BILAGA 3 – VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN
IDENTIFIERADE BEHOV
Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning.
Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter och den service
som erbjuds målgruppen.
Tidigare har utbudet för ungdomar i Svalöv varit bredare men då ESF projekten Ung framtid,
Ung Komp och Prio 1 har löpt ut är utbudet inte längre lika stort.
Vi konstaterar att det finns ett antal aktiviteter och program för målgruppen. Det är viktigt att
alla som arbetar med ungdomsfrågor känner till alla aktiviteter som finns, både i Svalöv och i
Landskrona (då Arbetsförmedlingen har sitt kontor i Landskrona) och att alla handläggare
kan göra bedömningen av vilken aktivitet som bäst passar för respektive ungdom.
Ungdomarna ger uttryck för önskemål om mer vägledning och information kring olika
yrkesval och vi ser också behov av fler motivationshöjande och vägledande aktiviteter för att
motivera till studier och för att välja rätt väg. Här har kommunen arbetat med förstärkt
vägledning inom ramen för Griffin PlugIn och kommer att arbeta mer med supported
education inom ramen för JagKan.
Den grupp unga som står utanför arbetsmarknaden idag är i större behov av
motivationshöjande och vägledande insatser, i samverkan, än tidigare.
För att kunna hantera Utbildningskontrakt är det viktigt att kartlägga varje individavseenden
om gymnasiet är slutfört eller ej.

SAMVERKAN OCH RESURSER
Under våren/sommaren 2015 påbörjade Svalövs kommun ett samarbete med Landskrona
stad inom ramen för LUST (Landskrona Ungdomar Sysselsättning Tillsammans).
Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen operativ grupp kring
ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning Svalöv).
I Landskrona startades hösten 2016 en projektorganisation Arbetsmarknad Landskrona som
syftar till att sänka arbetslösheten i staden. I samband med detta bildandet valde de att
organisera DUA-arbetet inom den organisationen och Svalövs kommun startade våren 2017
upp en egen styrgrupp för ungdomsfrågor i kommunen.
TUSS består av:
Styrgrupp; styrgruppen är lokal för TUSS i Svalöv. Styrgruppens uppgift är att strategiskt
styra arbetet inom TUSS, med ledning av det överenskomna uppdraget och de mål som är
satta för TUSS.
Styrgruppen träffas ca 8 gånger per år.
I Styrgruppen ingår:
Sektionschef med kommunansvar, AF Landskrona/Svalöv

berörda chefer inom individ och familjeomsorgen, Arbetsmarknad och Utbildning
FINSAM Landskrona-Svalöv
Operativ grupp; den operativa gruppen TUSS ansvarar för att tillsätta arbetsgrupper kring
aktuella frågor vid behov. Gruppen har också ansvar för idéutveckling och projektutveckling
kopplat till målgruppen ungdomar och sysselsättning.
Den operativa gruppen träffas var 5–6 vecka.
I den operativa gruppen ingår:
Representant för Arbetsförmedlingen
Tjänstemän från Arbetsmarknad, Utbildning (gymnasium, grundskola och Folkhögskola) och
Socialtjänst
Arbetsgrupper (inrättas vid behov); arbetsgrupper inrättas för att hantera specifika frågor och
idéutveckling kring dessa. Till arbetsgrupperna kopplas vid behov representanter för
idéburen sektor, näringslivet och andra intressenter.
I Svalövs kommun arbetar fyra personer med ansvar för arbetsmarknadsfrågor för hela
målgruppen, dvs inte bara ungdomar. Man ansvarar bl.a. för KAA och JagKan. Övriga
resurser som erbjuder service till ungdomar i målgruppen är två studie- och yrkesvägledare
på Svalöfs Gymnasium/Vuxenutbildningen. Vi har också samverkan med studie- och
yrkesvägledare inom grundskolan för att kunna erbjuda bra förebyggande insatser.
Arbetsförmedlingen har sin verksamhet i Landskrona och den ordinarie service som erbjuds
inom myndigheten.
TUSS i sin nuvarande form har hittills finansierats av Svalövs kommun och
Arbetsförmedlingen, genom ordinarie medel. Genom den verksamhet som
överenskommelsen innebär uppstår behov av extra finansiering för projektutveckling,
styrning av process, koordinering m.m. För detta har Svalövs kommun för avsikt att när
möjligheter ges söka statligt stöd.

AKTIVITETER
Följande aktiviteter ska genomföras inom ramen för Dua under 2017 och 2018

SAMVERKAN KRING BEFINTLIGA AKTIVITETER
Vi ska fortsatt samverka kring de aktiviteter som finns beskrivna i bilaga 2, så länge varje
aktivitet pågår.
Medverkar: Svalövs kommun, Arbetsförmedlingen, respektive huvudman och partners för
aktiviteterna
Ansvarig: TUSS (styrgrupp)
Tid: Löpande

1. REVIDERING AV DUA
Kompletterande kartläggning av samtliga aktiviteter och målgruppen arbetslösa ungdomar i
Svalövs kommun.
Medverkar: TUSS (inrättad arbetsgrupp)
Ansvarig: TUSS (styrgrupp)
Tid: Våren 2019

2.INSATSER FÖR SAMSYN – GEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING
Inom TUSS ska vi verka för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Dessa ska ha som
syfte att ge oss gemensamma bilder, vokabulär etc. Behovet av samsyn, på flera nivåer,
betonas. För att skapa samsyn måste vi ha kännedom om varandras verksamheter,
arbetssätt, vokabulär etc. Andra områden där kompetensutveckling behövs:
kulturkompetens, psykisk ohälsa, ”vad/hur vi kartlägger”, gemensamma bilder av
”näringslivet i skolan”, jämställdhet, arbetsmarknadskunskap i skolan samt inspiration från
andra aktörer som arbetar med målgruppen.
Medverkar: TUSS med samverkanspartners i samverkan med LUST
Ansvarig: TUSS (styrgrupp)
Tid: 4–6 workshops/utbildningsinsatser per år

3. STÄRKT VÄGLEDNING – TIDIGARE INSATSER (FÖREBYGGANDE INOM KAA)
För att undvika felval, och alltför könsbundna val, till gymnasiet samt för att förebygga
skolavhopp ska vi genomföra förebyggande insatser där studie- och yrkesvägledare har en
viktig roll. Arbetsmarknadskunskap måste komma in i skolan tidigt. Stärkt vägledning i
samverkan mellan SYV från grundskolan och gymnasieskolan samt ansvarig för KAA på
arbetsmarknadsenheten. Genomförande av aktiva insatser för målgruppen.
Den operativa gruppen ansvarar för uppföljning av de aktiviteter som genomförs för
målgruppen samt mäter antalet deltagare inom KAA som nås av insatser, såväl aktiva som
förebyggande.

Projektutveckling.
Medverkar: TUSS (inrättad arbetsgrupp ProUnga)
Ansvarig: Svalövs kommun, Utbildning och FINSAM
Tid: Löpande

4. UTBILDNINGSKONTRAKT
Samverka kring rekrytering av lämpliga deltagare till Utbildningskontrakt.
Medverkar: Arbetsförmedlingen, Fackförbund, Svalövs kommun (utbildning, omsorg,
arbetsmarknadsenhet), Fridhems FHS
Ansvarig: Arbetsförmedlingen
Tid: Löpande

5. MOTIVERANDE INSATSER
Projektutveckling av insatser riktade till de som står längst från arbetsmarknaden och som
inte är redo för ens de ”lägsta steget” i nuvarande aktiviteter. Det vill säga, där målet med
aktiviteten är att bli redo för en riktad aktivitet.
Medverkar: TUSS (inrättad arbetsgrupp)
Ansvarig: TUSS (styrgrupp)
Tid: Löpande

6. SAMVERKAN KRING GEMENSAMMA PROJEKTANSÖKNINGAR
Gemensam projektutveckling inom ramen för TUSS- samarbetet, där målet är att söka extern
projektfinansiering. I all projektutveckling kommer vi att beakta jämställdheten. Samt löpande
information om pågående projekt och insatser för målgruppen.
Medverkar: TUSS med samverkanspartners
Ansvarig: Operativ grupp, TUSS
Tid: Löpande

7. SAMVERKAN PRAKTIKPLATSER
Fördjupad samverkan kring praktikplatser, arbetsträning och exempelvis OSA-anställningar
inom kommunen.
Medverkar: TUSS (inrättad arbetsgrupp)
Ansvarig: TUSS (styrgrupp)
Tid: Löpande

För att koordinera processerna ovan avser vi att söka statsstöd för en samordnartjänst.
Tjänsten kan med fördel besättas av en studie- och yrkesvägledare och bör tillhöra Svalövs
kommun, AME.

