Process för inskrivning på arbetsmarknadsavdelningen
(för klienter 18-29 år)
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen

Mottag

Nybesök

1 vecka

Brukare kontaktar mottaget i det område hen tillhör. Tid
för nybesök bokas till socialsekreterare inom en vecka.

Beslut

1 vecka

Inskrivning

Eventuellt beslut om ekonomiskt bistånd fattas. Brukare
skrivs in på arbetsmarknadsavdelningen inom en vecka.

18-29 år
Unga 18-29 år skrivs in på AMA via bemanning ute på
stadsområdena. UngMalmö
(arbetsmarknadssekreterare och arbetsförmedlare)
bemannar alla socialtjänstområden varannan vecka.
Utifrån gemensamma principer för samverkan (Duaunga) görs en bedömning huruvida individen ska
skrivas in på AMA eller om pågående planering hos Af
är tillräcklig (i de fall planering hos Af redan är
pågående).

Arbetsmarknadsplanering
Nya ärenden fördelas till arbetsmarknadssekreterare på
UngMalmö en gång i veckan. Inom 24 timmar skrivs
individen in på AMA (finns ej samtycke skrivs individen
in efter flerpartssamtal), samt berörd socialsekreterare
kontaktas. Utifrån individens behov bokas individuellt
möte eller flerpartssamtal.

Alla*

* Undantag
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Sökande med mer än 3 månader kvar
på föräldraledighet
Studenter med korta
juluppehåll/sommaruppehåll
Sökande med 100 % aktivitetsersättning (om
inget annat överenskommits med
Försäkringskassan)
Sökande med heltidsplanering med
annan aktör och som ej bedöms ha
behov av UngMalmös kompletterande
insatser
Ensamkommande barn under 18
år/ gymnasiestuderande
Sökande med tungt och aktivt missbruk
som omöjliggör en
arbetsmarknadsplanering
Sjukskrivna med tunga och omfattande
diagnoser vilka omöjliggör en
arbetsmarknadsplanering

Unga vuxna 25-29 år kan också skrivas in via
inskrivningsprocess för 30+.
Arbetsmarknadssekreterare från UngMalmö deltar vid
inskrivningsmöten på Nobelvägen.

Flerpartssamtal
1. Personer med ohälsa eller en social situation som
behöver beaktas i planeringen
 t.ex. personer med social fobi, personer som själva
uttrycker oro för att delta i gruppsammanhang.
 Nya ärenden som återkommer och under de
senaste 6 månaderna inte kunnat fullfölja
planering med AMA/annan huvudman pga. social
eller hälsomässig problematik.
 Personer som uteblivit från
inskrivningsmöten.
 Personer med upplevd ohälsa/sjukskrivning där
det redan vid bifallet är uppenbart att det kommer
finnas ett behov av tät samverkan mellan social
tjänst och arbetsmarknadsavdelning, t.ex. inom
HUR-processen.
2. Högrisk
Med detta avses personer där det finns någon indikation på våldsbenägenhet.
Trepartsmöte sker vanligtvis på socialtjänstavdelninen.
Socialsekreterare bokar arbetsmarknadssekreterare och
kallar brukaren via telefon eller brev alternativt sms
eller e-post om samtycke finns. Tolk bokas vid behov.

Arbetsrutinen gäller fr.o.m. 1 april 2019. För mer information om UngMalmö klicka här.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

