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Revidering av lokala överenskommelsen mellan
Arbetsförmedlingen norra Södermanland och Strängnäs
kommun avseende samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten.

I yttrande kring överenskommelsen i december 2015 från delegationen för unga
till arbete, dua, framgår att denna lokala överenskommelse uppfyllde samtliga
uppsatta kriterier. Dua tyckte dock att uppsatta mål kunde utvecklas med
exempelvis delmål samt att revideringsdatumet skulle preciseras.
Utifrån detta vill Strängnäs kommuns representant för Jobbtorg Strängnäs och
Therese Vessling sektionschef arbetsförmedlingen förtydliga överenskommelsen
inför 2017. Inför arbetet 2018 behöver nya gemensamma mål sättas upp för
samverkansarbetet.
Helhet 2016

Under 2016 har arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten pågått enligt
överenskommelsen. Ett bra konjunkturläge och god arbetsmarknad samt redan
tidigare insatser för målgruppen har lett till att få ungdomar har varit aktuella för
stödet ungdomstrainee och utbildningskontrakt. De ungdomar som är inskrivna
på arbetsförmedlingen, i kommunala aktivitetsansvaret (KAA) eller har
försörjningsstöd är i första hand i behov av individuellt stöd och andra typer av
hjälp till arbete, studier och egen försörjning.
Måluppfyllelse - nuläge

I november 2016 är arbetslösheten 10,8 procent (inkluderat de som är inskrivna i
etableringsuppdraget). Strängnäs kommun ligger i jämförelse under snittet i riket
som är 11,5 procent.
I sökandekategori 11 (helt arbetslösa) är 64 personer inskrivna. Av dessa har 18
fått insatser som leder till arbete, studier eller en behovsanpassad aktivitet inom
90 dagar. 16 av dessa ungdomar har tackat nej till aktivitet inom ramen för 90dagarsgarantin. Det innebär att drygt hälften av de ungdomar som är inskrivna i
kategorin har erbjudits insatser. Det finns inget systemstöd och detta registreras
manuellt varvid en diskrepans med det reella antalet kan antas.
Målsättning för utbildningskontrakt 2017 inom ramen för Dua är 10 aktiva
kontrakt varje månad. När det gäller ungdomstrainee har det funnit så få unga
som varit aktuella att vi inte satt upp något mål i antal.
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Strängnäs kommun arbetar också med en kommunal trainee för personer som
uppbär försörjningsstöd och där är ungdomar också en prioriterad målgrupp för
denna insats.
Målgruppen





I december 2016 är totalt 160 ungdomar 18-24 år inskrivna (exkluderat
etableringsuppdraget) på arbetsförmedlingen i Strängnäs.
Antal ungdomshushåll med ekonomiskt bistånd november var 42 stycken.
Under höstterminen 2016 har 220 ungdomar varit inskrivna i KAA
(avstämning 1 dec) och av dessa har 44 skrivits ut under terminen gång så
vid året slut är 176 ungdomar inskrivna.

Målgruppen har inte förändrats. Däremot har nyanlända inom etableringen ökat
under 2016 och mottagandet av ensamkommande unga, vilket på sikt kan
innebära att verksamheten måste anpassas mer mot personer som inte har
svenska som modersmål.
Med det goda arbetsmarknadsläget ser vi trenden att de ungdomar som är
inskrivna på Arbetsförmedlingen är dem utan gymnasieutbildning, en ökning
med cirka 10 % bland de som är öppet arbetslösa jämfört med november 2015.
Ser vi till hela målgruppen är ökningen av de som inte har gymnasieutbildning
12% under samma period.
Befintliga insatser

Förbättringsarbete i befintliga insatser sker löpande. Bland annat har
Arbetsförmedlingen förändrat sin organisation i mötet med kunderna med fler
individuella möten och Strängnäs kommun har ändrat om sin vägledningskurs
(Språngbrädan) till åtta veckor istället för två – detta innebär att fler får möjlighet
till hjälp och stöd fortare samt mer individanpassat.
Från och med 1 januari 2017 kommer organisationen för ungdomar inom KAA att
förändras i Strängnäs kommun. Jobbtorg Strängnäs kommer att ha ansvar för
aktiviteterna för ungdomar i målgruppen och utbildningskontoret kommer
ansvara för alla andra delar. Detta främjar samverkan med utbildningskontoret
och ger en möjlighet till mer individuellt stöd för de ungdomar som behöver hjälp
att klara sina gymnasiestudier.
Samverkan

I det dagliga arbetet finns en kultur av nära samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och Strängnäs kommun. Regelbundna möten sker på
medarbetar- och chefsnivå varje månad.
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Arbetet i den operativa ledningsgruppen har etablerats och under hösten 2016 så
har också en arbetsgrupp med studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och
jobbcoacher kommit på plats med fulltalighet i alla delar. Arbetsgruppen
samverkar kring ungdomen för att minska ledtider samt minska antalet enskilda
möten med myndigheter/skola. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor då vi
under senare delen av 2016 ser en ökning av utbildningskontrakt samt att fler
ligger i pipeline för detta. Arbetsgruppen har även fått en större frihet i att
utforma sitt arbetssätt för att ytterligare öka andelen utbildningskontrakt och
statlig trainee.
Samverkan i TUNA projektet kommer att stärkas ytterligare från hösten 2016 då
det som varit projekt etableras som ordinarie verksamhet i samverkan mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Strängnäs kommun.
Projeket RIGA, med syfte att arbeta mer fokuserat med personer som uppbär
sjukersättning, har slutförts och som en följd av det kommer arbetet fortsätta.
Halmstadmodellen för samverkan kring personer med sjukersättning kommer att
implementeras i Strängnäs kommun i samverkan med primärvården,
försäkringskassan, kommunen och arbetsförmedlingen.
IPS, individual placement support, som ESF-projekt har startat under 2016 för
att ytterligare stärka mötet med de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ett
projekt i samverkan med Eskilstuna kommun tillsamman med två enheter på
socialkontoret i Strängnäs kommun.
Revidering av överenskommelsen ska ske varje år i september (se bilaga 3 kap 8).
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