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Systematisk riktad uppföljning
Syfte
Skolan är det området som visar på lägst progression, följt av boende,
kommunikation och hälsa.
Riktade uppföljningar ansvarar arbetsmaknads- och boendedriftsprocessen för.
Detta för att renodla processerna ytterligare och för att säkerställa att
ungdomarna har en progression i sin etablering.
Myndighetsprocessen
Myndighetsprocessen ger efter kvartalsuppföljning ett uppdrag till
arbetsmarknadssekreterare eller boendedrift om riktad uppföljning.
Myndighetsprocessen följer därefter upp månadsvis efter dokumentation i
arbetsmarknadsmodulen samt skattning från boendedrift. Myndighetsprocessen
gör sedan en bedömning månadsvis om progression i etableringen. Den riktade
uppföljningen försätter tills nästa kvartalsuppföljning även om progression visas
för att säkerställa att progressionen varar över tid.
Myndighetsprocessen tar ställning var sjätte månad till att öppna utredning om en
nedåtgående progression fortlöper. Utredning kan inledas tidigare om bedömning
görs att det föreligger behov.
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Arbetsmarknadsprocessen:
När signal inkommer från myndighetsprocessen efter etableringsbedömning om
att en ungdom ska ha riktad uppföljning på grund av låg progression(skattning är
under 12,5) inom området skola, ska arbetsmarknadssekreterare följa upp.
Arbetsmarknadssekreterare ansvarar för att följa upp och sammankallar samtliga
aktörer (god man, boendepersonal, ungdom eller även skolpersonal om det anses
behövas) för samtal. Arbetsmarknadssekreterare ska rapportera till
myndighetsprocessen varje månad om den aktuella statusen genom att
dokumentera uppföljningssamtal, enligt upprättad mall i Procapita den 1:e varje
månad. Arbetsmarknadssekreterare fortsätter med den riktade uppföljningen tills
de får en ny signal om att ungdomen inte behöver vara riktad längre från
myndighetsprocessen.
Boendedriftsprocessen
När signal inkommer från myndighetsprocessen efter etableringsbedömning om
att en ungdom ska ha riktad uppföljning på grund av låg progression(skattning är
under 12,5) inom boende, hälsa, kommunikation/konflikthantering eller ekonomi
ska ungdomskoordinatorer följa upp. Dessa ansvarar för att följa upp genom
daglig skattning och sammankallar samtliga aktörer (god man, boendepersonal,
ungdom eller även skolpersonal om det anses behövas) för samtal.
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Ungdomskoordinatorer ska rapportera till myndighetsprocessen om den aktuella
statusen genom att dokumentera uppföljningssamtal, enligt upprättad mall i
Procapita den 1:e varje månad. Ungdomskoordinatorer fortsätter med den riktade
uppföljningen tills de får en signal om att ungdomen inte behöver vara riktad
längre från myndighetsprocessen.

