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Regelbundna möten.
Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren
och fackliga. TREPART.

Den gemensamma målsättningen:

De sökande, efter avslutad insats, skall vara självförsörjande genom arbete eller
studier.
Satsningen skall ha en hållbarhet.
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SAMRÅDEN HAR EN VÄG IN!

Förhandlade platser
•AME i Trollhättans Stad tillhandahåller / fördelar ut platser i
Kommunen, KFV, och i Bolagen.

•De förhandlas fram i samverkan med fackförbunden varje år.
Då är placeringarna klara och godkända.
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Förhandlade platser i Trollhättans Stad
2015
Finns 301 platser inom ordinarie arbetsplatser.
LSS 9 platser

Boenden och daglig verksamhet

ÄO 89 platser
UTB 138 platser

Boenden, Kök och vaktmästeri
Barngrupper inom Förskola, skola, vaktmästeri, Kök och städ, bibliotek

KFV 10 platser

Kök och städ, vaktmästeri, bibliotek

Kultur Fritid 24 platser

Kontor, städ, vaktmästeri, IT

Övriga 31 platser,(miljö förvaltningen, PK, Stadsbyggnad, Familjecentrum, centralkök, mm)
Kök, städ, vaktmästeri, kontor

AME egna verksamheter 285 platser

(Sysselsättningsfasen, trygghetsanställningar, personer med särskilda behov och

svårigheter)

Servicelag, Föreningslag, Returen, Inforum, Vårviks Gård, Datortek, mm

586 Totalt
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Lite Statistik från Trollhättan (2015)

Antal, födda utomlands inom ( )

Trollhättans Stad
Folkmängd Trollhättans kommun totalt
Ungdomar i åldern 16 till 24 år
Folkmängd i åldern 16-19 år

57 618
7234 (1165)
2764 (466)

Ungdomar 18-24 år

Unga som inte fullföljer gymnasiet i Trollhättan

Uppgift saknas

Unga i kommunen som inte når målen i grundskolan och saknar behörighet till gymnasiet

108

Unga som kommunen har inom sitt aktivitetsansvar (unga som inte arbetar eller uppbär försörjningsstöd)

123

Unga som uppbär försörjningsstöd pga. arbetslöshet

263

Aktuella ungdomar 494 st. för de nya åtgärderna.
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6108

I Trollhättan kan vi blicka tillbaka genom åren
och konstatera ett mycket gott treparts samarbete relaterat till ett flertal olika
aktivitetsprogram och projekt,
vilket även haft innehåll av särskilt riktade insatser.

Mycket har gjorts för att minska ungdomsarbetslösheten.
Men även för långtidsarbetslösa i stort.

I bubblorna
skriver vi
exempelvis
”citat”.
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Stora satsningar för ungdomar.
Även Fackligpolitisk samverkan.
Under åren 2012 - 2015 avsatte staden betydande ekonomiska resurser för att

anställa 118 arbetslösa ungdomar utöver ordinarie bemanning i syfte
att ge dem en chans att få arbetslivserfarenhet, referenser, förbättrad ekonomi
och en struktur i vardagen.

Och 225- 250 ungdomar per år är i praktik i Trollhättans Stad inom ramen av
ungdomsgaranatin.
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Ungdomssatsningar. Exempel:
Just DuUpplägget innebar att 40 ungdomar som saknade fullständiga grundskolebetyg
anställdes inom ett särskilt kollektivavtal med möjlighet att i
vuxenutbildningens regi läsa in ämnen på halvtid samtidigt som de
arbetade halvtid i verksamheter inom stadens ram.
Göra Skillnadarbetssökande ungdomar som hade särskilda svårigheter att etablera
sig på arbetsmarknaden.

Man såg också att det ökade med arbetslösa som uppbar försörjningstöd istället.
Vilket mynnade ut till ett Arbetsmarknadstorg.
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Kända framgångsfaktorer
för ungdomar:
•täta möten och uppföljningar

•möjlighet att testa olika yrken

•möjlighet att praktisera hos arbetsgivare

•att ungdomarna ges möjlighet att känna sig sedda och lyssnade på

•att ungdomarna får hjälp med att öppna dörrar, får kontakter, skapa rutiner mm

•enkelhet, flexibilitet
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Kommunal finns även med i samverkan med:
•Arbetsgivaren
•Arbetsförmedlingen
•Utbildningsanordnare
•Integration, nyanlända
• LO, lokalt och centralt.
•Styrelser på Intresseorganisationer som finns för arbetslösa.
•Information: olika projekt för arbetslösa.
•A-kassan
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Aktuellt 2015-2017 i Trollhättan
1. Arbetsmarknadstorg
2. Aktivitetsgarantin
3. Praktikplatser
4. Trampolinen
5. Krami, samverkan Thn’s Stad, AF och kriminalvårdsverket.
6. UngKOMP
7. Traineejobb, unga igång från oktober -15. BAL avtalet med vissa tillägg.
8. Utbildningskontrakt igång.
9. Extra jobb, 90% tjänster på Bea avtalet. Vilket möjliggör egen försörjning.
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Trainee: Problem!
Arbetar halvtid och studerar halvtid. Omvårdnadsprogrammet.
Diskussioner i April 2015 med start augusti.
I ett första skede avses 30 platser inom omsorgsförvaltningen erbjudas.
Heltidslön är i detta läge 18.300 kr/mån (2015 år lön). Halvtidslön alltså
9.150 kronor. Beslut om anställningsstöd fattas av Arbetsförmedlingen.
•Vi vill ha personer som vill det här!

•Endast 1 år.

•Prova på ex 1 månad för att kolla intresse

•Om alla ämnen inte är godkända? Möjlighet att

•Studiemotivation innan man hoppar på detta

slutföra?

•Godkända betyg ett måste sen tidigare…

•Om ersättningarna förlängs? Nivå?

•Åldersbegränsningen

•Handledarstödet? Minskar efter 1 år?

•Hade matchat fler om man kan ha ”timat” till viss del…
•Varje ungdom ska ha en utbildad handledare på
arbetsplatsen.
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Utbildningskontrakt
Januari 2016 Utbildningskontrakt, med start utbildning i mars.
Erbjuda 30 ungdomar halvtids anställning inom ramen för utbildningskontrakt.
Ungdomar som gått gymnasieskolan men saknar vissa kurser/ämnen.
Arbetsplatser inom Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Befintliga
platser efter förhandlad lista.
Utdrag från Belastningsregistret krävs.
Lön: 9150 kronor/månad på halvtid efter 2015 års avtal.
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Extratjänster
•Erbjuda 50 platser för extratjänster med 75% tjänstgöringsgrad.
•12 månaders anställning. Arbete dagtid.
•Lön:% av 18600 kronor per månad enligt 2015 års avtal
•Avtal: BEA

•Målgrupp: Sysselsättningsfasen i JoB. (Då 90 st i Kommunaen)
•Arbetsplatser inom Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och ev Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
(Hälso- och sjukvårdslagen, LSS, Skollagen och Socialtjänstlagen).
•Utdrag från Belastningsregistret krävs.

•Förhandling med fackliga organisationer.
•Villkoren uppfyller inte målen. Kontakt med politiken….
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Problem!
Syftet med Extratjänster;
Trygga människors möjlighet till sysselsättning och självförsörjning.
Öka självständighet. Från bidrag till lön.
Leda till människors vilja till arbete och utveckling.
Senare möjlighet till A-kassa???
eller studier??
75% anställningar med låga löner ger inte dessa möjligheter eller motivering.
(90% tjänst =16740 kronor/månad, ut ca 3000 kr mer)
Sysselsättningsfasen.
De personerna som idag är i sysselsättningsfasen, dessa finns idag till största del
ute på AME:s egna verksamheter, eller med väldigt anpassade
arbetsuppgifter.
Många av dem har begränsningar som gör att de inte fullt ut klarar av att vara
på reguljära arbetsplatser. Vad händer med dem?
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Arbetsmarknad är ett
gemensamt ansvar för
samhället.
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Trollhättan avser att fortsätta utveckla och fördjupa
det goda samarbetet som redan bedrivs.

3 grundstenar.
•Trepart samverkan.
•En väg in med samråd.
•Färdigförhandlade platser.

Kom igång med samverkan i landet!
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