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Kommunens aktivitetsansvar
Rapport avser perioden Januari – Mars 2021
Statistik
Nedan följer resultat för Januari – Mars.
Under månaderna har en ungdom avslutats till arbete, en ungdom har avslutats till
studier utomlands och en ungdom har avslutats till annan insats vilket är planering
med vården och beviljad aktivitetsersättning.

Månad för månad
Aktuella i IKE
Vetskap i IKE
Andel vetskap av aktuella
Arbetar aktivt med från IKE
Nyinskrivna på Planering & Uppföljning
Aktuella på Planering & Uppföljning
Avslut till arbete genom Planering & Uppföljning
Avslut till studier genom Planering & Uppföljning
Avslut till annan insats genom Planering & Uppföljning
Unika avslut

jan-21
156
142
91%
66
3
13
0
0
0
0

feb-21
150
137
91%
66
1
12
0
1
1
2

mar-21
156
118
76%
83
5
18
1
0
0
1

Pågående arbete
Information och uppföljning
Under januari - mars har ungdomskoordinatorerna inte genomfört några hembesök
på grund av pandemin. Det har skickats ut 150 brev för att få kontakt med
ungdomarna. Det har även skickats ut brev med information om de kommunala
sommarjobben till alla ungdomar som ungdomskoordinatorerna jobbar aktivt med.
Samverkan med de etablerade kontakterna i Vellinge och Svedala fortlöper. I Mars
har Ungdomskoordinatorerna kallat till en digital nätverksträff där olika
yrkeskategorier från flera kommuner och skolor bjöds in. Totalt var det ca. 19
deltagare. Syftet med nätverksträffen var erfarenhetsutbyte av framgångsfaktorer
och utmaningar i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Under
nätverksträffen lyfte man vilka förväntningar man har på nätverksträffarna då målet
är att dessa ska vara återkommande.
För att skapa nya kontakter och få insyn i gymnasieskolornas arbete där
Trelleborgare går är ungdomskoordinatorerna inbjuda till ett studiebesök på
Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen
E-post arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress
Postadress 231 21 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Realgymnasiet i Lund. Studiebesöket hölls under påsklovet så det kan ske
smittsäkert.

Samverkan med Socialförvaltningen
Ungdomskoordinatorerna har en upparbetad samverkan med ungdomscoach på
socialförvaltningen. De hörs av kontinuerligt och om behov finns träffar de
ungdomar tillsammans. Denna samverkan har bidragit till en större samverkan med
socialförvaltningen då socialsekreterare hört av sig till ungdomskoordinatorerna
med anledning av att en ungdom kommer pausas från sina gymnasiestudier.

Samverkan med bildningsförvaltningen
Samverkan mellan Arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har
under hösten och vintern fortlöpt. Syftet med samverkan är att ge rätt stöd/insats i
rätt tid utifrån ungdomens behov och att säkerställa att inga ungdomar ”hamnar
mellan stolarna”. Genom samverkan vill förvaltningarna;



snabbare kunna erbjuda en adekvat planering för avhoppare utifrån
ungdomens behov
tidigare identifiera avhoppare som riskerar att falla ur systemet och därmed
förbättra processen och servicen för ungdomen

Under våren kommer en samverkansgrupp bestående av ungdomskoordinatorer
KAA, SYV och elevcoach att arbeta tillsammans för gemensamt hitta lösningar
utifrån potentiella avhoppare och avhoppares behov. Så fort det finns möjlighet,
utifrån ett smittsäkert läge, kommer ungdomskoordinatorerna för KAA att verka på
gymnasiet ett par dagar i veckan för att bygga relationer med ungdomar och
medarbetare på Söderslättsgymnasiet. Biträdande rektorer och teamledare på
Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att handleda samverkansgruppen.
För att sprida information om Arbetsmarknadsförvaltningen service för unga
kommer en film att visas under april och maj månad för alla treor som slutar
gymnasiet.

Vi har tagit fram en mätapparat för samverkan med skolor där vi mäter på hur
många ungdomar som har en färdig plan med Arbetsmarknad vid utskrivning och
hur många ungdomar vi får information om vid utskrivning. Under januari februari var det ingen ungdom som hade en plan vid avhopp och vi har inte heller
fått information om någon ungdom vid avhopp.
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