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ARBETSMARKNADSENHETEN

Arbetsmarknadspolitiskt projekt

PROJEKTBESKRIVNING
Projektets namn:

UNGDOMSPLATTFORMEN

Projektperiod:

2014-01-01 – 2014-12-31

Projektanordnare:

Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun

Bakgrund
Ungdomsplattformen är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen
Bollnäs- Ovanåker, Bollnäs kommun, (socialtjänsten/Individ- och
familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten) samt Bollnäs Folkhögskola.
Projektet startade september 2013.
Antalet ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd ökar i kommunen trots de
insatser som sker i samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.
En tendens som uppmärksammats av socialtjänsten/ Individ- och
familjeomsorgen (IFO)/försörjningsstödenheten att arbetslösa ungdomar i första
hand vänder sig till IFO för att söka ekonomiskt bistånd i stället för att vända sig
till af.
Kostnaden för försörjningsstöd fortsätter att öka, och ca 70 procent av alla
utbetalningar har direkt eller indirekt koppling till arbetsmarknaden. En fortsatt
svag arbetsmarknad tillsammans med effekterna av etableringslagen, där
Arbetsförmedlingens ansvar upphör efter 24 månader, kommer troligen att
medföra ytterligare kostnadsökningar.
Unga vuxna som uppbär försörjningsstöd står ofta långt ifrån arbetsmarknaden.
Det finns olika hinder för att etablera sig på arbetsmarknaden; ofullständiga
betyg, outredda svårigheter såsom dyslexi och dyskalkeli, psykisk ohälsa i olika
grader etc. Tidigare projekt som bedrivits inom kommunen av bl.a.
Arbetsmarknadsenheten såsom Chansen, Credo, Motivationshöjaren och
Praktisk Utredning och Bedömning (PUB) har visat att det finns ett behov av att
stödja denna grupp unga vuxna. Den gemensamma nämnaren för framgången i
projekten är att de unga vuxna blivit sedda och fått rätt stöd för att komma
vidare mot egen försörjning. Bollnäs Folkhögskola var en samarbetspart i EFS-
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projekt Sigrid, Lokal verkstad VuXa och detta var ett framgångskoncept
gällande möjligheten för att ungdomar att prova på studier inom ramen för
folkbildningen.
De elever som omfattas av det Kommunala informationsansvaret (KIA) erbjuds
stöd via skolan för att fullfölja utbildningen dock finns ett behov av
kompletterande insatser för de ungdomar som saknar fullständiga
gymnasiebetyg. Utbildning är en av de faktorer som underlättar möjligheten att
etablera sig på arbetsmarknaden. Samarbete gällande KIA sker i
ungdomsplattformen.
Samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen medför att
handlingsplanen upprättas gemensamt och att insatser kan ske i ett tidigare
skede samt att arbetsförmedlingens ordinarie utbud såsom ex. rehabiliterande
insatser kan användas. Upphandling av psykologresurs görs inom ramen för
projektet av projektägare. Samarbetet möjliggör även ”En Gemensam Ingång”
för målgruppen.
Målgrupp
35 ungdomar mellan 18-25 år som är anmälda på arbetsförmedlingen och/eller
uppbär ekonomiskt bistånd.
Tid
3 månader med möjlighet till förlängning.
Kontinuerligt intag tillämpas för 20 ungdomar och gruppverksamhet för 15
ungdomar.
Syfte
Syftet med ungdomsplattformen är att mildra och minska arbetslösheten och
utanförskap genom att ge unga vuxna kompetenshöjande insatser som gör att de
kommer närmare och etablerar sig på arbetsmarknaden.
Att ge ungdomar i Bollnäs kommun en framtidstro.
Mål
Att 100 % har en planering avseende arbete, studier eller andra insatser som
leder mot självförsörjning.
Verksamhet
En verktygslåda möjliggör att ungdomen kommer närmare arbetsmarknaden.
Nedan ges exempel:
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Kartläggning, upprättande av handlingsplan, mål- tidslinje, aktivt
motivationsarbete, gruppdynamik, kommunikation, skapa tillit, stärka
personens självkänsla samt regelbundna uppföljningssamtal.
Arbetsmarknadskunskap (inkl. skyldigheter och rättigheter), arbetslivets
”vett och etikett”, utbildning, hushållsekonomi (ev. programmet SMART
ekonomi som kan ges av konsumentvägledare och socialsekreterare).
Föreläsningar, fältstudier, studiebesök, jobbsökeri, rekryteringsmässor, CV,
personligt brev, Starta Eget information.
Friskvårdsaktiviteter, Kost & hälsa.
Körkort är en ingång till arbetsmarknaden och de ungdomar som saknar
körkort erbjuds körkortsteori
Utredningsmetod som framtagits i tidigare ESF-projekt PUB (Praktisk
utredning och bedömning) används.

Socialfrukost har visat sig vara ett värdefullt verktyg i arbetet med ungdomar.
Detta är pedagogiskt viktigt ur flera aspekter – många ungdomar behöver ändra
dygnsrytm, erhålla stöd för att fokusera på hälsoperspektivet, planera budget,
inhandla varor m.m. Frukost en samlingspunkt på morgonen som även är ett bra
samtalsforum där det även ges möjlighet för att träna sociala färdigheter.
I samband med frukost sker även nyhetsbevakning/omvärldsanalys.
Praktik är en möjlighet för att få vägledning inför yrkesval och även för att
erhålla arbetslivserfarenhet.
Generationsväxlingen medför ett ökat behov av arbetskraft. Samarbetsprojektet
bidrar även till att möta behovet som finns i samband med ökat
flyktingmottagande.
Lokaler
Projektet bedrivs i två lokaler. BRO utgör basverksamheten för
ungdomsplattformen där unga vuxna träffar personal och verksamhet bedrivs.
Olika behov finns för målgruppen och för de ungdomar som är i behov av
fördjupat stöd används Lillgården där även personal finns och verksamhet
bedrivs.
Personal
4 coacher, 100 %
1 arbetsförmedlare, 100 %
1 socialsekreterare, 50 % (socialtjänsten/IFO)
1 coach, 50 % (socialtjänsten/öppenvården)
Ledningsresurs, socialtjänsten
Samverkansansvarig
Administratör
Verksamhetsstödjare, städ, vaktmästare etc.
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Koppling till andra projekt
NESSIE-projektet (NETwork for Soft Skills Innovation for Employment) är ett
transnationellt projekt som består av 16 partners från 9 länder.
Arbetsmarknadsenheten deltager i projektet som bl.a. omfattar metodutveckling
gällande mätning och bedömning av sociala färdigheter. Arbetsförmedlingen
Bollnäs- Ovanåker är en ”silent partner” i projektet. Det e-learing baserade
utbildningsmaterialt används inom i Ungdomsplattformen.
TEAM (Transfer of European Assessment Methods for vocational education and
training institution professionals) är ett Leonardo da Vinci projekt som syftar till
att personal som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i Bollnäs och Sandvikens
kommuner ges möjlighet till studiebesöksresor i Europa. Personal i
Ungdomsplattformen har deltagit i resor till Nederländerna och Skottland. De
utbildningsorganisationer som besökts arbetar med metoder som har bäring på
NESSIE-projektet.
Lokalt samverkansprojekt Utredning av arbetsförmåga är ytterligare ett verktyg
för målgruppen som deltager i Ungdomsplattformen.
Uppföljning
En politisk styrgrupp, lednings- och arbetsgrupp finns inom projektet.
Ledningsgruppen består av arbetsförmedlingschef, Af Bollnäs- Ovanåker,
verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten, enhetschef, socialtjänsten/Individoch familjeomsorgen och samverkansansvarig, Arbetsmarknadsenheten.
Arbetsgruppen består samverkansansvarig, Arbetsmarknadsenheten och av
operativ personal i projektet.
Den politiska styrgrupp bestående av sex politiker (Kommunstyrelsen,
Socialnämnden och Nämnden för Lärande och arbete) och möten sker med
ledningsgruppen samt verksamhetschef, Socialtjänsten, Individ- och
familjeomsorgen.
Redovisning av projektet sker till de olika nämnderna samt i kommunstyrelsen
under projekttiden. Slutrapport upprättas i projektet.
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