Workshop med Inger Ashing
Tema: Förebyggande arbete för att motverka att unga hamnar utanför studier och arbete.
Samordningsförbundens roll
Inger Ashing arbeta som nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar,
utsedd av regeringen. Inger berättade om erfarenheter utifrån den utredning hon ansvarar
för (U 2015:06 Utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar) och
som beräknas vara färdig för publikation den 28 februari 2018.
Lite axplock av fakta från workshopen
131 500 personer mellan 15-29 år, varav 76 000 personer 15-24 år var under 2016 utan
arbete eller studier.
Tydligt samband mellan att stå utanför arbete/studier är om personen inte färdigställt sin
gymnasieutbildning.
SiSam-modellen gicks igenom och beskrivs vara ett bra verktyg att arbeta på ett strukturerat
sätt med målgruppen.
Likaså gicks samverkanstrappan igenom vilket är viktigt i sammanhanget när fler ska
samverka kring målgruppen.
Samtal – samsyn – samverkan – samhandling
Inger delgav två goda exempel hur man arbetat strategiskt förebyggande med målgruppen.
Vänersborg – där politiken varit synnerligen engagerad. Samtliga nämnder har haft
skolnärvaro som diskussionsmål.
Malmö – som brottats med dåliga skolresultat har arbetat med analys för att identifiera de
verkliga problemen och arbetet med universitet för att få kunskaper om vad som bör göras.
Inger talade vidare om viktiga förutsättningar för att samverkan ska fungera med bl a
gemensamt mål, tydlig ansvarsfördelning, kapacitetsuppbyggnad, kontextförståelse,
incitament för samverkan och uppföljning som viktiga begrepp att förhålla sig till.
Härefter diskuterades det i små bikupor om
1) Behöver unga ett annat stöd än idag för att fullfölja skolan och komma i
sysselsättning.
2) Hur bör samverkan ske för att förebygga eller fånga upp unga som riskerar att
misslyckas i olika övergångar.
3) Hur kan kedjan mellan olika insatser under barn och ungas uppväxt stärkas
4) Kan samordningsförbunden arbeta mer med förebyggande och tidigare insatser.
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