Ert diarienummer

Överenskommelse
om samverkan för att förbättra
kompetensförsörjningen och
påskynda individers etablering
arbets I i vet
1.

Parter

Arbetsförmedlingen Organisationsnummer:202100-2114
Arboga Kommun Organisationsnummer: 212000-2122
Kungsör Kommun Organisationsnummer: 212000-2056
Köping Kommun Organisationsnummer: 212000-2114

2. Syfte
Att genom samverkan förbättra kompetensförsörjningen och påskynda
individers etablering i arbetslivet.

3.

Lokala mål

Övergripande gemensamma mål:
-Att långsiktigt och varaktigt minska arbetslösheten för de målgrupper som
överenskommelsen innefattar
-Öka andelen invånare som uppbär egen försörjning
-Effektiva och tydliga samverkansformer och rutiner skall utvecklas för
målgrupperna i överenskommelsen.
Operativa mål:
-Att det under dom första 6 månaderna av överenskommelsen etableras
fungerande rutiner för samverkan mellan parterna och deras samverkansparter
- Samordnade handlingsplaner och insatser skall upprättas för målgrupper i
behov av flera parters insatser fortlöpande
-Att kontinuerligt, och i prestigelös samverkan, skapa möjligheter för
arbetsgivare att rekrytera genom lokala jobbspår och att 3 jobbspår startas varje
skoltermin.
-Att i respektive kommuns samverkansforum bereda underlag och urval till
lokala jobbspår
-Att minst 80 % av deltagare som påbörjar ett jobbspår fullföljer jobbspåret.

Samverkan om deltagare i etableringsprogrammet som bedöms inte
kunna matchas mot arbete inom programtiden

Individer som under tiden i etableringsprogrammet och som bedöms inte
kunna matchsas mot reguljära studier eller arbete bör kunna erbjudas
förberedande jobbspår, extratjänst eller instegsjobb. Att vuxenutbildningarna
erbjuder/ tillhandahåller platser/kurser för individer som omfattas av
utbildningspliktcn.
Samverkan om unga som saknar en fullföljd gymnasieutbildning och
unga med en funktionsnedsättning
-Den som tillhör målgruppen ,16-20 år, blir kontaktad av KAA-ansvarig för att se
om individen önskar stöd i din situation. Kontakten är frivillig och man kan avstå.
Vid intresse ordnas ett möte där individen tillsammans med KAA-ansvarig
kommer fram till en handlingsplan. KAA-ansvarig erbjuder insatser utifrån
individens behov. Insatser kan vanligtvis bestå av: Studie och yrkesvägledning,
stöd i kontakt med andra myndigheter, regelbundna och enstaka samtal, praktik,
studiebesök, jobbsökaraktivitet, information om arbetsmarknaden och friskvård.
Liknande stöd erbjuds även i viss mån unga i åldern 20-25 år då 2 av
överenskommelsens kommuner har en öppen verksamhet för ungdomar i behov
av stöd från flera myndigheter.
Hur unga med funktionsnedsättning får stöd.
Utifrån "Unga F" blir UC och navet är dom kommunala verksamheter som har
möjlighet att hjälpa till att knyta på rätt huvudman, ex: psykiatrin utifrån ev
utredning, habilitering utifrån befintlig utredning, ansökan möt AE (förlängd
skolgång och nedsatt arbetsförmåga), motivera till LSS, koda på AF.
I väntan på insatser utifrån rättigheter i målgruppen finns möjlighet att ansöka
om FÖS. Svårigheten är rätt aktivitet utifrån FÖS med den komplexitet som ofta
finns hos denna målgrupp (här finns en lucka).
För att bereda frågor för den här målgruppen har vi samcenter ung (varannan
fredag), där representera ras AF av Unga F handläggare. I forumet bjuds externa
samarbetspartners in ex. budget och skuldrådgivare, habilitering med mera.

7. Kompetensförsörjning och lokala jobbspår
Kartläggning och analys
Med utgångspunkt i Arbetsförmedlingens årliga prognoser och statistik
lokaliseras bristyrkesbranscher, samt branscher som både lång- och kortsiktigt
aviserat ett rekryteringsbehov. (Bilaga 3) Överenskommelsens tre kommuners
Näringslivskontor har en ständig lokal inventering av det lokala näringslivet där
många arbetsgivare med rekryteringsbehov fångas upp. Det kommer även
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