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Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete
eller studier
Parter
Surahammars kommun
organisationsnummer. 212000-2031
Box 203, 735 23 Surahammar
Arbetsförmedlingen Hallstahammar-Surahammar organisationsnummer. 202100-2114
Box 53, 734 22 Hallstahammar

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

Mål








att genom en överenskommelse gällande samverkan Surahammars kommun och
Arbetsförmedlingen utveckla verksamhet som syftar till att minska arbetslösheten för i
första hand målgruppen 16-24 år.
att minska ungdomsarbetslösheten med ca 4% per år. Minskning av ungdomsarbetslöshet
enligt våra mål: 2016 ca 14%, 2017 ca 10%, 2018 ca 6%
att Surahammar ska ligga under rikssnittet gällande arbetslöshet ungdomar 16-24 år.
att ungdomar i Surahammars kommun genomför en gymnasieutbildning eller motsvarande i
större utsträckning än dagsläget.
att överenskommelsen ska vara väl förankrad hos de som berörs.
Förbereda och planera för att insatserna utbildningskontrakt och traineejobb genomförs .
(kommunens verksamheter och arbetsförmedlingens verksamhet).
Genomförande av gemensamma planeringsdagar (Arbetsförmedlingen, Ekonomiskt bistånd,
Arbetscenter) .

En kartläggning gjordes av Arbetsförmedlingen sommaren 2015 som visade på följande siffror:



Den totala arbetslösheten (16-64 år) är för Surahammars del låg (7,2%)i jämförelse med
länet och rikssnittet.
Gällande målgruppen 18-24 år, så ligger ungdomsarbetslösheten (17,8%) en bit över både
läns och rikssnittet.

Dessa siffror visar att en riktad insats mot målgruppen är viktig och att den nya överenskommelsen
ligger helt i linje med vad vi vill uppnå i den kommunala verksamheten.
Målet är att vi anpassar insatser utifrån individuellt behov. Ett befintligt avtal med Vuxenutbildning
finns, men måste i vissa delar anpassas så att formen passar de nya traineejobben och
utbildningskontrakten med kontinuerligt intag. Upphandlingsförfarande pågår.

Revidering av överenskommelse Surahammars kommun – Arbetsförmedlingen
Vid möte den 6 december 2016 träffades Representanter för Surahammars kommun,
Bengt Eriksson områdeschef Arbetscenter, Personalchef Anna Kropp och
Arbetsförmedlingen Fredrik Sööberg sektionschef Arbetsförmedlingen.
Vi gjorde en genomgång av årets gemensamma verksamhet. Vi konstaterade att vi har
ett gott samarbete och att målsättningarna vi satt upp följer den gemensamma planen.
Vi (Arbetscenter, IFO försörjningsstöd samt Arbetsförmedlingen) har under året haft
gemensamma planeringsträffar. 1 heldag i januari samt 2 halvdagar april och oktober.
Syftet med dessa dagar har varit att verksamheterna ska närma sig varandra och hitta
områden där samverkan ska bli bättre. Vi kommer under 2017 att fortsätta med dessa
träffar.
Vi konstaterade att insatsen traineejobb samt utbildningskontrakt har ännu inte fått
någon genomslagskraft i vår kommun. Vi har därför bl.a startat upp ett
navigatorcenter för att mer effektivt få kontakt med ungdomar och jobba med
motivation och information för att ge stöd i deras val. Vi hoppas därför att den
insatsen ska ge mer intresse för traineejobben och utbildningskontrakten riktade till
ungdomarunder 2017.
Surahammars kommun har också under 2016 anställt en arbetskonsulent som ska
sätta fokus på ungdomsarbetslösheten i samverkan med IFO och Arbetsförmedlingen.
Ett prioriterat område för arbetskonsulenten är också våra 16 extratjänster, som ska
motiveras till att ta nästa steg efter avslutad extratjänst.
Vi är överens om att våra uppsatta mål i överenskommelsen kvarstår och att 2017 blir
en fortsatt satsning att minska ungdomsarbetslösheten i Surahammars kommun.

För Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen i samverkan 6 december 2016

Bengt Eriksson
Områdeschef Arbetscenter
Surahammars kommun
0220-392 62

