Jobbtorg Strängnäs
Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning, vuxenutbildning inkl svenska för
invandrare och kommunens näringslivsverksamhet.
Individer i arbetslöshet och med ekonomiskt bistånd ska omedelbart i sysselsättning genom arbetsmarknadsåtgärder. Uppdraget ska också inriktas på individer i
riskzon för att behöva ekonomiskt bistånd samt individer i arbetsför ålder som
har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av
samordnade insatser.
Jobbtorgets uppdrag ska omfatta












Mottagningsfunktion
Arbetsförmedling
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsinsatser i kommunen
Arbetsmarknadsanställningar i näringslivet
Jobbcoachning
Matchning mot arbete
Aktivitetsansvar
Sommarjobb
Studie och yrkesvägledning

Mottagningsfunktion

I mottagningsfunktionen finns en reception dit alla kommer som söker jobb oavsett om man har egen försörjning eller inte. Här sker inskrivning av jobbsökande
och tid bokas för enskilda samtal med handläggare avseende arbetsmarknad,
försörjning och om behov av arbetsmarknadsinsats.
I mottagningsfunktionen på Jobbtorget finns också servicekontor som kan hjälpa
till med ärenden som rör Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket med allmän information, blanketter, ansökningar och självbetjäningstjänsterna, information om pågående ärenden, skriva ut intyg och bevis med mera.
Arbetsförmedling

Arbetsförmedling utförs i dels jobbtorgets allmänna lokaler och dels i dess inre
verksamhet till särskilt riktade grupper, enskilda besök, utredningar, bidragshandläggning med flera uppgifter enligt arbetsförmedlingens nationella uppdrag.
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Samverkan kommun/arbetsförmedling ska för alla arbetssökande utan egen försörjning ske genom trepartssamtal inkluderande handläggare för ekonomiskt
bistånd och coacher från kommunens arbetsmarknadsfunktion.
Samverkan kommun/arbetsförmedling ska ske avseende etableringsansvaret för
nyanlända. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med kommunen ha en integrerad plan för utbildning (inklusive svenska för invandrare, SFI), arbetsmarknadsinsatser och matchning mot jobb.
Samverkan kommun/arbetsförmedling ska särskilt ske för målgruppen unga 1824 år avseende unga i jobbgarantin eller jobb- och utvecklingsgarantin, som saknar egenförsörjning och som är varken har arbete, studerar eller är i arbetsmarknadsåtgärder (NEET unga).
Arbetsförmedling ska inom Jobbtorget också ske i en offensiv miljö i offentliga
utställningslokaler. Här ska arbetssökande få information om näringslivet, temautställningar anordnas och jobbmässor arrangeras. Jobbtorget ska marknadsföra
utbildningar på gymnasienivå, kommunal vuxenutbildning, riktade arbetsmarknadsutbildningar och högskoleutbildningar. Målgruppen ska omfatta unga 16-20
år, arbetssökande med eller utan arbete eller med eller utan egen försörjning.
Jobbtorg – utställning är

Ekonomiskt bistånd

Handläggning av ekonomiskt bistånd sker inom ramen för Jobbtorg Strängnäs.
För de som söker jobb och som saknar egen försörjning sker första kontakten via
mottagningsfunktionen på Jobbtorget. Vid återkommande besök sker dessa på
hänvisade tider och på annan plats i Jobbtorget samlade lokaler och inte i den
öppna mottagningsfunktionen.
Handläggning av ekonomiskt bistånd sker inom Jobbtorg Strängnäs också för de
personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Som framgår av strategin är en viktig inriktning att inte göra åtskillnad utan att även för dessa personer
ska arbetslinjen huvudsakligen gälla.

Arbetsmarknadsinsatser i kommunen

Strängnäs kommun ska inom kommunens och dess bolags verksamheter ha
minst 200 jobb i form av arbetsmarknadsåtgärder. Sådana kan var
• arbetsmarknadsanställningar för personer som är har rätt till ekonomiskt bistånd eller är i riskzon för att bli mottagare för ekonomiskt bistånd

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Bankgiro 621-6907

• arbetsmarknadsanställningar för personer med funktionsnedsättning eller
annan svårighet att komma ut på arbetsmarknaden och som har rätt till/är i
riskzon för ekonomiskt bistånd (ej daglig verksamhet)
• praktik/arbetsmarknadsanställningar för NEET-unga
• praktik enligt aktivitetsansvaret
• praktik för gymnasieskolans individuella program med yrkesinriktning
• praktik för gymnasieskolan/vuxenutbildning med sådan praktik som en del i
läroplanen
• SFI, svenska i arbetsmiljö
• sysselsättningsåtgärder
• praktik för arbetsträning
Arbetsmarknadsåtgärder ska ordnas i kommunens reguljära verksamhet. Ansvaret att anordna och genomföra arbetsmarknadsåtgärder är en del i det uppdrag
som följer med verksamhetsansvaret för chefer i kommunens verksamheter.
Jobbtorg Strängnäs ska ha i uppdrag att säkerställa antalet platser, samordna
arbetet, ge stöd till både ”avsändare” och ”mottagare” och ansvara för matchning.
Arbetsmarknadsåtgärder i olika former enligt ovan ska sammanställas i en Platsbank som ska vara tillgänglig med digitalt.

Arbetsmarknadsanställningar i näringslivet

Jobbtorg Strängnäs ska verka för att näringslivet har arbetsmarknadsanställningar, praktikplatser eller andra arbetsmarknadsåtgärd för att få arbetslösa till jobb.
Behov finns av att antalet anställningar blir fler och att det finns fler yrken och
fler arbetsplatser att tillgå. Jobbtorg Strängnäs ska tillsammans med arbetsförmedlingen ge stöd i form av jobbcoachning till arbetsmarknadsåtgärder i näringslivet motsvarande det som ges i den kommunala verksamheten.
Näringslivet ska engageras både genom ett CSR upplägg (Corporate Social Responsibility), genom att se vinna-vinna möjlighet i att ha arbetsmarknadsanställda samt att i Jobbtorg Strängnäs med jobbcoachning ha en tydlig och aktiv dialogpartner.
Jobbcoachning

Individer i arbetsmarknadsåtgärder ska utöver att stärka arbetsförmågan ute i
reguljär verksamhet också delta i jobbcoachning. Denna ska ske både i grupp och
individuellt. Gruppcoachning kan omfatta (med exempel)
Kunskap om arbetsmarknaden (i och utanför Strängnäs)
Kunskap om att arbeta (arbetsrätt, A-kassa, lön inom olika yrken, varför ska man arbeta, jobb i
och utanför Strängnäs)
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Utbildningsmöjligheter (högskola, folkhögskola, komvux, studieförbund, arbetsmarknadsutbildningar, hur kan jag få slutbetyg från gymnasiet, ekonomiska förutsättningar för studier)

Bilaga 3
Stärka individen aktiviteter (intressetester, att söka arbete, CV, kost/hälsa, intervjuträning,
självförtroende och självkänsla)

En individuell plan upprättas vid starten och följs genom att individen får träffa
sin jobbcoach kontinuerligt. Jobbcoachen har kontakt med arbetsplatsen och
planen ska styra mot vad ska du göra efter traineeperioden.

Matchning mot arbete

Inom Jobbtorg Strängnäs sker en matchning mot arbete. Jobbtorget arbetar med
att hitta rätt arbetsmarknadsåtgärd för individen och rätt individ till både den
kommunala verksamheten och till näringslivet. För individer med ekonomiskt
bidrag, annan ekonomisk aktivitetsersättning eller individer i riskzon för att behöva sådana bidrag, ska matchning mot anställningar också ingå i uppdraget. För
individer med egen försörjning (inklusive ersättning från A-kassa) sker matchning mot arbete inom arbetsförmedlingens nationella uppdrag.

Aktivitetsansvar

I Jobbtorg Strängnäs uppdrag ska ingå att ansvara för dagens informationsansvar
enligt Skollagens 29 kap 9 §. Enligt utredning (SOU 2013:13) ska Informationsansvaret förändras till Aktivitetsansvaret. Med en inriktning mot arbetslinjen och
en integrerad samverkan med arbetsförmedlingen i Jobbtorget samlas ansvaret
för åtgärder inom området. Ett nära samarbete med gymnasieutbildningar ska
ske genom jobbtorget. Jobbtorget ansvarar för stödjande insatser och matchning
för de som istället för utbildning ska erbjudas praktik.
Regeringen vill utveckla ungdomspolitiken och avser att presentera en ungdomspolitisk proposition under inledningen av 2014. I denna kommer förslag om det
kommunala informationsansvaret för ungdomar som inte har fyllt 20 år och som
inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning. Förslaget grundas på delbetänkande (SOU 2013:13).
Utredningens förslag är att benämningen av kommunernas ansvar ska ändras
från informationsansvar till aktivitetsansvar. Ansvaret ska vara aktiv i sitt uppsökande arbete. Det blir även tydligt att hemkommunen ska se till att den unge
erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Aktivitetsansvaret markerar att de unga
aktivt ska slussas vidare, inte fastna i ett passivt utanförskap. Ansvaret för hemkommunen först och främst ska gälla att motivera de unga att återgå till utbildning. Om den unge inte kan motiveras till fortsatt utbildning ska kommunen se
till att den unge kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen – se vidare under
bakgrund.
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Sommarjobb

Jobbtorg Strängnäs ska ansvara för Sommarjobb till unga som slutat grundskolans årskurs nio och som går i årskurs 1-2 i gymnasieskolan. De som erbjuds
sommarjobb ska ha Strängnäs som hemkommun. Sommarjobb ska finnas i
kommunens verksamheter och i näringslivet. Sommarjobb ska tidigt ge unga en
bild av att ta ansvar för sin egen situation genom arbete och en bild av olika jobb.
Uppdraget ska vara både sökbara sommarjobb för alla och riktade erbjudanden
till målgrupper av unga som behöver särskilt stöd för att motiveras till fortsatta
studier.

Studie och yrkesvägledning

Inom Jobbtorg Strängnäs ska erbjudas studie- och yrkesvägledning för alla målgrupper. Nära samverkan ska ske med gymnasieskolor i kommuner, friskolor och
vuxenutbildningar med flera utbildningsanordnare.
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