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BILAGA 1 – MÅLGRUPP
Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och
behov.

MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING
UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET
Antalet unga i Svalövs kommun som inte når målen i grundskolan och saknar behörighet till
gymnasiets nationella program samt antalet unga som bor i kommunen och inte fullföljer
gymnasiet under en period av 3 år.
Antal

Indikator

16
ej behöriga
varav 7 kvinnor och 9
män

Statistik avseende
grundskolan – Betyg årskurs 9
Ej behöriga till gymnasiet

Ansvarig
myndighet
Skolverket

Länk

Datum

http://siris.skolverket.se/sir
is/f?p=SIRIS:147:0::NO

Avläst:
2019-06-26

Information från Ida
Cronvall 26/6 2019

Avser:
Läsåret
2018/2019

120 elever avslutade
åk 9 läsåret
2018/2019 av dessa
saknar
13,3 % behörighet
Kommentar:
Statistik framtagen av Ida Cronvall Välj Behörighet till gymnasieskolan -> Läsår -> Län -> Kommun
Svalöv totalt, samtl. elever – (Antal elever i åk 9 * Andel (%) elever ej behöriga)

Antal

Indikator

Ansvarig
myndighet

Länk

Datum

127
(av 127 varav 44 i
introduktion)
fullföljer
= 44 (av 44 varav 0 i
introduktionsprogram)
fullföljer ej.

Gymnasieskolan Genomströmning
Gymnasieelever som fullföljer
sin utbildning inom 3 år

Skolverket

https://siris.skolverket.se/re
ports/
rwservlet?cmdkey=common
&geo
=1&report=gy_betyg_genom
stromning
&p_flik=G&p_programkod=
&p_ar=2014
&p_lankod=12&p_kommunk
od=1214&
p_hmantyp=01&p_hmankod

Avläst:
2019-07-03

Svalöv totalt 53,5%
varav:
Nationella program –
77,1%

Avser:
Startår
2014/2015

=&p_skolkod=

Yrkesprogram –
77,9%
Introduktionsprogram
– 0%
Kommentar:
Välj Genomströmning inom 3 år (Gy 2011) -> Läsår -> Län -> Kommun - Alla skolor – (Gymnasieskolan totalt * Andel (%)
som slutfört utbildningen med examen samt studiebevis)
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OBS. Elever som startar utbildning i andra kommuner är ej medräknade.

UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR
Antal
6
Varav:
1 kvinna,
5 män

Indikator
Unga under 25 år med
ekonomiskt bistånd

Ansvarig myndighet
Svalövs kommun

Datum
2019-07-04

Redovisas till Socialstyrelsen

Avser maj
2019

Statistik framtagen av Svalövs kommun, Suzana
Majetic

Antal
Försörjningshinder på
grund av:
Arbetslöshet: 1
Varav 1 män och 0
kvinnor
Sociala skäl: 2
Varav: 1 man och 1
kvinna

Indikator
Unga under 25 år med
ekonomiskt bistånd och skäl
till detta, Försörjningshinder
på grund av arbetslöshet,
Försörjningshinder på grund
av ohälsa, Försörjningshinder
på grund av sociala skäl

Ansvarig myndighet
Svalövs kommun

Datum
2019-07-11

Redovisas till Socialstyrelsen

Avser maj
2019

Indikator
Individer i KAA (kommunens
aktivitetsansvar) som ej
studerar eller arbetar

Ansvarig myndighet
Svalövs kommun

Datum
2019-06-25

Redovisas till SCB

Avser juni
2019

Statistik framtagen av Svalövs kommun, Marie
Eweo

Andra skäl: 3
Varav 2 män och 1
kvinna
Ensamkommande,
gymnasiestuderande:
7

Antal
57 individer totalt
21 i okänd aktivitet
5 önskar ej kontakt

Antal
8 st arbete
5 st
Utlandsvistelse/annan
sysselsättning
7 st studier
11 st åtgärd/insats

Svar från Suzana Majetic

Indikator
Individer fördelade på
åtgärd/insats inom KAA

Ansvarig myndighet
Svalövs kommun

Datum
2019-06-25

Redovisas till SCB

Avser juni
2019

Svar från Suzana Majetic
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Antal
25*

Indikator
Unga som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen i
åldersgruppen 16–24

Ansvarig myndighet
Arbetsförmedlingen

Datum
2019-06-26

Statistik framtagen av Arbetsförmedlingen
Jennie Eng
Inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa + sökande i program med aktivitetsstöd)
Antal
10*

Indikator
Unga i åldersgruppen 16–24
år som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen och som
har insatser
Sökande i program med aktivitetsstöd

Antal
Totalt: 127
Kvinnor: 58
Män: 69

Indikator
Unga som
varken arbetar
eller studerar
eller har känd
aktivitet i
åldersgruppen
16–24 år 2014

Ansvarig myndighet
Arbetsförmedlingen

Datum
2019-06-26

Statistik framtagen av Arbetsförmedlingen
Jennie Eng

Ansvarig organisation
Temagruppen unga i arbetslivet

Länk
https://www.mucf.se/uvasstatistik?field_mucf_year_value=20
14&field_area_tid=326&select_all_g
ender=1&field_gender_value%5B%
5D=Kvinnor&field_gender_value%5
B%5D=M%C3%A4n&select_all_origi
n=1&field_origin_value%5B%5D=Inr
ikesf%C3%B6dd&field_origin_value
%5B%5D=Utrikesf%C3%B6dd&field_
age_value%5B%5D=1624&field_general_category_value=A
ll

Datum
Avläst: 201907-03

UVAS-mätningen som
Temagruppen gör bygger på så
Avser 2014
kallade registerdata. I dessa ingår
personer som under ett år:
Antal okänd
•
inte hade inkomster
aktivitet:
över ett basbelopp (44
38
000 kronor 2012)
Kvinnor: 20
•
inte hade studiemedel,
Män: 18
var
utbildningsregistrerade
eller studerade SFI mer
än 60 timmar
•
inte arbetspendlade till
Danmark eller Norge
Kommentar: framtaget via temaungas webbsida. UVAS-Statistik år – län – kommun – kön (alla) – ursprung (alla) – 16–24

UNDERSYSSELSATTA UNGA
Antal
231
Varav 144 kvinnor
och 87 män

Indikator
Timanställda unga i
kommunen (med
kommunen som
arbetsgivare).

Ansvarig myndighet
Svalövs kommun
Svar från Suzana Majetic

Datum
2019-07-03
Avser maj
2019

Antal
3*

Indikator
Inskrivna unga med
arbete, tim- eller deltid. i
Arbetsförmedlingens
register (sökande som har
arbete utan stöd).

Ansvarig myndighet
Arbetsförmedlingen

Datum
2019-06-26

Statistik framtagen av Arbetsförmedlingen Jennie Eng

* statistiken från Arbetsförmedlingen gäller ungdomar som har bostadsort Svalöv och är inskrivna på AF
Landskrona/Svalöv. Anledningen till denna avgränsning är för att det är dessa ungdomar som Arbetsförmedlingen
Landskrona/Svalöv och kommunen kan arbeta aktivt med på lokal nivå.
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MÅLGRUPPENS BEHOV
Målgruppens behov kartlades genom intervjuer med ungdomar i ålder 19–24 under hösten
2015. Intervjuerna inleddes med frågan om anledningen till varför de kom till mötet. För en
del var det deras föräldrar som uppmuntrade dem att träffa kommunen. Föräldrarnas och
andra släktingars engagemang var en viktig faktor för att delta i mötet samt för att söka
jobb/utbildning i övrigt. Ungdomarna uttryckte själv att det inte var någon lätt uppgift för
kommunen att ”träffa” ungdomar som inte är inskrivna någonstans. Sociala medier är
sannolikt den mest naturliga mötesplatsen för de flesta ungdomar, men de kunde inte
föreställa sig en bra sida i sociala medier som skulle kunna locka ungdomar och som
samtidigt har en myndighetsanknytning.
På frågor om tankar kring framtiden fick vi egentligen inget svar. Frågan upplevdes som
”jobbig”. På följdfrågor om drömmar och möjligheter berättade respondenterna både om
långsiktiga drömmar men även om konkreta drömyrken (”jobba med bilar”). Det som är viktigt
är värderingar och att man behöver ha en meningsfull sysselsättning. Ungdomarna var
tydliga med att det är svårt att bestämma sig för ett visst yrke eller studier och att man
saknade ordentlig och tydlig vägledning under skoltiden. ”Man blir plötsligt vuxen och då
förväntar sig alla att man vet vad man vill”. Gruppen var dock positiv till framtiden och trodde
inte att det fanns så många arbetslösa inom deras åldersgrupp i kommunen. ”Om man vill,
så skaffar man sig ett jobb”.
Ungdomarna signalerade att det var viktigt för dem att ha någon som kan rekommendera en
till ett jobb eller vägleda vidare. Man uttryckte att kontakter är viktigare än utbildning om man
vill lyckas med att få ett jobb. Gruppen betonade att det är genom kompisar eller släktingar
man kommer in på arbetsmarknaden. Ett annat sätt att komma in är genom praktik, där man
kan prova på, eller testa, hur det känns att jobba med olika yrken och uppgifter. Ett sätt att
skaffa sig lite erfarenhet innan man tar beslut om en utbildning.
Vikten av att utbilda sig fick 6–7 poäng på 1-10 skala. Vissa yrken kräver en viss utbildning
och då är utbildning viktigt, annars är erfarenhet och kontakter viktigare. Här igen visade sig
att det var svårt för ungdomarna att välja ett yrke/en utbildning. ”Om man vet vad man vill
göra i livet, så kan man utbilda sig till det, annars så är det ingen mening med utbildningen”.
Att försörja sig själv är viktigt. Ett jobb kan vara ett sätt att spara pengar till något annat,
något som är ”viktigt”. Många försörjs nu av sina föräldrar, och då gällde även de som hade
någon form av anställning eller sysselsättning.
Att jobba inom vården är ingenting attraktivt eller ens aktuellt för de intervjuade, framför allt
pga. det dåliga ryktet som vårdyrkena har bland ungdomar och det rykte som en del föräldrar
inom vården sprider. När vi på mer detaljnivå diskuterade vården som ett sätt att tjäna
pengar och ett sätt att försörja sig, blev intresset större. Kanske kan man under en tid arbeta
inom vården!
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Slutligen så var ungdomarna tydliga med att vägen till ett jobb går genom kontakter och
rekommendationer.

DISKUSSION
De som arbetar med ungdomsfrågor i Svalövs kommun har sedan sommaren 2015 deltagit i
ett utvecklingsarbete med fokus på att minska ungdomsarbetslösheten. Inledningsvis gjordes
arbetet i samverkan med Landskrona men sedan 2017 har Svalöv en egen styrgrupp med
fokus på sysselsättningsfrågor för ungdomar. I de diskussioner som varit och med de
erfarenheter vi har genom ungdomsinsatser har vi en bild av att många ungdomar inte riktigt
är redo för de aktiviteter som erbjuds av kommun och Arbetsförmedling, utan att det behövs
fler förberedande aktiviteter för den del av målgruppen som står längst ifrån
arbetsmarknaden. I Svalöv har man under flera år fokuserat på att arbeta med ungdomar
som lider av psykisk ohälsa och här finns fortfarande mycket att göra. Arbetet har också visat
att bristen på en aktivitet, lokalt placerad i Svalöv, är något som saknas.
I Svalöv är en stor andel av ungdomarna i åldern 16–19 år i introduktionsprogram, den
största delen i språkintroduktion. Denna grupp är ett potentiellt växande problem.
MÅLGRUPPENS STORLEK
Utifrån framtagen statistik har vi bedömt målgruppens storlek enligt följande:
Av de ungdomar som inte är behöriga till gymnasieskolan (16) antas 90 % gå vidare till
introduktionsprogram.
Kvar: 2
Av de ungdomar som inte slutför gymnasiestudierna inom 3 år från start (44) beräknas 60 %
fullfölja inom 3 år efter studiestart.
Kvar: 18
Introduktionsprogrammet omfattas inte längre av KAA. Däremot finns det totalt 57 ungdomar,
som omfattas av KAA och av detta antal är 21 okända. 31 st har någon form av
åtgärd/insats/sysselsättning, samtidigt som 5 st önskar i dagsläget ingen kontakt med AME
för hjälp och stöd ut mot sysselsättning.
Uppskattningsvis utgörs den totala målgruppen (16–19 år) av 62 individer (2+18+42).
Unga med ekonomiskt bistånd (19) avser endast ”egna hushåll”, många unga är del av
hushåll med ekonomiskt bistånd. Denna siffra är därför sannolikt högre, dock bör dessa unga
till stor del vara inskrivna på arbetsförmedlingen eller ingå i UVAS-statistiken varför de
”räknas in” i målgruppen på annat sätt.
I åldrarna 16–24 år är 25 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, som öppet arbetslösa
eller i insats, av dessa är 10 i aktivitet (har insatser). Värt att notera i detta sammanhang är
att de ungdomar som redovisas har bostadsort Svalöv och är inskrivna på
Arbetsförmedlingens kontor Landskrona/Svalöv.
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Totalt på alla kontor med bostadsort Svalöv är 98st varav 23 är i program, 35 är öppet
arbetslösa och 3st har arbete utan stöd + deltid/timanställda, 6 utbildningskontrakt är igång.
UVAS-talet för 2014 (finns tyvärr inte senare statistik att tillgå) var 127 individer, dessa är
troligtvis delmängd av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, har försörjningsstöd, är
timanställda etc. Dock är vi medvetna om att det här kan finnas ett mörkertal. Enligt
statistiken är 38 av individerna som förekommer i UVAS inte kända.
Undersysselsatta ungdomar utgörs i statistiken av de timanställda unga i kommunen (176)
samt de inskrivna på Arbetsförmedlingen med arbete tim- eller deltid (3). Från
Arbetsförmedlingen är statistiken troligen missvisande på grund av hur dessa registreras i
den officiella statistiken. Individer med insatser som samtidigt har arbete tim- eller deltid syns
inte. Hur många av de timanställda i kommunen som samtidigt studerar vet vi inte heller. Vi
har inte heller möjlighet att undersöka hur många som är timanställda hos andra
arbetsgivare, eller i andra kommuner. Utifrån statistiken drar vi slutsatsen att 78 unga är
undersysselsatta, och ingår i vår målgrupp.
Totalt utgörs målgruppen 16–24 år av:
16–19 år

62 individer

20–24 år

33* inskrivna på AF som öppet arbetslös eller i insats
38 okända UVAS
78 undersysselsatta

Totalt

211

* totalt antal inskrivna på arbetsförmedlingen med Svalöv som bostadsort – 91st. Dock är det
endast 33 st, som vi kan arbeta aktivt med inom ramen för TUSS.

