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Minnesanteckningar samverkan bildning och
arbetsmarknadsförvaltning
Datum: 2017-03-22
Medverkande: Ola Johnsson och Magnus Wikström


BOSS
BOSS är ett ESF-finansierat projekt som ägs av kommunförbundet
Skåne och flertalet skånska kommuner kommer vara med. Syftet med
projektet är att strategiskt lyfta viktiga frågor som har betydelse för
ensamkommandes etablering. Trelleborgs kommun kommer titta på
om det är möjligt att samköra genomförandeplan tillsammans med
studieplan för att uppnå högre andel ensamkommande i etablering.
Nästa möte är den 29 mars och då ska en kompetensinventering göras.



Organisationsinformation
Bildningsförvaltningen ser över sin organisation, det har gjorts en
effektivitetsutredning som är klar men inte presenterad än. Utöver
detta finns det en omdisponering av personal på IM och det kommer
även blir förändringar till hösten. Viktigt att samverkan fungerar och
när det inte fungerar ska detta signaleras.



Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap har erbjudits till fritidsgårdarna i
Trelleborgs kommun, dock har det inte erbjudits till sökande inom
arbetsmarknadsförvaltning som torde ha en större nytta av insatsen.
Arbetsmarknadsförvaltningen har efterfrågat arbetsmarknadskunskap
under en längre tid men ej fått någon respons. Magnus tar med sig
frågan och återkopplar till Ola senast 2017-03-31.
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KAA
Bildningsförvaltningen har sedan januari efterfrågat information om
KAA i olika omgångar, denna information har delgivits i mailform.
Frågorna och svaren finns sammanfattade i slutet av
minnesanteckningarna. När det gäller processen kring inflöde och
utflöde ur KAA ska detta kanaliseras genom ”team unga”. Sedan slutet
av december är det bara arbetsmarknadsförvaltningen som har
levererat ungdomar. Det är av vikt att processen hålls, annars riskeras
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att samverkan spricker. Bildningsnämnden kommer gå in med ett
ärende om att ta över det kommunala aktivitetsansvaret. Ärendet
kommer upp i bildningsnämndens aprilnämnd. AMFs uppfattning i
frågan är att frågan inte skötts transparant och ser inte någon som
helst anledning att flytta över ansvarsområdet.


Yrkes-SFI
Arbetsmarknadsförvaltningen har fått information om att yrkes-SFI i
annan kommun inte beviljas. Magnus informerar att
kommunledningsförvaltningen har fått in de generella statsbidragen
för detta och inte portionerat ut det till rätt nämnd, därför är detta inte
möjligt just nu.

Nästa möte är den 17 maj kl. 9 på Olas rum

Ola vid pennan
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Utdrag från mailsvar 2017-02-28:
Hej Magnus!
Jag har nu fått uppdraget kring KAA återrapporterat till mig. Den 24 november
skedde ett möte mellan Jonas, Yvonne, Lotta och John. Följande info kring
detta möte finns:
”John och Lotta presenterade arbetet med KAA ungdomar och IKE
systemet. Jonas berättade om Griffin som är en fortsättning på Plugin 2.0 där
eleven får individanpassade studier och där mycket vikt läggs vid att skapa
goda relationer med eleverna.
Rutinerna för att fånga upp potentiella KAA ungdomar och möjligheten för
dessa att ingå i Griffin projektet på skolan diskuterades också.
AMF tryckte på att få en tidig signal om en elev är på väg att hoppa av skolan.
Bildning menar att dessa fångas upp i Griffin projektet. Än så länge har det inte
blivit några avhopp denna terminen från IM mycket tack vare projektet. Yvonne
ska kontakta oss om det blir aktuellt.
När det gäller avhopp från programmen ska respektive SYV som är ansvarig för
detta ta kontakt med AMF.
Vi kom överens om att försöka få några KAA ungdomar att vilja gå med i Griffin
projekt till våren. Detta för att motivera till att ta upp studierna igen.
När vi träffar KAA ungdomar framöver ska AMF erbjuda och boka in ett
förutsättningslöst möte tillsammans med Jonas. Då kan de få information om
vad det innebär och även knyta en kontakt med Jonas.”
Därefter har det varit ett möte med projektgruppen för One touch, så flertalet
möten är inte vår uppfattning att det funnits.
Vi har kommit överens om att genom Team unga ska KAA-ungdomar
kanaliseras, så sent som igår så fick jag infon om att processer från er sida
kring detta arbete inte är färdiga. Jag kommer lyfta det på dagens styrgrupp
för DUA. Det framgår ju även i ovan text att ni genom era avhopp fångar upp
dessa genom Griffin, dock har det inte skett några avhopp utifrån den info vi
fått från er. Inga SYVare har hintat om att någon ungdom är på väg att hoppa
av, vår uppfattning är att andra skolor är bättre på detta än ssg då de vid ett
tidigt skede hör av sig till oss för att höra vad kommunen har att erbjuda vid
ett avhopp.
Detta var en del av det som framkommit och som jag skrev tidigare så finns
det förbättringar att göra från båda håll. Men viktigt att vi inte springer på nya
bollar när det redan finns befintliga processer upparbetade, det gäller att vår
personal använder dessa och inte uppfinner parallellprocesser.

