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Bilaga 1
Kartläggning av målgruppen som redogör
för målgruppens storlek, sammansättning
och behov.
Behovet som framkommit i samtal med målgruppen samt i arbetsgruppen är att en
enklare väg in till stöd och hjälp efterfrågas. Det återkommande svaret i fokusgrupp
och arbetsgrupp har varit att samverkan mellan myndigheter och andra insatser
upplevs som god men att det svårt att hitta dit. Det upplevs också som svårt att få
kontakt med och hjälp av primärvården.
En del i arbetet med målgruppen har sedan 2015 varit att arbeta med kommunala
aktivitetsansvaret. 2015 fanns 22 personer som ingick i KAA som varken studerar
eller arbetar, i dec. 2018 är det 45 personer. Troligtvis är en anledning till att den
siffran är högre är att kommunens delar samverkat kring dessa individer och fler har
synliggjorts. 2015 var antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen 126 personer, i dec.
2018 är antalet 185 personer i ålder 16-24. Siffror som visar att det även fortsatt
framåt krävs arbete och samverkan kring målgruppen.

Statistik från Tingsholmsgymnasiet
Siffror från november 2018:
En kartläggning av gruppen unga som är mellan 16–20 år och är inskrivna i
kommunens aktivitetsansvar (KAA) visar att det i november månad 2018 är 95
personer inskrivna, 53 män och 42 kvinnor. Av dessa 95 personer är det 7 st. som
studerar, 28 st. som har praktik/arbete, 12 st. som har annan sysselsättning och 3 st.
som är under åtgärd via det kommunala aktivitetsansvaret. Resten består av en grupp
på 45 personer (25 män och 20 kvinnor) som varken studerar, arbetar eller har en
annan sysselsättning. De ungdomar som inte har någon aktivitet kontaktas bl.a. via
brev tre gånger per år, telefonsamtal och vykortsutskick, men svarsfrekvensen har
där varit varierande (ca 26 % under våren, ca 51 % under hösten).
Genomströmning i gymnasieskolan:
Statistik från 2015 visar att 73,5 % fullföljer sin gymnasieutbildning inom en period
av 3 år och som tar sin gymnasieexamen alternative studiebevis. Räknar man bort de
personer i statistiken som tar ut ett studiebevis i gymnasiet, är det 68,9 % som tar sin
gymnasieexamen.
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Statistik från Socialförvaltningen i Ulricehamns
kommun, december 2018
Antalet unga under 25 år som får försörjningsstöd är 55 stycken, 21 kvinnor och 34
män.

Statistik från Arbetsförmedlingen i Ulricehamns
kommun, november 2018
Antalet unga i åldern 16–24 inskrivna på Arbetsförmedlingen är 185 stycken, i åldern
16–19 år är antalet 32 och åldern 20–24 är antalet 153. Av 185 är 66 kvinnor och 119
män.
Utbildningsnivå åldern 20–24:
Saknar grundläggande utbildning
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning

10
42
89
12

Registrerad kod för funktionsnedsättning
Antal nyanlända

39 personer
34 personer

Folkbokförda ungdomar Ulricehamns
kommun 16–24 år
Född år

Män
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Total

Kvinnor
169
152
152
138
142
129
128
152
155
1317

Total
128
121
123
116
128
128
116
128
130
1118

Uppgifterna är hämtade från kommuninvånarregistret
161125
5

297
273
275
254
270
257
244
280
285
2435

Kartläggning av målgruppens behov genom samtal
med unga 16–24 år
För att kartlägga målgruppens behov har vi genom åren haft enskilda intervjuer med
unga samt träffats i fokusgrupper. Vi har då använt oss av övergripande frågor och
har därefter identifierat några återkommande svar som vi sammanställt i punktform.
Vi planerar att jobba vidare med ungdomars åsikter och erfarenheter framåt under
överenskommelsens paraply.
De övergripande frågorna som ställdes:
•
•
•
•

Hur ser situationen ut i ditt liv och bland dina vänner?
Hur ser din gymnasiebakgrund ut?
Hur ser du på arbete och din förmåga att hitta och behålla ett jobb?
Vad behöver du för att komma tillbaka till studier eller att komma ut i arbete?

De vi pratat med uttrycker:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Upplevd psykisk och/eller fysisk ohälsa som försvårar vägen till jobb.
Saknar enkel väg in till vård och stöd, skickas runt mellan olika insatser innan
rätt insats sätts in.
Önskar mer hjälp av vården.
Blir försörjd av familj.
Felval på gymnasiet leder till att det är svårt att klara av gymnasiet men också
svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Genom insatser i kommun och arbetsförmedlingen kommit in i systemet och
därigenom fått stöd till Komvux, praktik eller arbete men vägen in upplevs
som svår. Svårt att veta vad som finns och med vad man kan få hjälp.
När de unga väl fått någon kontakt upplever de att samverkan är god men att
det är svårt att hitta dit.
Ansvaret ligger på individen men det är svårt att veta vart man kan vända sig.
Önskar hjälp med kontaktnät.

Analys av kartläggning
Kartläggningen har varit en viktig och givande del i arbetet. Det har blivit tydligt att
ungdomarnas behov främst är ”En väg in” och att berörda myndigheter i högre grad
samverkar mot givna mål med ungdomen delaktig och i centrum.
Det som framkommit är att antal ungdomar som saknar grundskoleutbildning ökar.
Vi har ännu inte hunnit kontrollmäta dessa siffror men sannolikt är att de är fler än
vad vi tidigare insett. Här är det nödvändigt med motiverande insatser och
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alternativa studieformer för att få ner antalet personer i denna grupp.
Utbildningskontrakt blir ett viktigt redskap.
Antalet ungdomar utan gymnasieutbildning inskrivna på Arbetsförmedlingen är 52
stycken. Även här är det sifferstatisk vi lutar oss emot och det fortsatta arbetet får
tydliggöra detta mer. Här ser vi också att en tydlig samverkan i Vägledningscenter
och avgörande med redskap som utbildningskontrakt. Även om en
gymnasieutbildning är en målsättning på lång sikt krävs andra insatser tidigare,
exempel på detta är ESF-projekten PULS och Pre-rehab, beroende på var individen
befinner sig i sin process.
Genom denna kartläggning har vi synliggjort att vi har totalt 55 ungdomar med
försörjningsstöd i dec 2018, vid samma tidpunkt 2015 vad denna siffra 70 ungdomar.
Det vi idag känner till är att i denna grupp finns ungdomar som får försörjningsstöd
på grund av psykisk ohälsa och svår social situation. Genom samverkan i
arbetsgruppen hoppas vi kunna fånga upp ungdomarnas behov för att kunna erbjuda
rätt insatser. Vi hoppas att minskningen av denna grupp är en effekt av det
samverkansarbete som gjort inom ramen för DUA.
Sammanfattningsvis har arbetet med kartläggningen inneburit att vi fått en tydligare
bild av målgruppen behov där ungdomarna till stor del uttrycker samma behov som
myndigheterna upplever. Vi har i Ulricehamn en god arbetsmarknad med många
företag men där gymnasieutbildning är i stort sett nödvändig för att få arbete.
En för ungdomarna känd ”En väg in”, högre grad av samverkan och att arbeta på
individnivå med den egna drivkraften ser vi som vår framgångsfaktor för att nå
uppsatt mål. Upplevd psykisk ohälsa är ett begrepp som kommer upp i samtalen i
fokusgrupp, arbetsgrupp och också i chefsgrupp. Detta är också något vi måste ta
hänsyn till i vårt arbete.
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Bilaga 2
Redovisning av befintlig verksamhet
Ulricehamns kommun
I kommunen finns en befintlig samverkan, både inom kommunen men också med
Arbetsförmedlingen och Ungdomsmottagningen. Samverkan sker i insatser som
stöttar unga ut till arbete eller till studier men också för att fånga upp och hjälpa unga
som har andra hinder som till exempel psykisk ohälsa eller sociala problem.
Kommunens verksamheter är indelat i sektorer.

Sektor Välfärd
IFO - Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten tillhör organisatoriskt IFO, Individ och familjeomsorg.
Uppdraget är att arbeta med arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning samt
integrationsfrågor. Arbetet utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt med
supported employment som metod för att hjälpa personer till en egen försörjning
alternativt ge personer möjlighet till att delta i arbetslivet genom praktikplatser.
Arbetscenter
Arbetscenter har i uppdrag att stärka människor med försörjningsstöd mot egen
försörjning. Arbetskonsulenter erbjuder kompetenshöjande insatser med
arbetsmarknadskunskaper, praktiskt arbete, praktikplatser, studie- och
yrkesvägledning, coachande samtal etc.
I samverkan med Sjuhärads samordningsförbund har det ESF-finansierade projektet
POINT drivits på Arbetscenter. POINT drog igång våren 2016 och avslutades
november 2018. Strax över 100 individer har deltagit i POINT under denna period.
Projektet har utöver deltagararbetet även fokuserat på attitydförändring på
arbetsmarknaden.
Under våren 2019 planerar Sjuhärads samordningsförbund ett nytt ESF-finansierat
projekt. Detta kallas PULS och är en s.k. ledstångs-insats. Vänder sig till individer i
åldersspannet 15–64 år men fokus kommer ligga på unga. Insatsen är att stötta
individer att klara av befintliga insatser som redan görs i kommuner och
myndigheter.
Pre-rehab
I samverkan med Sjuhärads Samordningsförbund finns även en prerehabverksamhet för personer, 16–65 år, som står långt från arbetsmarknaden.
Insatserna är jag-stärkande aktiviteter, arbetsträning, samtal individuellt och i grupp,
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framtidsmål, fysisk aktivitet. Verksamheten har också Aktiv hälsa som är en
fristående verksamhet fyra timmar per vecka.
Vägledningscenter
För att ge rätt förutsättningar till de ungdomar som vill gå vidare erbjuds
vägledningsinsatser. Det är viktigt att den vägledning som görs, ger de bästa
förutsättningarna för den enskilde att välja rätt. Att genom stöd komma till egen
försörjning, antingen direkt mot arbete eller att först utbilda sig och därefter komma
ut på arbetsmarknaden. Många har redan misslyckanden med sig och ska inte ha fler.
Vägledningsresursen behöver också arbeta lösningsfokuserat mot näringslivet och
alternativa utbildningsanordnare för att skräddarsy individuella lösningar för den här
gruppen ungdomar. Tanken är att man ska genomgå en kartläggning 3–5 på samtal.
De som arbetar på Vägledningscenter har en stor kunskap om de verktyg som finns
och genom samverkan hitta den lösning som passar bäst i det enskilda fallet. En
förutsättning för att slippa misslyckas eller att slippa göra omval.

Feriearbete
Ulricehamns kommun erbjuder ungdomar feriearbete. Det är främst inom
äldreomsorgen samt lärandet platserna erbjuds men även några platser inom kost,
funktionsnedsättning, fritid och samhällsföreningar. Tio platser erbjuds för
sommarlovsentreprenörer som utförs genom NUAB, Näringsliv Ulricehamn AB.
I Ulricehamns kommun leder pensionsavgångar till en efterfrågan av personal med
rätt kompetens inom främst äldreomsorg och lokalvård. Feriearbeten visar de
meningsfulla och viktiga arbetsplatser som välfärdssektorn har att erbjuda.
Undersökningar (enligt SKL) visar att sex av tio ungdomar kan tänka sig att jobba
inom välfärdssektorn och fyra av tio kan tänka sig ett liknande arbete i framtiden.
Feriejobb inom skola, vård och omsorg är särskilt betydelsefullt för att få unga män
att vilja utbilda sig till yrken förskollärare och undersköterska.

Integrationscenter
På integrationscenter arbetar integrationssamordnare med introduktion av
nyanlända, flyktingmottagning, integration - och mångfaldsfrågor. I målgruppen
ingår även många ungdomar.
Välkomsten - Integrationscenter har också som uppdrag att ta emot alla nyanlända
barnfamiljer för en inledande kontakt med föräldrar och barn samt en första
kartläggning av barnens kunskapsnivå. Kontakten sker vid tre tillfällen innan de
placeras ut i hemklass, alternativ förberedelseklass. I verksamheten arbetar en
specialpedagog.
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Integrationscenter tar, vid mottagandet av familjer med ungdomar som är mellan 16–
20 år och har uppehållstillstånd, kontakt med gymnasieskolan. De ungdomar som
inte har fyllt 20 år har möjlighet att påbörja gymnasiestudier.
Fadderverksamhet - På Integrationscenter finns en fadderverksamhet där
svensktalande blir faddrar till nyanlända vuxna och/eller barnfamiljer under tre
månader. Denna verksamhet görs i samverkan med Svenska kyrkan.

Fasta praktikplatser
AME har idag tillgång till ca. 50 fasta praktikplatser internt i kommunen som
kommer att erbjudas till personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.
Praktik ger ökad arbetslivserfarenhet men fungerar även som verktyg för att göra rätt
yrkesval, skaffa referenser samt språkträna. För den som av någon anledning varit
borta från arbetsmarknaden under längre tid finns även möjlighet till praktik i form
av arbetsprövning/-träning.
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IFO – Myndighetsutövning
Socialtjänsten har främst myndighetsutövande som sin arbetsuppgift som att till
exempel utreda om, besluta om och betala ut försörjningsstöd.
Barn- och unga - Alla ska kunna leva under goda och trygga förhållanden.
Ulricehamns kommun erbjuder dig stöd i olika frågor som rör familj och relationer. I
Ulricehamn arbetar enheten för barn och unga utifrån systemteoretiska
grundantaganden.

Funktionsnedsättning
Funktionshinder har två spår: daglig verksamhet, som riktar sig till personer med
insatser enligt LSS och dagverksamhet som riktar sig till personer med insatser
enligt Sol. En tendens som märks inom området är att dessa grupper börjar likna
varandra.
Det finns en basnivå för daglig verksamhet och det är Tingslyckan och Fållan och för
dagverksamhet är det Ankaret. Det är kravlösa sysselsättningar med hög bemanning.
Därutöver finns det företagsgrupper som utför arbetsuppgifter hos arbetsgivare och
då är det en gruppledare på 4–5 deltagare exempelvis Stadshusfiket och Bildfabriken.
Funktionsnedsättning har ett samverkansmöte med skola och Arbetsförmedlingen en
gång per termin för att diskutera målgruppen och vilka ungdomar som kan tänkas
ingå i daglig verksamhet eller som förväntas stå närmre arbetsmarknaden.

Beställning och kvalitet
Personligt ombud
Personligt ombud finns för unga över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning
som kan ha svårt att tex. klara av kontakt med myndigheter, vårdinrättningar eller
serviceverksamhet och kan genom det personliga ombudet får vardagen att fungera.
Det krävs inget särskilt beslut, remiss, eller ansökan för att få kontakt.

Sektor Service
Ungdomens Hus – verksamhet Kultur och Fritid
Till Ungdomens hus kommer ungdomar, 16–25 år, på frivillig basis. Här förs ett
ständigt samtal med ungdomar vad som är viktigt till exempel vikten av att gå till
skolan, praktik, jobb med mera. I den mån det finns tid kan Ungdomens hus personal
hjälpa till med läxläsning. Personalen tipsar och pratar om sommarjobb, jobb och
praktik. Stöttar vid cv-skrivning, tränar på hur man presenterar sig när man
söker/frågar efter jobb och hur en intervju fungerar. Ungdomens hus har en studieoch yrkesvägledare från kommunens gymnasium som kommer någon timma i veckan
för att stötta upp med frågor kring studier. Ungdomens hus samverkar också med
andra enheter som ungdomsmottagningen, biblioteket, socialtjänsten, sim och
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sporthallen, Tingsholmsgymnasiet, Tranemo och Svenljunga kommun, Kultur
Ungdom med flera.

Sektor lärande
Tingsholmsgymnasiet
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen
som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.
Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som har hoppat av, inte påbörjat eller fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller
motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon
har fått ett examensbevis. Tingsholmsgymnasiet ansvarar för aktivitetsansvaret.
Kontakt tas med ungdomar utan sysselsättning via brev 3 gånger per år men också
via telefonsamtal, mail och vykortsutskick. I brevet uppmanas ungdomarna att
kontakta kommunens tjänsteman för att få stöd och hjälp med framåtsyftande
framtidsplan. De ombes annars att informera om de har sysselsättning eller går på
skola hos annan huvudman. Svarsfrekvensen för de av ungdomarna som saknar
sysselsättning har varit väldigt varierande. Det är svårt att få de unga att praktisera,
de får behålla CSN vid en praktik, men de ser det inte som incitament för att
praktisera.
Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår inte i kommunens
aktivitetsansvar sedan 1 juli 2018. Ett introduktionsprogram är inte ett nationellt
program eller motsvarar ett sådant. Ungdomarna skall erbjudas lämpliga individuella
åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja
eller återuppta en utbildning. De elever som är 16–20 år, som saknar grundskolebetyg
och inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (Se bilaga, nationellt program)
eller ett programinriktat individuellt val (Se bilaga, IMPRO) går
Introduktionsprogrammet (IM). IM är uppdelat i följande inriktningar:
Språkintroduktion, läser elever som inte har med sig tillräckligt med språkkunskap i
svenska samt saknar grundskolebetyg. De är indelade i grupper beroende på vilken
skolbakgrund och språkkunskap i svenska de har. Målet är att de blir behöriga till
preparandutbildning.
Preparandutbildning, elever som har läst grundskola årskurs sju till nio i Sverige men
som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. De läser främst för att nå
gymnasiebehörighet (framför allt mot yrkesprogram).
Yrkesintroduktion, elever som har en reducerad studieplan och i större utsträckning
gör praktik för att bli anställningsbara framöver inom olika branscher. På
Tingsholmsgymnasiet har vi yrkesintroduktion på Fordon och transportprogrammet
eller Industritekniska programmet.
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Individuellt alternativ, elever som är i behov av en helt individanpassad studieplan för
att klara av sin studiesituation. Den är tänkt att hjälpa elever vidare till
yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är idag av stor betydelse både för individer och spelar samtidigt
en allt viktigare roll för en väl fungerande arbetsmarknad. Syftet med
vuxenutbildning är att individen ska kunna stärka sin ställning i arbets- och
samhällslivet samt för att främja personlig utveckling. Vuxenutbildningen utgår från
individens förutsättningar och behov och erbjuder möjlighet att läsa en eller flera
kurser på dagtid, handledning, närdistans allt för att möjliggöra för individen att
kunna kombinera utbildning med annan sysselsättning, tex arbete.
På Vuxenutbildningen i Ulricehamn kan man öka sin kompetens och läsa teoretiska
kurser på grundskole- och gymnasienivå. Man kan även läsa på Lärvux och svenska
för invandrare (SFI).
Ulricehamns kommun erbjuder yrkes Vux i samverkan med Boråsregionen. Yrkes
Vux är vuxenutbildning inriktad på yrken. Den som läser kurser inom yrkes Vux får
praktisk och teoretisk kunskap för att kunna arbeta inom ett visst yrke. Den
yrkesinriktade vuxenutbildningen har blivit ett allt viktigare instrument för att klara
de utmaningar samhället står inför gällande kompetensförsörjning.
Vuxenutbildningen i Ulricehamn erbjuder också vård- och omsorgsutbildning som är
certifierad som Vård- och omsorgscollege.
Vuxenutbildningen i Ulricehamn har även Lärcentrum, en service som alla
kommunens innevånare kan nyttja. Vi erbjuder en lärmiljö där man kan har tillgång
till lokal för studier enskilt eller i grupp, kan möta andra studerande och med närhet
till servicefunktion som studie- och yrkesvägledare. På Lärcentrum har man
möjlighet att skriva sin tentamen, har tillgång till internet och datorer och kan få
hjälp med de flesta frågor som rör studier och utbildning.

Västra Götalandsregionen
Ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar mellan 13–25 år och är en
lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara enkelt att komma till dit.
Ungdomen kan kontakta ungdomsmottagningen på egen hand, eller ta hjälp av
annan vuxen, närstående eller kompis. Det är ingen remissinstans.
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Besöken är gratis, läkarbesök kostar 200 kr för de som är över 20 år. Vissa perioder
är det väntetid för att få komma för samtal. Vid väntetid erbjuds ett första samtal
inom två-tre veckor och därefter bokas samtal in. Ett samtal är ca 45 min långt.
Ungdomsmottagningen arbetar även med utåtriktat arbete. Elever i årskurs 6 bjuds
in på studiebesök och samtalar om kroppens utveckling och mognad.
Besök görs även hos gymnasieskolan för information/dialog kring sex och samlevnad
samt i förberedelseprogrammen. Ungdomsmottagningen träffar elever i årskurs 8
eller 9 på sex- och samlevnadsdagar. ACT kurser erbjuds från 16 år.
På ungdomsmottagningen arbetar 2 barnmorskor på 60 % var och 2 kuratorer, en på
70 % och en på 60 %. Tillgång till läkare finns i samarbete med Borås. Verksamheten
har ca 2400 besök per år. Barnmorskor har drop in besök två eftermiddagar per
vecka, utöver finns tid för bokade besök.

Arbetsförmedlingen i Ulricehamn
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har uppdraget från riksdag och regering att sammanföra de som
söker arbete med de som söker arbetskraft, att ge extra stöd till de som har svårast att
få arbete, samt att bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt. Som stöd och
verktyg i arbetet har Arbetsförmedlingen flertalet arbetsmarknadspolitiska program
och anställningsstöd att använda. Bland dessa finns Jobbgarantin för ungdomar,
Jobb- och utvecklingsgarantin, Lönebidrag, Nystartsjobb etc.
De yrkesgrupper som finns är arbetsförmedlare, SIUS och företagsrådgivare. Inom
avdelningen för arbetslivsinriktad rehabilitering har man mer specialiserade
yrkesgrupper som socialkonsulenter, arbetsterapeuter, psykologer och sjuksköterska,
som gör utredningar och kartläggningar i syfte att utreda arbetsförmåga Man kan
även ge extra stöd till arbetsgivare som anställer personer som har nedsatt
arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande under 25 år särskilda insatser och
program för att de så snabbt som möjligt ska nå arbete eller studier. Vilka program
eller insatser som erbjuds, beror på vilka behov personen har. Arbetsförmedlingen
erbjuder mötesplatser för arbetsgivare och arbetssökande, dels via webbplats och dels
genom personliga eller digitala möten.

Jobbgarantin för ungdomar
Jobbgarantin för unga är ett arbetsmarknadspolitiskt program, som genomförs av
Arbetsförmedlingen eller hos upphandlad aktör. Insatserna är individuellt utformade
och kan omfatta kartläggning, studie- och yrkesvägledning, jobbsöksaktiviteter,
praktik, utbildning, stöd till start av egen verksamhet, arbetsträning eller
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arbetslivsinriktad rehabilitering. För att hunna delta i Jobbgarantin för ungdomar
ska den arbetssökande vara mellan 16–25 år och varit arbetslös i 90 dagar under en
period av 4 månader eller ha varit undersysselsatt och berättigad till
arbetslöshetsersättning under 90 dagar under en period av 4 mån.

Utbildningskontrakt
Vi står inför omfattande pensionsavgångar och det råder brist inom många yrken där
det finns krav på minst gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar i
att vägleda ungdomar till utbildning. Ett verktyg är Utbildningskontrakt som är till
för dom som saknar en fullständig gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen,
kommunen och den unge gör en planering och överenskommelse som syftar till att
personen ska fullfölja en gymnasieutbildning.
Jobb- och utvecklingsgarantin
Programmet Jobb- och utvecklingsgarantin vänder sig till de som varit arbetslösa en
längre tid och som behöver ha hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Det är också
det program som erbjuds till unga som förbrukat sin tid i Jobbgarantin för ungdomar
och till personer som avslutat Etableringsplan/programmet. Insatserna ska vara
individuellt utformade och det ställs höga krav på aktivitet hos den arbetssökande.
Den arbetssökande ska under perioden den är inskriven i programmet kontinuerligt
matchas mot arbetsmarknaden. Syftet är att den arbetssökande så snabbt som
möjligt ska komma ut på arbetsmarknaden.
Etableringsuppdraget
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. Så snart som möjligt efter att uppehållstillstånd beviljats ska ett
kartläggningssamtal göras och en planering görs för insatser på heltid.
Etableringsinsatserna ska underlätta och påskynda den nyanländas inträde på
arbetsmarknaden. I arbetet med etableringsinsatser ska Arbetsförmedlingen
samverka med Migrationsverket, kommun, Försäkringskassan och Länsstyrelsen.
Syftet med denna samverkan är att den nyanlända individen så snabbt som möjligt
kommer ut till egen försörjning.
I samband med att det nya regelverket för nyanländas etablering trädde i kraft den 1
januari 2018 infördes utbildningsplikt för vissa nyanlända inom
etableringsprogrammet. Införandet av utbildningsplikt medför att
Arbetsförmedlingen ska anvisa nyanlända som har kort utbildning och som därför
inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet, att
söka samt ta del av utbildning i syfte att närma sig arbete.
Unga med funktionsnedsättning
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva Arbetslivsinriktad rehabilitering vilket
innebär att den som har behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande,
rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Det innebär att
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Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken. Därutöver har Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag att
bedriva verksamhet för vissa unga med funktionsnedsättning, i samverkan med
Försäkringskassan och skola.
Samverkan och lokala förutsättningar
En stor del av arbetet är beroende av samarbete med andra myndigheter och
instanser. Arbetsförmedlingen i Ulricehamn har, tillsammans med Ulricehamns
kommun, arbetat upp nätverk och forum för samarbete. Exempelvis finns det forum
för diskussion och planering mellan Arbetsförmedlingen och olika instanser inom
Ulricehamns kommun såsom Arbetsmarknadsenheten och Individ- &
Familjeomsorgen som sker på regelbunden basis. Inom detta samarbete finns
arbetsmarknadsanställningar där arbetssökande får möjlighet att arbeta och bli
egenförsörjande genom arbete i Ulricehamns kommun.
Vidare arbetar även Arbetsförmedlingen med skolan i kommunen och genomför
årligen informationsinsatser, främst till niondeklassare och gymnasieelever i
samband med exempelvis arbetsmarknadsdagar på skolan eller inom
samhällskunskapsundervisningen. Utöver samarbetet med kommunen deltar även
den lokala Arbetsförmedlingen på företagsträffar av både större och mindre karaktär.
Det genomförs även studiebesök på företag för att få kunskap om hur företaget i sig
fungerar, men även för att skapa kontakter och förenkla samarbetet.
Arbetsmarknaden i Ulricehamn präglas främst av tillverkningsindustrier av olika
slag, samt även logistik till viss del. Vidare ligger kommunen mellan två större
kommuner (Borås och Jönköping), till vilka man har goda allmänna
kommunikationer. En betydande andel av Ulricehamns sysselsatta kommuninvånare
arbetar/studerar dagligen i dessa kommuner. Arbetslösheten i Ulricehamn har de
senaste åren varit, och är fortsatt på en låg nivå i jämförelse med övriga landet.
Noterbart är dock att utbildningsnivån i Ulricehamn är lägre än snittet i riket. Det
kan bero på att Ulricehamn, till skillnad från de två stora grannkommunerna, inte har
en högskola. Resultatet är att den generella utbildningsnivån i Ulricehamn är låg och
många av de lokala bristyrken som finns är yrken som kräver någon form utav
eftergymnasial utbildning. Den låga utbildningsnivån bidrar också, bland andra
orsaker, till att förlänga tiden i arbetslöshet för en relativt stor mängd av de som är
inskrivna på Arbetsförmedlingen, även om antalet inskrivna är på en låg nivå.
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Bilaga 3
Verksamhet som ska bedrivas i samverkan
Samverkan mellan olika kommunala verksamheter och arbetsförmedlingen är en
framgångsfaktor för att hjälpa unga åter i studier eller arbete. Det är viktigt att ha god
kunskap om varandras verksamheter och ha upparbetade kontaktvägar.

Organisering och samverkan
Kommunen och arbetsförmedlingen har sedan 2015 haft en överenskommelse för att
samverka kring målgruppen unga 16-24. Arbetet har fallit väl ut och visar på behovet
av en gemensam överenskommelse.
Arbetet har resulterat i detta dokument där arbetsgrupp och chefsgrupp enats om att
samverka kring målet att antalet unga i åldern 16-24 år som varken arbetar eller
studerar, eller som är undersysselsatta ska minskas. Den samverkan som pågått
under 2015-2018 kommer att fortsätta framöver. Med samverkan menas samverkan
mellan kommunala verksamheter och arbetsförmedlingen.

Budget
Den största kostnaden för arbetet är personella. De olika verksamheterna står för
respektive kostnad.

Samverkansforum
Samverkan kommer fortsatt ske i arbetsgrupp och i chefsgrupp. Framöver kommer
det att vara gemensamma chefsgruppsmöte för målgruppen unga och nyanlända.
För att nå önskvärt resultat har tre fokusområden tagits fram. Dessa områden togs
fram 2015 men är fortfarande aktuella.
•

Öka antalet unga med fullständig gymnasieutbildning.

•

Alla med upplevd psykisk ohälsa ska ha kontakt med relevant myndighet 2019.

•

Uppföljning av hur många unga som påbörjar studier och hur många som
påbörjar arbete under överenskommelsens period.

Samverkan kommer att ske kring dessa områden och de kommer även följas upp vid
möten med arbetsgrupp och med chefsgrupp
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Arbetsgrupp
Under våren 2017 användes DUA-medel till en samverkantjänst för att se hur arbetet
i ett samverkansgrupp på handläggarnivå kunde förbättras. Ett lean-arbete gjordes
och utmynnade i en målbild och en processbild för hur samverkan ska ske.
Målbilden lyder: Verksamheterna som kommer i kontakt med unga har kunskap,
eller vet vart de kan inhämta kunskap, om möjliga lösningar genom samverkan. När
behov av samverkan kring ungdomen identifierats finns en gemensam process med
tydliga rutiner, roller och kunskap om varandras verksamheter. Ungdomen upplever
sig snabbt få rätt hjälp och en gemensam planering upprättas inom 30 dagar.
Processbild:

Sedan maj 2017 har samverkansgruppen setts en gång per vecka på
Vägledningscenter (VGC) med syfte att ge individer det stöd som olika verksamheter
kan erbjuda. I gruppen deltar representanter från vuxenutbildningen, gymnasiet,
individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.
Gruppen är en viktig del för en god samverkan särskilt för att fånga individer som
behöver stöd från flera verksamheter.
Under perioden maj -17 – okt -18 har 77 ärenden lyfts.
Arbetsgruppen kommer att träffas veckovis för samverkansmöte kring individer samt
för att utvärdera verksamheten en gång per år. Syftet är att samla samtliga aktörer
som arbetar med målgruppen för att arbeta mot uppsatta mål. Detta genom att fånga
upp möjligheter, fortsätt följa målgruppen och dess behov men framför allt för att
fortsatt vara uppdaterade om varandras verksamheter. Följande representanter
kommer vara med i arbetsgruppen;
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Arbetsförmedlingen
• Arbetscenter IFO
• Barn och Unga IFO
• Försörjningsstöd IFO
• Vuxenutbildningen
• Tingsholmsgymnasiet
Vid behov kan andra aktörer bjudas in tex Funktionsnedsättning, Ungdomens hus,
Västra Götalands Primärvård, Ungdomsmottagningen, Försäkringskassan,
Näringslivet, Fackliga företrädare.
Arbetsgruppen kommer att utvärdera vilken effekt det har blivit för individen efter
samverkan.
Under november 2018 har möte genomförts med diskussioner om gruppens fortsatta
form. Det beslutades att behov finns men att utvärdering behövs. Arbete med detta
kommer fortgå våren 2019.
Under hösten 2019 finns tankar på att göra en utvidgad kartläggning av målgruppen
och dess behov.

Chefsgrupp
Chefsgruppen träffas en gång per termin för att följa upp uppsatta mål och hur
samverkan fortsatt kan säkerställas. I chefsgruppen träffas de enhetschefer som
ansvarar för de enheter där handläggare om ingår i arbetsgruppen är verksamma,
chefen för Arbetsförmedlingen, rektor för vuxenutbildningen, rektor för
gymnasiet/IM och enhetschef för arbetsmarknadsenheten. Vid behov inbjuds
Ulricehamns kommuns näringslivsbolag, NUAB, in till dessa träffar då näringslivet är
en önskvärd deltagare i vårt mål att minska ungdomsarbetslösheten.

Andra samverkansområden
Aktivitetsansvaret
Det är viktigt att komma in med tidiga åtgärder för att bryta utanförskap och negativ
självbild hos den unge. Ungdomar på IM-programmet ingår i aktivitetsansvaret. När
skolan får kännedom om att en ungdom saknar sysselsättning eller avbryter sina
studier ska skolan informera Vägledningscenter. Elevregistratorn på gymnasiet
ansvarar för att upprätta och kontinuerligt uppdatera ett register över ungdomar
bosatta i kommunen som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Under
2018–2019 pågår ett arbete att utveckla en gemensam arbetsmetod för tidig
samverkan mellan skolan och Vägledningscenter. Målgruppen är personer som har
avbrutit sina studier. Arbetet pågår under projektnamnet U3 (Ung, utveckling,
Ulricehamn)
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U3 – Ung, Utveckling, Ulricehamn
U3 är ett projekt i Ulricehamns kommun som drivs av Arbetsmarknadsenheten och
Tingsholmsgymnasiet. U3 finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och riktar sig
till målgruppen 15–24 som inte har fullföljt skolan och som behöver insatser för att
komma närmare arbete eller studier.
Målet med U3 i Ulricehamn är att stärka kommunala aktivitetsansvaret (KAA), öka
samverkan mellan fler aktörer kring unga i Ulricehamn samt utveckla en metod mot
hemmasittare. Deltagarmål är att skriva in och initiera insats för 30 ungdomar i
Ulricehamn
Ulricehamn är en av 33 kommuner i Västsverige som kommer driva projekt fram till
januari 2020. Bakgrunden till uppkomsten av U3 är ”En skola för alla – kraftsamling
för att fullföljda studier och minska skolavhopp” som är ett utvecklingsprojekt och
gemensam kraftsamling av de fyra förbunden Skaraborgs kommunalförbund,
Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och
samordningsförbundet Väst.
Projektmedarbetare i U3

PALS
VG-regionen – nytt projekt med lärande, PALS

Syftet med projektet är att skapa ett positivt klimat i skolan och en kultur där
personalen aktivt arbetar systematiskt med att berömma och uppmärksamma
positivt beteende. Förebyggande insatser ska leda till ökad social kompetens som i sin
tur leder till minskade beteendeproblem som ger ökad studiero och måluppfyllelse.

Feriearbete
Varje år kan kommunalt feriearbete erbjudas till ca 50% av de ungdomar som ansöker. De
sista åren har det kommit riktat statsbidrag så att platserna kan utökas. Kommunen arbetar
för att inkludera alla målgrupper i feriearbete tex funktionshindrade och nyanlända
ungdomar med uppehållstillstånd. Det finns ett behov av utökade platser för feriearbetare för
ungdomar.

VG-regionen
I de samtal vi haft med både arbetsgrupp och med de unga så framkommer det att
Västra Götalandsregionens primärvård är en instans som är svår att nå och att
komma i kontakt med. Vi önskar större samverkan med vården och då främst
primärvården med inriktning psykiatri. Vi ser att unga med upplevd psykisk ohälsa
ökar och där ser vi ett stort förbättringsområde. I dagsläget har vi ingen strategi hur
vi ska jobba mot detta med det är tydligt att behovet finns.
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Samverkan i gemensamt konsultationsteam mellan de två befintliga vårdcentralerna,
IFO, FK och Af är under uppstart, i nära samarbete med Sjuhärads
Samordningsförbund. Syfte: tidiga konsultationer runt personer som har behov av
samordnat stöd. Första team-träffen är bokad i januari 2019 och ska sedan ske
regelbundet en gång per månad.

Jämställdhetsperspektiv i samverkan
I den lokala överenskommelsen har vi en ambition att bryta den könssegregerade
utbildningssektorn och arbetsmarknaden. Vi kommer arbeta för en jämn fördelning
av inflytande och där eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns ekonomiska
situation uppmärksammas.
Unga i Ulricehamns kommun ska våga söka arbete och utbildning som överbygger
kulturskillnader och tidigare normer. I våra verksamheter krävs en tillåtande kultur
av att våga fråga och våga tillåta olikheter. Genom könsuppdelad statistik kan vi
medvetandegöra skillnader och påverka vårt synsätt.
I samverkan med näringslivet ska tillgänglighet, mångfald och jämställdhet vara en
naturlig och värdeskapande grund för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad.
Främst krävs att samtliga samverkansparter i överenskommelsen förändrar sitt
synsätt och våga se att unga personer har resurser att tillföra i arbetslivet.
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