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Slutrapport om arbetsmarknadsinsatsen Efter plugget
2013
Sammanfattning
Syftet med insatsen Efter plugget är att fånga upp de ungdomar som efter
gymnasiet söker ekonomiskt bistånd för sin försörjning och att tydliggöra
kraven för rätt till ekonomiskt bistånd. Ett annat syfte är att tidigt
uppmärksamma ungdomar med särskilda behov
Under veckorna 25 till 33 har 48 personer anvisats till Efter plugget. En
uppföljning som gjordes i augusti 2013 visade att anvisningarna till insatsen
fördelades relativt jämt över sommarens veckor. Totalt hade 38 personer vid
minst ett tillfälle deltagit i insatsen. De flesta av deltagarna var födda 1994
och totalt sett var könsfördelningen av deltagarna jämn. Deltagarnas
bakgrund och framtidsplaner skiljer sig åt. Det fanns ett intresse för studier
bland deltagarna och ett fåtal planerade att börja studera redan under
höstterminen 2013.
Av de 38 personerna som hade deltagit i insatsen vid minst ett tillfälle hade
13 avbrutit insatsen vid uppföljningen i augusti. Två hade fått arbete, men i
övriga fall är det oklart varför insatsen avbröts.
Majoriteten av dem som anvisades till insatsen men inte deltog, alternativt
avbröt insatsen, har fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd.
En uppföljning i januari 2014 i verksamhetssystemet Viva visade att 37
personer hade registrerats som påbörjade och avslutade deltagare i insatsen.
Av dessa hade sex personer gått vidare till arbete och en till studier. Cirka
hälften, 17 personer, hade varit aktiva bidragshushåll fram till och med
december 2013.
Beskrivning av insatsen
I dokumentet som beskriver arbetsmarknadsenhetens insatser (då gällande
version) står att Efter plugget ska innehålla aktiviteterna fördjupad
arbetsmarknadscoachning och praktik för målgruppen ungdomar som
avslutar gymnasiet och söker ekonomiskt bistånd första gången. Syftet med
insatsen är att fånga upp de ungdomar som efter gymnasiet söker
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ekonomiskt bistånd för sin försörjning och att tydliggöra kraven för rätt till
ekonomiskt bistånd. Ett annat syfte är att tidigt uppmärksamma ungdomar
med särskilda behov.
Målet för insatsen är:


arbete



vidare studier



insats via arbetsförmedlingen (ex jobbgarantin för unga)



annan arbetsmarknadsinsats inom/utom arbetsmarknadsenheten

Insatsen ska pågå i tre månader. Varje deltagare erbjuds ett tremånaders
insatspaket, som inleds med en månads ”basinsats” direkt följt av två
månaders praktik. Efter plugget inleds i mitten/slutet av juni (efter avslutat
gymnasium) och pågår fram till oktober ungefär.
Genomförande
Under åtta veckors tid har Efter plugget tagit emot en ny grupp i veckan
med ungdomar som avslutat sina gymnasiestudier i år, samt ansökt om
ekonomiskt bistånd. I planeringen för varje grupp har schemalagda
aktiviteter varannan dag i två veckors tid ingått. Vid första grupptillfället har
representanter från ekonomiskt bistånd informerat om sambandet mellan
Efter plugget och rätten till ekonomiskt bistånd, samt informerat om
ansökningsprocessen och besvarat deltagarnas frågor. Varje deltagare har
tillsammans med ansvarig arbetskonsulent haft minst ett enskilt möte där
man tillsammans utformat en individuell plan. Aktiviteterna har syftat till att
vara vägledande och inspirerande gällande jobb- och studiemöjligheter.
Deltagarna har gjort intressetest, behandlat ämnet motivation och satt upp
mål samt gjort en egen handlingsplan. De har fått stöd att skriva
ansökningshandlingar, fått information om arbetsmarknaden och om
arbetstagares arbetsrätt. Deltagarna har träffat arbetsförmedlare,
studievägledare och fackliga representanter. Efter två veckor på
arbetsmarknadsenheten har de praktiserat på en arbetsplats. Vissa av
deltagarna har av individuella skäl fått särskilt stöd med sin planering och
handlingsplan.
Resultat i slutet av augusti
Som tabellen nedan visar har totalt 38 personer medverkat vid minst ett
tillfälle från vecka 25 till vecka 33. Ekonomiskt bistånd har totalt gjort 51
anvisningar till Efter plugget, men tre personer har anvisats två gånger då de
inte har deltagit efter första anvisningen. Det innebär att 48 personer har
anvisats till Efter plugget.
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Totalt antal Närvarade
anvisade
minst en
personer
gång

Närvarade
vid första
mötet

Deltog en
gång för
att sedan
avbryta
insatsen

Deltog 2-3
gånger för
att sedan
avbryta
insatsen

Påbörjat
praktik,
(v.33)

Särskilt
stöd

48

36

11

2

11

3

38

Antalet anvisade har varit relativt jämnt fördelade över sommarens veckor,
med toppar vecka 28 och 32 (se bilaga). Av personerna som deltagit vid
minst ett tillfälle har 13 personer avbrutit planeringen. De flesta av dem
deltog endast vid ett tillfälle för att sedan avbryta insatsen.
Insats avbruten
Fått jobb

2

Ej fullföljt planering

11

Totalt

13

Två personer avbröt insatsen efter att ha fått jobb medan det är okänt varför
de övriga elva avbröt. Deltagare som inte har haft praktik på grund av att de
sedan tidigare planerat att studera till hösten räknas inte till gruppen Insats
avbruten. Vid utformningen av en individuell handlingsplan har deltagarnas
egna studieplaner prioriterats och planeringen har anpassats därefter.
Fram till och med vecka 33 hade 11 personer påbörjat praktik. Ett fåtal
deltagare har av olika orsaker bedömts vara i behov av extra stöd för att öka
sina chanser att bli självförsörjande.
Ungefär 20-25 personer beräknas fullfölja sin planering i Efter plugget.
Övriga anvisade har hittat andra vägar att försörja sig än via ekonomiskt
bistånd.
Ekonomiskt bistånd
En fullföljd planering i Efter plugget ska vara ett krav och en förutsättning
för att personer inom den aktuella målgruppen ska vara berättigade till
ekonomiskt bistånd.
Av de 23 personer som blev anvisade men som antingen aldrig deltog, eller
avbröt sitt deltagande, finns beslut om 16 personers ansökningar om
ekonomiskt bistånd registrerade. I tre av dessa ärenden har beslut ännu inte
fattats. Övriga fyra personers ansökningar finns av oklar anledning inte
registrerade.
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Avslag

Beviljad

Avslag + beviljad

Summa beslut

11

2

3

16

Majoriteten av personerna som blivit anvisade till Efter plugget men inte
deltog alls, alternativt avbröt sin planering, har fått avslag på sin ansökan.
Ett fåtal personer har beviljats ekonomiskt bistånd eller fått minst ett avslag
och minst en ansökan beviljad.
Intresset för studier
Flera av deltagarna är intresserade av att studera vidare. Redan till hösten
börjar ett fåtal deltagare studera. Anledningen till att flera väljer att inte
studera direkt skiljer sig åt. Förutom att de är intresserade av att prova på att
jobba finns det de som inte blev antagna till de utbildningar/kurser som de
sökt till hösten. En deltagare har valt bort att läsa in sin gymnasiekompetens
på grund av att det inte går att kombinera ekonomiskt bistånd med CSN och
det inte går att försörja sig på det bidrag som CSN bidrar med.
Uppföljning vid årsskiftet 2013/2014
I januari 2014 gjordes en uppföljning av Efter plugget i
verksamhetssystemet Viva. Under 2013 har 37 personer registrerats som
påbörjade och avslutade deltagare i insatsen. Fördelningen av
avslutskoderna är följande:
Arbete

6

Insats avbruten

13

Insats klar

17

Studier

1

Summa

37

Samtliga deltagare i insatsen hade en akt hos verksamheten ekonomiskt
bistånd under året. En kontroll avseende december 2013 visade att 22
personer fortfarande hade ett öppet ärende hos ekonomiskt bistånd. Av
dessa hade 17 personer varit aktiva bidragshushåll fram till och med
december.
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Bilaga till uppföljning från augusti 2013

Deltagarna
Födelseår

Kvinnor

Män

Totalt antal

1994

7

12

19

1993

9

5

14

1992

1

1

2

1991

1

1

2

1990

0

1

1

Totalt

18

19

38

Antal anvisade per vecka
Vecka
(startdatum)

Närvarade
första mötet

Totalt antal
anvisade

Blev anvisade,
kom ej

25

2

3

1

26

5

7

1

27

6

7

1

28

7

9

2

29

4

6

2

30

2

5

3

31

3

5

2

32

7

9

2

Totalt

36

51

14
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