Fallstudie

Laholms kommun halverade
ungdomsarbetslösheten på 1 år
Varje år tas hundratals nya initiativ för att ge bättre stöd till arbete, rehabilitering och
integration. Som om ingen visste vad som fungerar. Att uppfinna hjulet igen och igen
är slöseri med tid, pengar och engagemang.
Laholms kommun valde att forma sitt stöd för ungdomar kring ett beprövat arbetssätt.

Det är höst 2009. Konjunkturen svänger på bara några
månader. I Laholms kommunhus konstaterar man att
Laholm har Hallands högsta ungdomsarbetslöshet.
Samlokalisering av vuxen”Vi skickar dem
utbildning, vägledningscentrum
bara mellan oss...”
och försörjningsstöd har ökat
samverkan. Ändå far vissa individer illa och många
kommer tillbaka igen och igen.
Upplevelsen av misslyckande är påtaglig, hos
individer och hos kommunens stödpersoner. Och
kostnaderna för rundgången är betydande.
Problematiken är densamma för alla grupper men man
får signaler från Europeiska Socialfonden om att
ungdomar - ”dropouts” - är prioriterade.
Kommunen gör en förstudie om ungdomars behov och
beslutar sig för att söka efter en gemensam plattform
eller metod att samla arbetet kring. Valet faller på
Biologdesignern och ett samarbete inleds.
En månad senare är utbildning av ungdomslotsar,
socialsekreterare, arbetsförmedlare, försäkringskassehandläggare och chefer igång. Ytterligare en
månad senare öppnar Ungdomslotsen dörrarna.
Alla ungdomar i kommunen är välkomna och på ett år
genomför Ungdomslotsen 8 grupper med
Biologdesignern. Drygt hälften av ungdomarna går i
studier, börjar jobba eller startar företag. I snitt är de
inskrivna på Ungdomslotsen i 15 veckor.

Biologdesignern är berättelsen om en tjej som trots ett
tuff utgångsläge hittade sin plats i arbetslivet.
Biologdesignern är också namnet på ett arbetssätt för
arbetsmarknadsinriktat stöd som Ibility, sedan 2000,
utvecklat i nära samarbete med offentliga organisationer.
Arbetssättet bygger på erfarenheter från 10 000-tals
människor och har använts på över 70 små och stora
orter över hela Sverige.
Med Biologdesignern kan organisationer direkt ägna
sig åt att leverera ett beprövat effektivt stöd istället
för att testa sig fram.
Biologdesignern är utvecklat med och Individuellt
för offentliga verksamheter. Med en
stöd ges bäst
tydlig struktur för hur handläggare får i grupp
bäst hävstång för sin begränsade tid.
Varje år görs förbättringar av arbetssättet i dialog med
handläggare, vilket gör att lärdomar som ökar resultat i
Luleå kommer Malmö till del.
Biologdesignern gör det möjligt för en eller flera
verksamheter att ha samma arbetssätt och samma
värdegrund, vilket ökar likabehandling och minskar
rundgång och diskriminering.
Det som fungerar, fungerar för att människor är
människor, inte för att de tillhör en av samhället
skapad kategorisering.

På ett år går ungdomsarbetslöshet i Laholms
kommun från nästan 17% till 9%.

Biologdesignern används med gamla och unga, friska
och sjuka, personer med olika språkkunskaper,
utbildningsbakgrund och funktionshinder.

Det lokala näringslivet uppskattar samarbetet med
Ungdomslotsen. Och praktik
”Utan ett färdigt
fungerar bättre när företagen
arbetssätt hade vi
möter intresserade ungdomar
som verkligen vet vad de kan aldrig kunnat skapa
en fungerande helhet
och vill.

Arbetssättet kombinerar
Ett arbetssätt som
beprövad lösningsfokuserad
skapar nya jobb
vägledning med tydliga modeller
för individuellt lärande och ett modernt relationsbyggande på arbetsmarknaden som skapar nya jobb.

på så kort tid.”

96% av deltagarna säger att
de skulle rekommendera Ungdomslotsen till andra.
Stärkta av resultaten börjar man använda arbetssättet
med vuxna. Ofta i blandade grupper. Ungdomsarbetslösheten fortsätter sakta men säkert att sjunka,
liksom efterhand hela arbetslösheten i kommunen.
Det är sommar 2012. Biologdesignern är en självklar
del av Ungdomslotsen. Ytterligare personal har utbildats
- delvis i samarbete med omkringliggande kommuner.
Till hösten kommer ungdomar i Introduktionsprogrammet
att kunna erbjudas Biologdesignern.
På Ungdomslotsen kan man konstatera att man gjorde
rätt när man valde något beprövat. Det har betalat sig
många gånger om - i tid, pengar och människovärde.
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