LOKAL ÖVERENSKOMMELSE
Kiruna kommun, Arbetsförmedlingen, Lapplands gymnasium, Lapplands Lärcentra &
Malmfältens Folkhögskola

2015-12-11

Lokal överenskommelse om samverkan för ungdomar 16-24 år
Sverige ska ha lägst ungdomsarbetslöshet i EU år 2020.

Parter
Överenskommelsen tecknas mellan
Kiruna kommun

212 000 - 2783

Arbetsförmedlingen Kiruna

202 100 - 2114

Lapplands kommunalförbund Lapplands Lärcentra och gymnasium 222 000 - 0760
Malmfältens folkhögskola

997 300 - 0301

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

Mål
Parterna inom överenskommelsen ska erbjuda tidiga insatser. Ingen ung ska vara arbetslös
mer än 90 dagar.
I juni 2016 ska 100 % av de ca 300 unga som framkommit i kartläggningen ha erbjudits en
individuell kartläggning, av dessa ska
20 % gå till studier, 20 % gå till arbete och 60 % gå till praktik under 2016-2017.
Parterna ska under 2016 göra en plan för en gemensam mötesplats där olika professioner
(Arbetsförmedling, socialtjänst, studie- och yrkesvägledare, ungdomshandläggare
Arbetsmarknadsenheten osv) är samlokaliserade i gemensamma lokaler anpassade för ungas
behov.
Delmål
Alla unga arbetslösa/undersysselsatta som saknar gymnasieexamen kallas till en första
informationsträff enligt bilaga 3.2 senast 160131
Alla unga arbetslösa/undersysselsatta med gymnasieexamen kallas till en första
informationsträff enligt bilaga 3.2 senast 160229
En ”bank” av platser som tillhandahållits av Kompetensrådet och Kiruna Kommun för
praktik/utbildningskontrakt finns tillgänglig 160331
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Målgrupp (bilaga 1)
Alla unga i åldern 16 till 24 år som varken arbetar eller studerar, är undersysselsatta eller
tillhör gruppen ”unga utanför”.
Antal i åldern 16-24 år ca 300 personer
Varav antal i åldern 16-19 år ca 34 personer exklusive ”unga utanför” där vi inte har någon
siffra för åldersgruppen (totalt 16-24 år är det ca 100 personer).
Genom kartläggningen framgår att då de unga tidigare erhållit arbete utan fullföljd
gymnasieutbildning inser de inte vikten av densamma för att på lång sikt kunna trygga sin
försörjning. Genom en nära samverkan mellan skola, arbetsförmedling och näringsliv
planeras en insats med arbetsmarknadskunskap för att öka förståelsen för och betydelsen av
en gymnasieexamen.
Det krävs och kommer att inledas ett nära samarbete med psykiatrin och det personliga
ombudet för att genom extra stöd försöka motivera och inspirera unga med psykisk ohälsa.

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)
I Kiruna arbetas det kontinuerligt med att inkludera och fånga upp ungdomar som befinner
sig i utanförskap. Tidiga insatser är något som ofta nämns som viktigt i sammanhang där
ungdomar diskuteras. I Kiruna har det startats projekt i grundskolan som fokuserar på att
fånga upp elever i ett tidigt skede. TIGeR (Tidiga Insatser Ger Resultat) riktar sig mot vuxna
kring barn i åldrarna 3-9 år som på olika sätt oroar/utmanar de vuxna i sin närhet.
ELOF-projektet samt tillhörande Frånvarotrappan används som hjälpmedel för grundskolor
som möter frånvaroproblematik.
Kommunen erbjuder även feriearbete till samtliga skolungdomar som avslutat årskurs 9 vid
grundskolan samt årskurs 1 och 2 vid gymnasiet för att få en insikt i arbetslivets krav.
Det kommunala aktivitetsansvaret för unga 16-19 år samt det förlängda
informationsansvaret för ungdomar 20-24 år bedrivs av Arbetsmarknadsenheten, med syfte
att fånga upp ungdomar som saknar gymnasieexamen för att vägleda dem till
egenförsörjning via studier eller arbete. Arbetsmarknadsenheten tar även emot ungdomar
för allt ifrån arbetsträning till utredning från andra myndigheter.
För ungdomar som upplever psykisk ohälsa och har vissa svårigheter med till exempel
myndighetskontakter finns Personligt ombud att tillgå via Lapplands kommunalförbund.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnar kommunen varje år en Jobb- och
rekryteringsmässa för att skapa kontakter mellan företag och arbetssökande.
Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar har tidigare varit en del av myndighetens hela
uppdrag, vilket innebär att inga särskilda åtgärder har vidtagits förrän ungdomen räknas som
långtidsarbetslös.
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Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3, 3.1, 3.2)
PROCESS för arbetet inom överenskommelsen
En arbetsgrupp är utsedd som arbetar enligt bilaga 3.2, gruppens sammansättning är:
AF ungdomsförmedlare, AME ungdomshandläggare, Studie och Yrkesvägledare från Vux,
gymnasium, folkhögskola. Arbetsgruppen arbetar tillsammans under hela processens gång
och har gemensamma planeringsmöten.
Styrgrupp för processen är: Arbetsförmedlingschef, Enhetschef AME, Rektorer från
Lapplandsgymnasium, Vuxenutbildning och folkhögskola. Styrgruppen träffas minst 4 ggr/år
Parterna kommer att samverka kring kartläggning, praktik, utbildning och arbete genom
arbets- och styrgrupper. Rutiner för samverkan tas fram under arbetets gång. Möjligheten
att använda utbildningskontrakt och traineejobb kopplas ihop med studier och blir en
motivator för den unge. Parterna kommer tillsammans att arbeta för att hitta eller skapa
mötesplatser där den unge känner sig trygg och välkommen.
Överenskommelsen och dess delar är förankrad i kommunledningen och i Kompetensrådet.
För att motverka stereotypa könsmönster som t.ex. den machokultur som är ganska utbredd
i kommunen kommer arbetsgruppen tillsammans med ungdomskonsulent och fritidsledare
ta fram ett utbildningsblock till orienteringskursen (bilaga 3.2) och en plan för att motivera
till otraditionella utbildningsval och erbjuda praktik-/arbetsplatser som främjar detta.

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 och ett
medgivande skrivs med varje ungdom.
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Överenskommelsens varaktighet och revidering
Överenskommelsen gäller tills vidare fr.o.m. 2016-01-01.
Överenskommelsen revideras var 6:e månad.
Kiruna 151211

_____________________
Monica Isaksson
Kiruna Kommun

_____________________
Terje Raattamaa
Arbetsförmedlingen

_____________________
Mari Carlsten
Lapplands Lärcentra

_____________________
Kenneth Stålnacke
Malmfältens Folkhögskola

______________________
Ylva Hardesson
Lapplands gymnasium
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Bilaga 1 Målgrupp
Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov.
Vi har efter kartläggning kommit fram till att det är totalt ca 300 ungdomar mellan 16-24 år som vi
tillsammans i överenskommelsen behöver samverka kring. Se nedan

Unga som inte fullföljer gymnasiet
Antal 31
9 flickor
22 pojkar
(8 utrikes
födda)
Antal 39
Flickor 15
Pojkar 24

Statistik avseende
grundskolan
Ej behöriga till
gymnasiet
Gymnasieskolan –
avbrutit
201401–201505

Skolverket

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRI
S:147:0::NO:::

Kommun

Unga som varken arbetar eller
studerar i kommunen
Antal
Totalt 47
34 + 13 EKB

Unga under 25 år med ekonomiskt
bistånd

Kommun

Antal
34 personer
26 män/8 kvinnor
pga arbetslöshet 24
personer
pga sociala skäl 10
personer

Unga under 25 år med ekonomiskt
bistånd och skäl till detta,
Försörjningshinder pga arbetslöshet
Försörjningshinder pga sociala skäl

Kommun 150501

Antal
23 personer
17 män/6 kvinnor
22 inrikes/1 utrikesfödd

Individer i KAA som ej studerar eller
arbetar

Kommun 150501

Antal 8 personer
6 män/2 kvinnor

Individer fördelade på åtgärd/insats
inom KAA

Kommun 150501

Antal
79 personer
45 män/34 kvinnor
78 inrikes-/ 2 utrikesfödda

Individer i FIA förlängt
informationsansvar 20-24 år

Kommun
150501

Hos Arbetsförmedlingen
Antal 188 personer
34 personer 16-19
0 deltidsarbetslösa
154 personer 20-24
3 deltidsarbetslösa

Unga som är inskriven hos
Arbetsförmedlingen i åldersgruppen 1624 år

AF 150501

6

15 som ej står till
arbetsmarknadens
förfogande
UGA 56 stycken
JOB 15 stycken
Utbildning 2 stycken

Unga i åldersgruppen 16-24 år som är
inskrivna hos Arbetsförmedlingen och
har insats

AF 150501

Unga utan känd aktivitet
Antal
100 personer
52 kvinnor/48 män

Unga som varken arbetar eller studerar
eller har känd aktivitet i åldersgruppen
20-24 år 2012

http://www.tema
unga.se/uvassiff
ror (ny länk
150902)

Undersysselsatta unga
Antal
3 deltidsarbetslösa

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

AF 150501

Behov
Alla parter inom överenskommelsen har kontakt med ungdomar i olika sammanhang, på olika sätt.
För att fånga upp vad de unga själv upplever som sina behov har parterna använt sig av
individsamtal, vägledningssamtal, motiverande samtal, gruppaktiviteter, resultat från en SÖKkonferens samt resultat från LUPP-enkäten.

Ungas synpunkter
Vid samtal med ungdomarna som gjort avbrott i sina studier är den mest förekommande förklaringen
att de hellre vill arbeta och tjäna pengar istället för att få en examen. Majoriteten av de tillfrågade är
intresserade av att arbeta inom industrin och gruvnäringen då det genererar mest pengar.
Ungdomarna har svårt att motivera sig att fortsätta studierna då det tidigare inte krävts en
gymnasieutbildning för att få ett välbetalt arbete. En annan anledning till att ungdomarna avbryter
sina studier är psykisk ohälsa. Många av dessa ungdomar upplever sig inte klara av skolgången på
grund av sitt mående. Andra vet helt enkelt inte vilken väg de ska gå i livet. Ett par stycken uppger att
de gjort ett avbrott i studierna för att senare återuppta det igen, vilket aldrig blivit av. De uttrycker
en vilja att göra något men har olika svårigheter att veta vad. Avsaknaden av utbildning/kompetens
gör att många av dessa ungdomar har svårt att erhålla arbete då de flesta arbetsgivare idag kräver
utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet

SÖK-konferens
Under SÖK-konferensen i Kiruna den 13 oktober deltog några ungdomar som under konferensens
första tema var samlade i samma grupp. De fick diskutera vad de upplevde vara orsaker till att alla
elever inte når gymnasieexamen. De punkterna som presenterades var:






Inget mål = Ingen motivation
Ingen stimulans
Orättvisa, grupptryck
Problem hemma, social rädsla, stress
Göra skolmiljön bättre






Höga krav på sig själv
Mer valmöjligheter, mer
anpassningsbart
Praktisk utlärning
Introducera arbetslivet i unga år
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LUPP-undersökning
Ungdomsstyrelsen har erbjudit stöd med att följa upp den lokala politiken genom
ungdomsenkäten LUPP som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Kiruna kommun
har deltagit och följt upp sin ungdomspolitik 2006, 2010 samt 2013. Ur sammanställningen
av enkätsvaren från den senaste undersökningen, 2013, går att utläsa att Kirunas ungdomar,
åk 7-9, verkade vara ganska nöjda med flera aspekter av sitt liv. Totalt svarade 523 elever på
enkäten vilket utgjorde en svarsfrekvens på 70 %.
81 % svarade att de är ganska eller mycket nöjda med sitt liv i helhet. Mest missnöje verkade
ungdomarna ha kring sin skolsituation och sin ekonomi. 10 % svarade att de är ganska
missnöjda/mycket missnöjda inom respektive område. Majoriteten av ungdomarna kände
att det var ganska bra/mycket bra stämning i skolan. Dock upplevde 15 % att våld,
främlingsfientlighet samt sexuella trakasserier var ett problem. 16 % angav också att
mobbing var ett problem. 31 % av killarna ansåg att flickor får bättre möjligheter än pojkar i
skolan, medan tjejerna inte verkade uppleva motsvarande ojämlikhet.
De flesta ungdomarna som svarade på enkäten upplevde sin hälsa som ganska bra/mycket
bra. Trots detta är det en rätt stor andel av eleverna, speciellt bland tjejer, som upplevde
lättare hälsoproblem relativt ofta såsom huvudvärk, stress och trötthet. 48 % av tjejerna
känner sig stressade flera dagar/varje dag i veckan.
Ungdomarna fick även svara på hur de ser på sin framtid. Ungefär 85 % svarade att de ser
positivt eller mycket positivt på sin framtid. Nedan visas ett diagram över hur ungdomarna
svarade på frågan vad de vill göra efter grundskolan.
vet inte; tjej; 8%
annat; tjej; 2%
börja jobba; tjej;
7%
gå en
gymnasieutbildn
ing i en annan
kommun; tjej;
41%

gå en
gymnasieutbildn
ing i den
kommun som
jag bor i; tjej;
41%

vet inte; kille;
15%
annat; kille; 5%
börja jobba;
kille; 16%
gå en
gymnasieutbildn
ing i en annan
kommun; kille;
23%
gå en
gymnasieutbildn
ing i den
kommun som
jag bor i; kille;
41%

Vid frågor om politik och samhällsfrågor svarade enbart 33 % av ungdomarna att de ville vara med
och påverka frågor som rör den egna kommunen. Den främsta orsaken till att de flesta inte ville vara
med och påverka var att de inte trodde att någon skulle lyssna på dem.
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Ungdomsperspektiv
2011 togs ett beslut i kommunfullmäktige i Kiruna att införa ett barn- och ungdomspolitiskt
handlingsprogram, vilken ska redogöra för barn och ungas rättigheter samt den ambition Kiruna
kommun har för de ungas livsmiljö. Målet är att hela kommunen ska arbeta utifrån ett barn- och
ungdomsperspektiv med stort fokus på delaktighet och inflytande från målgruppen. Från LUPPenkäten och SÖK-konferensen går att utläsa att ungdomar inte känner sig hörda, trots att
ambitionerna finns från politiken. I arbetet med ungdomar måste det ges utrymme för ungdomarna
själva att komma med idéerna. Detta är något som överenskommelsen bör bidra till. SÖKkonferensen som anordnats i Kiruna hösten 2015 var ett steg på vägen. Där fick ungdomarna
möjlighet att komma med sina tankar och funderingar kring vad som gör att inte alla får en
gymnasieexamen. Både inom kommunen och på Arbetsförmedlingen försöker man även ta tillvara de
ungas kunskaper och erfarenheter genom de olika typerna av samtal som nämnts i avsnittet ovan.
För framtiden syns ett stort behov av en tillgänglig mötesplats där ungdomarna får en möjlighet att
träffa olika verksamheter, då ungdomarnas livsvillkor inte känner av gränser mellan myndigheter och
politikområden utan kräver samverkan mellan olika aktörer.
Utifrån individsamtalen framgår att psykisk ohälsa och att ungdomarna inte vet vad yrkeslivet kräver
av dem är två orsaker till arbetslöshet. För detta planeras bättre samverkan med psykiatrin
respektive skolan.

Jämställdhet
I Kiruna har det länge pratats om en stark ”machokultur”, där det är viktigt att agera typiskt
”manligt”. Enligt flertalet tidigare studier, bland annat rapporten ”Max18” från barnombudsmannen,
uppmuntrar inte den snäva mansrollen att pojkar studerar. Detta synliggörs i överrepresentationen
av pojkar bland de ungdomar som inte har gymnasieexamen. Arbetet att försöka motverka
machokulturen handlar bland annat om att erbjuda och motivera till otraditionella utbildningsval och
praktik-/arbetsplatser, anordna könsneutrala/könsöverskridande aktiviteter samt ha en välförankrad
jämställdhetspolicy i verksamheterna.
I ovannämnda rapport tas även problematiken med att flickor uppger sämre mående än pojkar upp,
något som bekräftas i LUPP-enkäten 2013. Detta kan ses som en direkt påverkan av strukturell
ojämlikhet. Förväntningarna skiljer sig mellan könen, sociala relationer samt ideal och kränkningar.
Genom att stimulera och stödja ungdomarna att se utanför normativa könsroller finns förhoppningar
om att kunna påverka strukturer.
Alla parterna i överenskommelsen har ett ansvar att verka för ett respektfullt bemötande där
olikheter uppmuntras. Detta innebär att varje individ som möter ungdomarna bör aktivt tänka på sitt
bemötande och vad som förmedlas. Utgångspunkten ska vara att främja mångfald och motverka
diskriminering p.g.a. kön, könsidentitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning, funktionsvariation eller ålder.
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2. Redovisning av befintlig verksamhet
TIGeR – Tidiga Insatser Ger Resultat
TIGeR står för ”Tidiga Insatser Ger Resultat” och riktar sig till de vuxna kring barn i åldrarna
3-9 år som på olika sätt oroar/utmanar de vuxna i sin närhet. De som arbetar inom TIGeR är
processtödjare med fokus på att stötta de processer som finns kring barnet. TIGeR är tänkt
att fungera som en länk mellan hem, förskola/skola, socialtjänst och fritid för att kunna
komplettera det befintliga arbete som redan görs kring ett barn samt skapa en helhetsbild
och ett gemensamt förhållningssätt.
ELOF – Projekt i grundskolan
I Kiruna upplevs en ökad frånvaro från grundskolan och ett ökat antal hemmasittande barn.
Ett av målen med projektet är att få rutiner för att bättre arbeta med frånvaroproblematiken
genom att ta fram en närvarorutin som bygger på kontakt vi första frånvarotillfälle.
Feriearbete
Alla ungdomar i Kiruna kommun som avslutat årskurs 9 vid grundskolan och årskurs 1-2 vid
gymnasiet erbjuds 3 veckors feriearbete inom Kiruna kommunkoncern eller föreningar inom
kommunen. Ungdomarna kan lämna in önskemål men placeringar görs också medvetet
könsöverskridande.
Kommunalt Aktivitetsansvar för unga 16-19 år & Förlängt informationsansvar 20-24 år
Kommunkontoret/Arbetsmarknadsenheten gör en årlig uppföljning av verksamheten som
rapporteras till kommunstyrelsen. Syftet med verksamheten är att den unge ska slutföra sin
gymnasieutbildning och/eller få ett arbete och därigenom tryggar sin egen försörjning.
Deltagandet är frivilligt och individanpassat men insatsen är ett krav för att erhålla
försörjningsstöd. Verksamheten sköts i nära samverkan mellan alla inblandade parter.
Unga i arbetsmarknadsenhetens verksamheter
Arbetsmarknadsenheten tar idag emot ungdomar för arbetsprövning, arbetsträning,
utredning från Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, kriminalvården, frivården, psykiatrin
med flera.
Samarbete med personliga ombudet, sker vid behov om den unge är aktuell hos båda och
har önskemål om det. Personliga ombudet är ett stöd till ungdomar med psykisk ohälsa och
ser till att ungdomarna får det stöd och den hjälp de är berättigade. Här återfinns många i
målgruppen ”unga utanför”.
Jobb- och rekryteringsmässan anordnad av arbetsförmedling och Kiruna kommun är
återkommande varje år och ett bra sätt att skapa kontakt med företagare för
praktikplatser/arbete. Det ger även arbetssökande en möjlighet att presentera sig själva och
få en kontakt in till olika företag.
Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar har tidigare varit en del av myndighetens hela
uppdrag. Det vill säga att fokus har varit på att förebygga långtidsarbetslösheten för samtliga
arbetssökande, oavsett ålder. När den arbetslöse skrivits in i Jobbgarantin för ungdomar
eller Jobb- och utvecklingsgarantin har det funnits större möjlighet att gå in med olika
10

insatser från Arbetsförmedlingen såsom utbildning, praktik mm. I dagsläget tillhör
ungdomarna en prioriterad grupp, vilket ger dem större möjligheter att få stöd till arbete
och/eller studier och att nyttja Arbetsförmedlingens samtliga verktyg oavsett
arbetslöshetstid.

3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan
För att hitta vägar till samarbete anordnades i oktober 2015 en SÖK-konferens Ung framtid i
Kiruna? där alla inblandade professioner deltog, från elever till politiker. Resultatet
utmynnade i 3 nyckelord: Samverkan, bemötande och relationer, samt ett antal aktiviteter
kopplade till dessa nyckelord som kommer att processas i olika arbetsgrupper. Den röda
tråden genom hela konferensen var relationer. Relationer verksamheter emellan samt
relationer till ungdomarna. Uppföljning kommer att ske genom att Arbetsmarknadsenheten
arrangerar en årlig konferens på temat, enligt beslut från kommunstyrelsen.

Samverkan mellan parter i överenskommelsen
Samarbetet kring Det Kommunala aktivitetsansvaret unga 16 – 24 år utvecklas till att även
omfatta denna överenskommelse genom en organisation enligt bifogad skiss bilaga 3.1 och
en arbetsmodell för arbetet med utbildningskontrakt, traineejobb och praktik (med
inspiration hämtad från Västeråsmodellen) enligt bilaga 3.2.
Utbildningskontrakt tror vi minskar den socioekonomiska snedrekryteringen till utbildning
och att möjligheten till kombinationen med arbete eller praktik blir en viktig motiverande
faktor. Utbildningskontrakt blir en naturlig del i det fortsatta samarbetet att fånga upp
ungdomar som gjort studieavbrott, ungdomar och unga vuxna definierade som ”unga
utanför” samt de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen utan gymnasieexamen.
Traineejobb är en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar som saknar formell kompetens.
Regeringen har i sin budgetproposition för 2016 aviserat en satsning på yrkesutbildningar
som tas fram i samråd med Arbetsförmedlingen, kompetensråd, aktuella branscher och
arbetsgivare för att motsvara de kompetenskrav som finns inom yrkesområdena.
Utbildningen kan kombineras med arbete eller praktik. De samverkande
utbildningsanordnarna har ansökt om platser via Skolverket.

Fortsatt samverkan (se även bilaga 3.1 och 3.2)
Malmfältens folkhögskola finns med som en partner som kan erbjudas processinriktad
studie- och yrkesvägledning för sökande med studie- eller yrkesfunderingar.
Medverkan ses också ge en möjlighet att locka ungdomar till studier genom att på olika
nivåer berätta och informera om Malmfältens folkhögskola, kursutbudet (Allmän kurs på
grundskolenivå, Universitets eller yrkeshögskoleförberedande Allmän kurs på gymnasienivå
och Profilkurser), folkhögskolans tänk och perspektiv på bildning och utbildning.
Lapplands Lärcentras partnerskap tydliggörs genom att en studie-och yrkesvägledare från
Lapplands Lärcentra kommer, tillsammans med ungdomshandläggaren från
Arbetsmarknadsenheten, att finnas på Arbetsförmedlingens kontor under en halvdag
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varannan vecka för att kunna möta upp med vägledning och information om utbildning till
intresserade ungdomar. Detta kommer att underlätta samarbete och utbyte av information
mellan parterna. Det kommer även att innebära en stor fördel för de arbetssökande
ungdomar som är intresserade av studier, då de har en bättre möjlighet att få en samlad
information. Lapplands Lärcentra arbetar kontinuerligt med att starta nya yrkesutbildningar
på gymnasienivå. Yrkesutbildningarna är dels framtagna utifrån vad de sökande till
Lapplands Lärcentra är intresserade av samt utifrån arbetsmarknadens behov.
Utbildningarna består av både teori och praktik och kan ibland vara till större delar
arbetsplatsförlagda.
Arbetsförmedlingens framtid är styrd utifrån politiken. Fokus kommer att läggas på
ungdomar som är en prioriterad grupp. På Arbetsförmedlingens kontor i Kiruna har det
nyligen tillsatts en ungdomshandläggare som arbetar med samtliga arbetssökande inom
åldern 16-24 år. Detta arbetssätt möjliggör att Arbetsförmedlingen för målgruppen kan
verka på ett bättre sätt och bistå i samarbetet med kommunen inom överenskommelsen på
ett mer framgångsrikt sätt. Genom bland annat utbildningskontrakt och traineejobb kommer
ett utökat samarbete med Kiruna kommun samt studie- och yrkesvägledare inom Lapplands
Lärcentra och Malmfältens Folkhögskola möjliggöras.
Kiruna Kommuns del i partnerskapet inom överenskommelsen är dels förlagd till att bistå
med praktikplatser och arbetsplatser inom utbildningskontrakt och traineejobb. För detta
ska en så kallad ”praktikbank” framställas där varje förvaltning inom kommunen får
möjlighet att tillhandahålla ett antal praktikplatser med utbildade handledare.
Ungdomshandläggaren finns tillgänglig på arbetsförmedlingen 2 dagar/månad och på
gymnasieskolan 2 dagar/månad, samtal kommer även att föras med Ungdomens hus om att
finnas där.
Kortkurser med praktik/teori kommer att erbjudas utifrån kommunen
kompetensbehovsplan för att skapa ett intresse för vidareutbildning och täcka kommunens
behov av vikariat.

Mellan parter i överenskommelsen och Kompetensrådet
Kompetensrådet är en sammansättning av representanter som täcker näringsliv, utbildning,
kommun, arbetsförmedlingen, landsting samt migrationsverket. Syftet med kompetensrådet
är att långsiktigt skapa förutsättningar för tillgång till rätt kompetens i arbetslivet i Kiruna
kommun genom att arbeta med utbildning, rekrytering och integration.
Kompetensrådet ingår partnerskap i överenskommelsen och är bland annat behjälplig med
att tillhandahålla praktikplatser/utbildningskontrakt/traineejobb. De ska också utifrån behov
verka för möjligheter att skapa kortare kurser och utbildningar inom bristyrkesområden.

Framtida samverkan
Målet är samlokalisering i någon form och en metodutveckling för ”en dörr in”.
Parterna skapar samsyn kring målen utifrån de egna styrdokumenten. Tydliga ansvar, roller
och mandat samt en gemensam plan för kompetens och utvecklingsbehov planeras.
Överenskommelsen ska implementeras och bli en del av ordinarie verksamhet. Parterna ska
också undersöka om arbetsmarknadskunskap kan ingå som en del i skolans terminsplan.
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Alternativa kontaktvägar för att nå ungdomarna måste undersökas så som sociala medier
och mötesplatser där unga redan har en naturlig plattform.
Det är även viktigt att etablera ett samarbete med psykiatrin och kriminalvården så att en
beredskap och en plan för överlämning finns. Kontakt har tagits och arbetet påbörjas
snarast.
Struktur för rapportering o uppföljning sker genom månatliga uppföljningar. Parterna
rapporterar kontinuerligt till arbetsförmedlingen som för in i sin statistik.
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AKTIVITETSANSVAR 16-19 år och FÖRLÄNGT INFORMATIONSANSVAR 20-24 ÅR
1. Individanpassa 2. Bygga samsyn 3. Bilda nätverk 4. Flexibla insatser
MÅL
Egen försörjning
Gymnasieexamen

AME dagligen
Ansvar o verkställighet

Arbetsgrupp 1 ggr/mån
Idéer, med individfokus

1 unghandläggare
Registrera, erbjuda
aktivitet, följa upp,
utvärdera o rapportera.

SYV gymn, vux, fhs,
grundskola
Unghandläggare AF

Styrgrupp 4ggr/år

Socialsekreterare

Rådgivande/uppföljande

Personligt ombud

Rektorer vux, gymn.
Ungdomskonsulent KUF
Verksamhetsledare soc.
Chef + unghandläggare AME
Ung-handl. är
sammankallande och
föredragande

Ung-handl AME sammankallande och föredragande
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PROCESS för arbetet inom överenskommelsen
Arbetsgruppen i processen består av:
AF ungdomsförmedlare, AME ungdomshandläggare, Studie och Yrkesvägledare från Vux, gymnasium, folkhögskola.
Arbetsgruppen arbetar tillsammans under hela processens gång och har gemensamma planeringsmöten.
Styrgrupp för processen är: Arbetsförmedlingschef, Enhetschef AME, Rektorer från Lapplandsgymnasium,
Vuxenutbildning och folkhögskola. Styrgruppen träffas minst 4 ggr/år
Malmfältens Folkhögskola

ORIENTERINGSKURS
Individuell max 2 månader

Arbetsgruppen kallar och är
delaktig i hela processen.

Informations- •Information om
utb.kontrakt, praktik mm
möte för
arbetslös saknar •Intresseanmälan
gymnasieexamen



Fördjupad
information

•Genomgång av
betyg
•Kartläggning

Start

Motiverande insatser
 Individuell plan
 Studieteknik
 Målbilder


•Orienteringskurs
•Praktik

Informations•Information om trainee,
möte arbetslösa praktik, mm
med
•Intresseanmälan
gymnasieexamen
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