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

Mål





Att genom samverkan motivera och förenkla för ungdomar att komma närmare
arbetslivet genom utbildning och/eller arbete.
Genom vår samverkan ska vi tillsammans senast år 2019 ha 100 % koll på alla
ungdomar mellan 16 – 24 år.
Nuläge (2015) är ca 78 %.
Delmål: 2016: 85 %,
Resultat: ca 93 %
Delmål: 2017: 90 %,
Delmål: 2018: 95 %.
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet uppgår till 90 % år 2019.
Nuläge (2015) är 82 %.
Delmål: 2016: 84 %,
Resultat: 69 %
Delmål: 2017: 86 %,
Delmål: 2018: 88 %.

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: cirka 310
Varav antal i åldern 16 – 19 år: 63

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)
Östra Göinge kommun ingår i olika samarbeten med Skåne Nordostkommunerna dels
genom att köpa gymnasieplatser till våra ungdomar samt i olika projekt med inriktning
att ungdomarna ska komma in på arbetsmarknaden. Det är dels genom lärlingsarbete
inom projektet: ”Lärlingsakademin Skåne Nordost”, och dels genom att vi aktiverar och
motiverar ungdomarna som varken arbetar eller studerar främst för ungdomar inom det
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kommunala aktivitetsansvaret att gå vidare till studier, praktik eller arbete inom
projektet: ”Within”. I de olika projekten är Arbetsförmedlingen en samarbetspartner.

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)
Östra Göinge kommun och Arbetsförmedlingen ska tillsammans säkerställa att alla
ungdomar bosatta i kommunen ska vara kända och att de erbjuds det individuella stöd
som varje ungdom behöver. Vi ska gemensamt ta fram rutiner för att fånga upp alla
ungdomarna och se till att vi har en bra överlämning mellan oss. 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. Under 2017 kommer vi att öppna en mötesplats för unga entreprenörer inom
konceptet: Young Innovation Hub, med hjälp av statsbidrag från Dua. Vi kommer även
att vara med i framtagande av en metod för arbetslivskunskap för nyanlända elever som
läser IM Språk, med hjälp av statsbidrag från Dua.

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. 2015-12-01 t.o.m. 2018-12-31. Överenskommelsen
revideras efter behov, dock minst en gång per år då nya statistikuppgifter ersätter
gamla. En ny överenskommelse skrivs efter tre år eller tidigare om behov av ny
överenskommelse föreligger.
Broby 2016-12-22
Östra Göinge kommun

Arbetsförmedlingen Skåne Öst

Jonas Rydberg

Thomas Hannjö

Kommunchef

Sektionschef
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