungdomarna och de
aktiviteter som dessa befinner sig i för att kunna fånga upp deras synpunkter, tankar och idéer så att
dessa tas tillvara och därmed bidra till en utveckling av det arbete som bedrivs där. Vidare arbetar
ungdomskoordinatorn med coachande insatser för ungdomarna som är inskrivna vid
Aktivitetscentrum för unga. Ungdomskoordinatorn skall vara tillgänglig för ungdomarna som finns
i huset och röra sig därför mellan de olika aktiviteterna som bedrivs. Framöver kommer denne att
även göra besök bland ungdomar som startat utbildning vid vuxenutbildningen eller befinner sig ute
på praktik.
Ungdomskoordinatorn tillträde sin tjänst den 1 april. Viktiga parametrar vid urvalet till tjänsten var
att personen skulle i ungefär samma åldersspann som ungdomen och att personen skall kunna
kommunicera på ett flertal språk. Valet föll på en kvinna som är 21 år och pratar svenska, arabiska,
kurdiska och engelska.

Projektstarter
Projekten Ung i Gävleborg och Plug-In 2.0 har nu startat upp sina respektive aktiviteter. De två
projektet kompletterar varandra då målgrupperna har delats upp mellan projektet för att undvika
konkurrens om deltagare, dubbelinskrivningar och för att kunna nå så många som möjligt med de
insatser som görs. Ung i Gävleborg inriktar främst sin verksamhet på målgruppen inskrivna vid
KAA som varken arbetar eller studerar medan Plug-In 2.0 riktar sig till inskrivna vid IMprogrammet som riskerar att hoppa av gymnasiet.
Vidare så samkörs de två projektens styrgrupper för att uppnå samordningsvinster inom
verksamheterna och tidsbesparing för deltagarna i styrgrupperna då dessa i stort sett består av
samma personer.
Arbetsmarknadsprogram för språksvaga
Målgruppen för denna insats är unga som studerar vid SFI i Sandviken och som även är inskrivna
vid Arbetsförmedlingen. Syftet med insatsen är att ge ungdomen information om vad som krävs på
den svenska arbetsmarknaden när du söker arbete, skapa ansökningshandlingar, ge studie- och
yrkesvägledning m.m. Allt görs på lätt svenska och med hjälp av språkstödjare. Materialet som
används sedan även i undervisningen på SFI.
Urvalet till dessa grupper görs i samverkan mellan Aktivitetscentrum för unga, Arbetsförmedlingen
och SFI i Sandviken. Tanken är att undvika schemakrockar som hindra ungdomen från att delta i
insatser utanför SFI undervisningen och att ge ett språkligt mervärde för den unge. Programtiden är
12 veckor.

Utbildningskontrakt och Trainee
Beträffande ”utbildningskontrakt” har vi arbetat fram bra rutiner kring hur vi skall gå tillväga, men
sett att vi kanske underskattat värdet/behovet av vägledning för att få våra ungdomar att återgå till
studier. Vi har många som kan vara i behov av insatsen (ungdomar vilka ej slutfört gymnasiet), men
startsträckan till att kliva in i studier är längre än vad vi kunde förutse.
Tack vare ett gott samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Aktivitetscentrum för unga och
vuxenutbildningen i Sandviken så kom de första ungdomarna igång med sina utbildningskontrakt
redan under december månad 2015. I skrivande stund är 10 unga igång med sina
utbildningskontrakt. Till augusti förväntas ytterligare 6-7 personer påbörja sina utbildningskontrakt.
Prognosen är att det kommer att finnas 25 unga inom ramen för utbildningskontrakt i slutet av 2016.
Vad avser Traineetjänster har vi startat upp en grupp med 16 ungdomar inom vård och omsorg
tillsammans med grannkommuner Hofors och Ockelbo. För Sandvikens del är det 9 ungdomar som
läser inom ramen för ett Traineebeslut. Ambitionen var under våren att komma igång med Trainee
inom bristyrkena ”Kock” samt även ”underhållstekniker” vilket vi pga. lokal- samt lärarbrist ej
lyckats med.
En av orsakerna till att vi ej kommit upp i den volym vi önskat vad avser trainee inom vården är
regelverket. Kravet på att man skall ha varit inskriven under minst 3 månader (bristyrken),
respektive 6 månader (inom välfärden), i kombination med att man ej får har arbetat mer än i snitt 8
timmar i veckan/månad innebär att alla de som t ex vikarierar inom vården idag exkluderas från
denna insats. Vi har även sett att begränsningen vad avser ålder 20-24 år bidrar till vissa problem att
fylla de volymer vi önskat. Vår förhoppning är att det, med vissa justeringar i regelverket, skall bli
lättare nå den effekt/volym vi önskat.
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