Arbetsmarknad & integrationsenheten
Försörjningsstöd & Arbetsförmedlingen
i samverkan
”Trappan mot arbete”

…….

…….

……..

Fakta om Trosa kommun ” Världens Ände”
Invånare: 14 459 (SCB 30/4 2021)
Tätorter: Trosa, Vagnhärad, Västerljung
Avstånd till Stockholm: 7 mil
Vanligaste inflyttare: 0-5-år
Företagsklimat: plats 9 i Sverige enl. Svenskt näringsliv 2020
Kommunalskatt: 21,60
Landstingsskatt: 10,83
Politiskt styre: Alliansen
Antal helårshushåll: 6 356 (31/12 2020)
Antal sommarhushåll: 1 213 (ca)

Varför ska Trosa kommun ansöka om en insats?

•

Oron ökade för stigande långtidsarbetslöshet pga. Covid 19

•

Arbetsförmedlingen flyttade fokus när Covid 19 kom i och med att många fick gå från
sina jobb

•

Oro att redan utsatta målgrupper skulle hamna ännu längre ifrån arbete
(långtidsarbetslösa, språksvaga och ungdomar)

•

Vi ville bryta den nedåtgående trenden med utanförskap och beroendet av
ekonomiskt bistånd som på längre sikt skapar både inlåsning och psykisk ohälsa

•

Nuläge förra veckans statistik:
• Jobb och utv. garantin 98
• Etablering 23
• Ungdomsgarantin 14
• öppet arbetslösa 158

Upplägg

•

2 års projekt start maj 2021- April 2023

•
•
•

Planeringsfas start Maj –
Genomförandefas start AugustiAvslutningsfas April -2023

•
•

4 starter per år
10-15 individer per uppstart ca 50 per år

Hur?
”Trappan”
•
•
•
•

Individuella planeringar med varje individ
Erbjuder stöd att söka reguljära studier eller arbetsmarknadsutbildningar
Eller stöd att komma vidare till annan myndighet
Samverka med interna & externa arbetsgivare

Metod: Supported Employment som utgår från fem steg:
•
•
•
•
•

1. Överenskommelse med Deltagaren- kartläggning
Vad ska individen göra - vad ska handläggare göra
2. Yrkesprofil
3. Jobbsökande
4. Arbetsgivarengagemang
5. Stöd på och utanför arbetet

”Syfte och Mål”

•

•

Det är viktigt att jobba brett runt individen, i kartläggningen så fångar vi upp om
individen har områden som behöver jobbas parallellt med. Tex en individ behöver
motiverande samtal, arbetsmarknadskunskap, jobbsökning, intern och extern praktik
mm
Ge individer verktyg; stöttning, motivering och vägledning så individen utifrån sina
egna förutsättningar kan bryta sitt utanförskap och ge en ökad tilltro till sin egen
förmåga och på det sättet närma sig arbetsmarknaden

•

Kartläggning – Praktik - Arbete eller Studier

•

Utgår från arbetslinjen där huvudmålet är egen försörjning

•

Med stor förhoppning om att tillgodose vissa arbetsgivares arbetskraftsbehov

Företag praktikplatser

•

Praktiksök via telefonsamtal eller dropp in- nu ca 15 Företagare

•

Vi kommer att delta på företagardag 19 oktober med eget bord så företagare kan
komma och mingla och prata, vi har skapat en broschyr inför företagardagen som vi
delar ut.

•

Vi ser att många företag har det tajt med möjligheter till en bra introduktion och
handledning till deltagaren pga. att under Corona har en del dragit ner på personal

•

Företagare frågar om möjlighet till en handledare på plats för att stötta den första
tiden vilket skulle öppna upp fler dörrar ut på företag för fler individer.

Företag yrkesområden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handel
Mark och anläggning
Gård med djurskötsel samt hotellverksamhet
Ridhus
Däckmarknad
Hemnära tjänster
Socialt företag, återbruk samt arbetsutredning
Cykeltjänst
Fritidsgård
Återvinningscentral
Tillverkning
Förskola
Skola
Skolkök
Bilverkstad

Inflöde -uppstart augusti
15 Individer, alla från försörjningsstöd
•
2 ej aktuella; 1) heltids studier 1) pågående missbruk

Vi har beslutat
•
7 månader innan tiden gått ut på etableringstiden bokas flerpartsmöten för
överlämning (integration till arbetsmarknad)

Slutsatser fram till nu grupp 1
•
•

•

•
•
•
•
•

3 Studieintresserade- vård, lotsat vidare hjälpt till med ansökan
•
Både reguljär (undersköterska) och arbetsmarknadsutbildning (vårdbiträde)
4 praktik vård, mark & anläggning, skola,
• 1 praktik med arbetsutredning
3 individer aktuella för Extratjänst (möjligheten drogs nyss in av Arbetsförmedlingen)
behov av att få tala svenska, få kunskap om hur en arbetsplats fungerar, meriter att
skriva till på CV ev. referens
1 gått ut i arbete Nyköping- (Man)
1 gått ut i arbete Trosa- (Kvinna)
Antal kvinnor 10
Antal män 3
Åldrar mellan 18-52

Tydligt behov som alla haft är hjälp med CV & personligt brev trots att de varit hos
externa aktörer, stöd och matchning

Framgångsfaktorer fram till nu……

•
•
•
•
•

Tydliga syften och mål med insatsen
Inarbetat arbetssätt
Engagerade medarbetare som tror på individen
Samverkan som vi skapar fungerar och utvecklas ständigt
Och inte minst fina företagare som visar både stort intresse och
engagemang, en del har kommande rekryteringsbehov vilket lättar upp för
att ta emot individer

•
•

Vi finns inte längre bort än ett samtal………………………om det strular
Vi lovar inget vi inte kan hålla

Tack för att ni lyssnat!

Kontaktuppgifter ”Trappan mot arbete”
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Verksamhetsutvecklare Arbetsmarknad
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