Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun
Unga som varken arbetar eller studerar
Parter
Ljungby Kommun organisationsnummer 212000–0670
Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

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

Mål
Mål 1
Målsättningen är skapa samverkansrutiner för fyrpartsmöten till elever som överväger att avsluta sin
gymnasieutbildning. 100% av de som överväger att avsluta sina gymnasiestudier ska erbjudas
fyrpartsmöte.
Mål 2
Målet är att Ljungby kommunen och arbetsförmedlingen under 2019 ska starta ett
samverkansprojekt för UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar) och för de som riskerar
att avsluta sina studier. Minst 25st ungdomar i målgruppen under 2019 ska påbörja en insats i
ungdomsprojektet.
Mål 3
Att regelbundet ca 2ggr per månad träffas i ärendeforum unga för samverkan.

Målgrupp
Alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.
Antal i åldern 16-24år: 174st är inskrivna på arbetsförmedlingen.
Varav antal i åldern 16-19år: 19st är inskrivna på arbetsförmedlingen.
113st omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Redovisning av befintlig verksamhet
Kort sammanfattning här av redovisningen som finns i bilaga 2.
Ljungby kommun och arbetsförmedlingen har under 2018 utvecklat sin samverkan på flera områden.
Ärendeforum unga är ett lyckat exempel på samverkan mellan KAA (kommunalt aktivitetsanasvar)

ansvarig, socialtjänst och arbetsförmedlare. Forumet är en arena för samverkan där ungdomens
behov står i centrum. Samverkan kring UVAS behöver dock utvecklas ytterligare.

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan
Överenskommelsen befäster den samverkan som idag genomförs mellan kommun och
Arbetsförmedling, men den ska också bidra till att vi tar ytterligare steg vidare i samverkan. Detta ska
ske genom att vi startar upp ett ungdomsprojekt samt inför fyrpartsmöten. Överenskommelsens
målsättning är att avhoppen från gymnasieskolan ska minska samt att verksamheterna bättre ska
fånga upp de ungdomar som väljer att avsluta sin skolgång.

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 tillsvidare.
Överenskommelsen revideras vid behov.
Ljungby 2019-02-08

……………………………………………………………………..
Magnus Wallinder
Socialchef, Ljungby Kommun

………………………………………………………………………
Johan Weidenmark
Sektionschef Arbetsförmedlingen

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen
Det är 174st ungdomar mellan 16-24år som är inskriva på arbetsförmedlingen i oktober månad 2018.
19st av dem har någon form av funktionsnedsättning och har anställning med anställningsstöd. 9st
har korta anställningar och är därför fortfarande inskrivna.
2017 avlutade 287st elever sina gymnasiestudier, 12,5% / 35st av dem avslutade skolan utan
examensbevis. 2018-10-19 omfattades 113 personer av KAA (kommunala aktivitetsansvaret).
Målgruppen som innefattas av KAA är ungdomar mellan 16-20år som inte har fullständiga
gymnasiebetyg eller inte går i skolan.
Det är ca 40st ungdomar mellan 16-24år som uppbär försörjningsstöd hos socialtjänsten.
I Ljungby kommun är det 75st som är månadsavlönade och deltidsanställda mellan 16 och 24 år.
Introduktionsprogrammet
Det går sammanlagt 170 elever på gymnasieskolans olika introduktionsinriktningar, det största är
språkintroduktion. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett
nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.
Nyanlända ungdomar
En majoritet av nyanlända ungdomar i åldern 16-24år, går språkintroduktion. 99st ungdomar är
inskrivna på IM språkintroduktion i Ljungby kommun, ungefär 10-15st är flickor. En treårig
studieplan upprättas för samtliga ungdomar som skrivs in på IM språkintroduktion. Vanligtvis
sträcker sig studieplanen fram tills det att ungdomen fyller 19 år men om ungdomen inte kommer in
på nationellt program kan planen förlängas ytterligare ett år. Det finns möjlighet för ungdomen att
söka till IM yrkesintroduktion och göra yrkesintroduktionen till en del av deras utbildning, vilket
innebär att eleven kompletterar svenskastudier med specifika yrkesämnen. Till och med vårterminen
det år ungdomen fyller 20 år har hen rätt att påbörja gymnasiestudier.
Uppskattningsvis 3-5% av de inskrivna på IM språkintroduktion fortsätter att studera på ett nationellt
gymnasieprogram. När ungdomen fullgjort sin tid på IM språkintroduktion men
saknar möjlighet att fortsätta med gymnasiestudier finns alternativet att fortsätta studera på VUX
(Vuxenutbildningen) förutsatt att ungdomen har uppehållstillstånd.
Det är hög frånvaro på Språkintroduktionsprogrammet (ca 20%) vilket visar att många elever där
saknar motivation för gymnasiestudier. Detta ses som en utmaning då många av de unga som kom
hösten 2015 kommer avsluta sina gymnasiestudier utan fullständiga betyg inom kort. 16st elever
som var födda -98 lämnade språkintroduktionsklassen i juni 2018 eftersom de då fyllt 20år. 16st
elever lämnade skolan av annan anledning under läsåret 2017/18.
33st elever av de 99st som är inskrivna på språkintroduktionsprogrammet har tillfälligt
personnummer och är asylsökande. För ungdomar över 18 år som är i asylprocessen kvarstår
möjligheten att studera i Ljungby kommun. Däremot, de ungdomar som påbörjat sin studieplan och
fyller 18 år utan att ha fått ett uppehållstillstånd kan tvingas avbryta sina studier i och med eventuell
flytt till Migrationsverkets boende.
99st och 30,2% har ej uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen i årskurs 9.

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet inom kommunen (inkl.
Arbetsförmedlingen)
Samverkan
Under 2018 har Ljungby Kommun och arbetsförmedlingen på flera områden utvecklat sin samverkan.
Ljungby kommun sammankallar till en arbetsmarknadsgrupp, där representeras kommunalråd,
chefer från Arbetsförmedling och berörda förvaltningar i kommunen samt Ljungby
näringslivsorganisation LBA (Ljungby Business Arena).
Det anordnas kvartalsvis informationsmöten kring arbetsmarknadsfrågor. Delaktiga är personal från
kommunens verksamheter, Arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Syftet med mötet är att
sprida kunskap om de olika verksamheterna samt informera om pågående samverkansprojekt m.m.
Förutom att mötet ökar förståelsen för varandras olika organisationer så ges det också möjligheter
till att utveckla samverkan genom exempelvis workshops kring gemensamma utmaningar.
2 gånger per månad sker det fördjupad samverkan kring individärenden i form av ärendeforum unga
16-24år. På ärendeforum träffas förmedlare från arbetsförmedlingen och koordinator från
arbetsmarknadsenheten, jobblots från näringslivsavdelningen samt socialsekreterare från
socialtjänsten. Syftet med forumet är att arbeta med ungdomen i fokus. På forumet fördelar man
ansvar i processen kring ungdomen, det skapas samverkansplaner som sedan följs upp.
Ljungby kommun har under 2018 startat olika utbildningsspår för nyanlända. Frågor kring
utbildningsspåren hanteras på det strategiska DUA mötet. Mötet sammankallas regelbundet av
kommunens arbetsmarknadssamordnare. Närvarande på mötet kan variera, men representanter
finns alltid från Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning.
Kopplat till utbildningsspåren finns det dialogmöten, på dessa möten löser man frågor på operativ
nivå.

UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar)
Ljungby kommunen anställde 2018 en ungdomskoordinator med uppgift att arbeta med målgruppen
inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar). KAA infattar de ungdomar mellan 16-20år som inte fullföljt
sin gymnasieutbildning eller inte går i skolan. Ungdomskoordinatorn arbetar i samverkan med
gymnasieskolan och är med på ovan beskrivna ärendeforum unga. Ungdomskoordinatorn
samarbetar nära näringslivsavdelningens jobblots. Jobblotsen arbetar i DUA projektet ”trappa upp”

som bygger på att skapa broar mellan näringslivet och arbetssökande. Jobblotsen kan stödja KAA
arbetet med att finna lämpliga praktik eller arbetsplatser.
Feriearbete
Ljungby kommun erbjöd feriearbete till elever i årskurs 9 till årskurs 2 på gymnasiet som ej lyckats
ordna eget feriearbete. Även de utanför målgruppen som av andra skäl var i behov av
ferieanställning fick möjlighet att söka feriearbete. Arbetsförmedlingen finansierade delar av
feriearbetssatsningen. 2018 var det 162st som fick kommunalt feriearbete.
Upphandling med social hänsyn
Under 2018 skapas en verksamhetsplan med rutiner för hur Ljungby kommun kan ställa sociala
klausuler vid offentlig upphandling. Kvartalsvis träffas en kommunal arbetsgrupp som hanterar krav
kring kommande upphandlingarna. Gruppen samverkar även kring kommunala och externa
praktikplatser.

Prioriterad grupp på Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens uppdrag är att ha ett extra fokus på gruppen unga och se till att de prioriteras.
Arbetsförmedlingen följer 90 dagars garantin erbjuder rätt insats utifrån individens behov. Arbetet
sker utifrån erbjudande och tjänster, i varje erbjudande har någon förmedlare aktivt koll på
ungdomar. Förmedlaren följer aktivt upp ungdomar och deras aktiviteter. Detta innebär att vi ska
kunna ha 100% koll på inskrivna ungdomar och deras aktiviteter.
Att Arbetsförmedlingen nu jobbar fullt ut i erbjudande och tjänster innebär att man snabbt kan
erbjuda rätt insats, att man träffar en arbetsförmedlare som är specialiserad utifrån tjänst och att
man inte heller blir kvar i en tjänst utan att det ska finans ett flöde mellan tjänsterna.
Vägledningsinsatser
Arbetsförmedlingen i Ljungby jobbar aktivt med att utveckla karriärvägledningsinsatser för alla. Vi
stärker tjänsten vägledning med mer resurser inriktade på ungdomar, avsatta resurser för vägledning
som nu går utbildning via Malmö Högskola. Här har vi som mål att vi ska vägleda ungdomar rätt mot
studier till arbete alt. till arbete.

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (inkl. resurser respektive
part bidrar med)
Ärendeforum Unga
Ljungby kommun och arbetsförmedlingen ska fortsättningsvis samverka i ovan nämnda ärendeforum
minst 2 ggr i månaden. Respektive part ska bistå med representanter till forumet.
Fyrpartsmöte
Fullföljd gymnasieexamen är en vattendelare i frågan kring ungdomars framtida möjligheter att
etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomar utan fullföljd gymnasieexamen löper en tredubblad risk
att hamna i arbetslöshet jämfört med de som har en komplett gymnasieexamen enligt regeringens
siffror.
För att motverka att gymnasieungdomar avslutar sina gymnasiestudier anser vi att fyrpartmöten är
en bra samverkansinsats. Mötet samlar ungdomen, representant från arbetsförmedlingen, skola
samt arbetsmarknadsenheten. Ett av syftena är att informera ungdomen om vilka konsekvenser som
följer om hen avbryter sina studier. Det är också viktigt att se vad parterna kan bidraga med oavsett
om eleven väljer att avsluta sin skolgång eller ej.
Ljungby Kommun och arbetsförmedlingen ska under 2019 utveckla och skapa rutiner för
fyrpartsmöten bestående av arbetsförmedlare, studie och yrkesvägledare, ungdomskoordinator och
ungdom som fundera på att avsluta sina gymnasiestudier. Målet är att 100% av de som överväger att
avsluta sina gymnasiestudier under 2019 ska erbjudas fyrpartsmöte.
Ungdomsprojekt
På gymnasiet introduktionsprogram går det elever som av olika anledningar har hög frånvaro, flera
av dem förväntas att helt avsluta sina studier. Det finns även UVAS i kommunen som inte har någon
planering eftersom det saknas insatser för att bemöta målgruppen. Ljungby Kommun och
Arbetsförmedlingen har som målsättning att under 2019 starta ett projekt för målgruppen.
Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun har för avsikt att söka medel hos Sunnerbo
samordningsförbund för att kunna starta projektet under höstterminen 2019.

