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1. Sammanfattningsvis
För det första måste vi få igång de lokala, neutrala & gemensamma mötesplatserna i varje kommun. Vilka
som skall ingå i respektive mötesplats är inte fastslaget och hänsyn måste tas till lokala förutsättningar, bygg
vidare på det som finns och fungerar. Utredningar1 och rapporter2 pekar tydligt på att samverkan inom
kommunerna och med Arbetsförmedlingen måste förstärkas. Gemensam mötesplats främjar en bredare och
djupare samverkan.
För det andra är budskapet från rapporter3, utredningar4 och från workshops tydligt! Individen i fokus, möt
individen där individen befinner sig just nu. För att få till detta bör flera aktörer med olika uppdrag finnas till
hands. Det handlar främst om skola, socialtjänst, arbetsmarknadsenheter & arbetsförmedling. Vi måste stötta
individen med det den behöver just nu, oaktat om det är socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling
eller skola som för tillfället har ansvaret för ungdomen.

För det tredje ser vi i Östra Skaraborg ett behov av en slags samordnande roll för målgruppen 16 – 24 år.
Vi behöver rollen för att komplettera övriga aktörers ansvar och vi vill alltså inrätta en ny funktion som jobbar
i gråzonen mellan de olika befintliga aktörernas ansvarsområden. Vi väljer att kalla denna funktion för lots.
Lotsen skall fungera som ett stöd för individen, jobba uppsökande vid behov, lotsen skall inte vara förknippad
med något myndighetsutövande samt fungera som ett kitt mellan aktörerna.

För det fjärde bör vi inom Skaraborg ta ett gemensamt grepp för våra ungdomar. Det finns mycket insatser
i Skaraborg, kan vi öppna denna verktygslåda för alla Skaraborgs unga har vi ett mycket bra utgångsläge att
hitta den insats som varje specifik individ är i behov av under sin resa mot egen försörjning. Återigen
individen i fokus. En nyckelfråga här blir mobilitet. Som det ser ut idag är kommunernas insatser avsedda för
kommunens invånare men vi ser ett behov av att öppna upp tillgången på insatser över kommungränser för
att kunna erbjuda varje ungdom ett individuellt anpassat stöd framförallt för att kunna arbeta effektivare med
de insatser vi har inom respektive kommun. Vidare ser vi ett stort behov av kunskapsspridning över
kommungränserna där vi måste bli bättre på att sprida goda metoder och idéer. Ett kommunöverskridande
projekt skulle möjliggöra en sådan spridning, en tanke är att bilda projektgrupper/partnerskap där
representanter från varje enskild aktör, myndighet och kommun skulle kunna finnas med.

1
2
3
4

SOU 2013:13 & SOU 2013:74
Skolverkets rapport 360
Ibid
SOU 2013:13 & SOU 2013:74
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2. Inledning
2.1 Syfte
Syftet är att hitta ett fungerande och bestående arbetssätt där ingen ungdom riskerar att hamna i
utanförskap genom att trilla mellan stolarna. För att åstadkomma detta har vi sökt och blivit beviljade
ekonomiska medel från Europeiska Socialfonden för att genomföra förstudien Vi vill vara med. Syftet med
förstudien är att kartlägga situationen för unga som varken arbetar eller studerar i Östra Skaraborg samt via
workshops forma en teoretisk arbetsmodell tillsammans. För att pröva, utveckla och utvärdera
arbetsmodellen inför implementering inom ordinarie verksamheter, ämnar vi söka ekonomiska medel från
Europeiska socialfonden för att få igång arbetsmodellen via ett genomförandeprojekt.

2.2 Bakgrund
Under denna förstudie har vi främst riktat in oss på att försöka effektivisera det strukturella arbetet för
ungdomar som inte finns i våra system idag och framförallt arbetet med målgruppen som avbryter sina
gymnasiestudier. Detta arbete är mycket viktigt då vi vet att denna målgrupp löper stor risk att hamn i
utanförskap.

Projektidén går ut på att bygga vidare på det arbete som idag redan görs och syftet är att använda befintliga
resurser för att på ett effektivt sätt fånga upp, förbereda och lotsa ungdomar vidare till rätt instans eller
direkt till arbete eller studier. Vi vill således inte skapa någon ny instans utan bygga vidare på de resurser
som redan idag finns i vårt område.

Det första som gjordes var att genom kontaktnät och via kommunernas hemsidor identifiera nyckelpersoner
som arbetar med målgruppen unga som varken arbetar eller studerar mellan 16 – 24 år. Parallellt med detta
har utredningar, rapporter och information kopplade till målgruppen lästs och analyserats. Statistik har tagits
fram för att belysa hur stor målgruppen är nationellt, regionalt och på kommunnivå, samt hur variationen
mellan våra kommuner ser ut. Sedan har workshoparna rullat på mellan april till oktober, totalt har ca.80
tjänstemän, chefstjänstemän och politiker deltagit på våra workshoppar. Vi har således en ganska bred
förankring som ger ett bra empiriskt material. Efter dessa workshoppar har materialet analyserats.
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3. Teori
3.1 Statistik
Enligt Temagrupp Unga i Arbetslivets uppföljning 2013 fanns det år 2011 i riket 112 100 ungdomar i åldern
16 – 25 år som varken arbetar eller studerar. De ungdomar som återfinns i dessa siffror vaken arbetade eller
studerade under hela år 2011. Siffran 112 100 är skrämmande stor, men vad som är mer skrämmande är att
av dessa 112 100 ungdomar, var det 35 312 eller 31,5 % som återfinns i kategorin saknar känd aktivitet.
Temagrupp Unga i Arbetslivet håller i skrivande stund på att sammanställa informationen för 2014 års
uppföljning. Vissa siffror finns att ta del av. Enligt dessa siffror har antalet unga mellan 16 – 25 år ökat från
112 100 till 117 000 ungdomar. Av dessa 117 000 ungdomar återfanns 36 738 eller 31,4 % i kategorin saknar
känd aktivitet. Antalet har således ökat även här, medan andelen minskat från 31,5 % till
31,4 %.5

Om man bryter ner målgruppen till 16 – 19 år (alltså de som omfattas av det kommunala
informationsansvaret) var antalet år 2011, 18 300 ungdomar varav 10 797 eller 59 % återfinns i kategorin
saknar känd aktivitet. Siffran för 2012 var 17 700 ungdomar som varken arbetade eller studerade varav
10 071 eller 56,9% återfanns i kategorin saknar känd aktivitet. Av dessa siffror kan vi utläsa att både antal
och andel sjunker vilket är positivt. Dock är antalet fortfarande väldigt stort.6

Om vi fortsätter att bryta ner siffrorna geografiskt för Östra Skaraborg så ser vi att det år 2011 fanns 1968
ungdomar 16 – 25 år som varken arbetade eller studerade. Av dessa återfanns 490 ungdomar i kategorin
saknar känd aktivitet. År 2012 är siffrorna 2110 ungdomar 16 – 25 år som varken arbetade eller studerade
varav 514 återfanns i kategorin saknar känd aktivitet. Som vi kan se i siffrorna ökar antalet mellan år 2011 –
2012.7

När det gäller ungdomar 16 – 19 år kan vi endast se hur det såg ut 2011. Anledningen till detta är att
siffrorna för 2012 inte är kompletta varför ingen jämförelse går att göra. Hjo & Karlsborg har för få individer
för att materialet kunde lämnas ut. Dock är tendensen att både antal och andel sjunker i förhållande till
föregående år för målgruppen 16 – 19 år.8

5
6
7
8

www.temaunga.se
Ibid
Ibid
Ibid
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Statistik från skolverket visar att kategorin unga som avbryter sina gymnasiestudier endast förklarar ca en
tredjedel av totalen unga som varken arbetar eller studerar. Mellan 21 – 28 % av de som hoppar av
gymnasiet som hamnar i kategorin varken arbetar eller studerar.9

Unga som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg eller som går ut med slutbetyg men saknar behörighet
att läsa på högskola motsvarar även de ca en tredjedel av totalen. Här är det ca 10 – 13 % av dessa
ungdomar som hamnar i kategorin varken arbetar eller studerar.10

Den sista tredjedelen hittar vi hos de ungdomar som gått ut yrkesutbildning eller gått ut med slutbetyg och är
behöriga att söka till högskolestudier. Här är siffran endast 3-4% av dessa ungdomar som hamnar i kategorin
varken arbetar eller studerar.11

Det visar sig att andelen som varken arbetar eller studerar ligger kvar på ungefär samma nivå hela 5 år efter
att de gått ur gymnasiet. Den grupp som avses här är den kull som gick ur gymnasiet år 06/07. Ett år efter
att de gått ur gymnasiet var det 6,9 % av samtliga 114 600 som återfanns i kategorin varken arbetar eller
studerar. Två år senare vid uppföljning av samma ungdomar var siffran 8 % och ytterligare två år senare,
alltså fem år efter att de gått ut gymnasiet var siffran 7 %.12

3.2 Utredningar
De utredningar som framförallt använts under förarbetet är främst SOU 2013:13, SOU 2013:74 samt SKL´s
rapport "Det kommunala uppföljningsansvaret" Dessa tre rapporter/utredningar är ganska omfattande och
ger en bra bild av hur det på nationell nivå ser ut för den målgrupp vi jobbar med. I dessa
rapporter/utredningar tar man bl.a. upp svårigheter & hinder, man kommer även med förslag på
förbättringsområden samt förslag på ny lag. Resultatet av framförallt SOU 2013:13 & SOU 2013:74 är bl.a. en
lagändring som träder i kraft 1 januari 2015. Lagändringen kan tolkas som ett förtydligande från statens sida
gentemot kommunerna om det kommunala ansvaret. Staten kommer att skjuta till pengar för att upprätta ett
nationellt register, i övrigt förväntas kommunerna sköta ansvaret utifrån rådande budgetar.
Förslag från SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan:13
 Tydligare ansvar för kommuner att följa upp ungdomar under 20år, erbjuda insatser för att
komma tillbaka till skolan eller vidare till arbete
 Ändra informationsansvar till aktivitetsansvar = tydligare fokus på aktiviteter
 Krav på dokumentation
 Följa upp ungdomar flera gånger under ett året
 Strukturerade heldagsaktiviteter - AF´s insatser räcker ofta inte till
 Samverkan kommun - Arbetsförmedling måste bli bättre

9

Skolverkets rapport 411
Ibid
11
Ibid
12
Ibid
13
SOU 2013:13
10
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Förslag från utredning SOU 2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar:14
 Indikatorer & uppföljning
o Komplettera & förstärk gymnasieuppföljningarna på avhopp och de som saknar slutbetyg
 Bättre kunskapsutveckling
o Fler unga som varken arbetar eller studerar bör få stöd i övergången mellan skola & arbetsliv
o Frågetecken finns hur väl Arbetsförmedlingens insatser motsvarar målgruppens behov &
förväntningar
 Förstärk befintliga strukturer för samverkan
o Satsa på unga inom samordningsförbunden
o Utredningen bedömer att samordningsförbundens verksamhet är en etablerad struktur som
kan utvecklas och utvidgas för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv samverkan för
unga som varken arbetar eller studerar, utredningen konstaterar även att ungdomar från 16år
som varken arbetar eller studerar och är i behov av samordnande insatser tillhör
samordningsförbundens målgrupp
o Förslag att kommuner skall kunna träffa överenskommelser med Arbetsförmedling,
Försäkringskassan & landstinget i syfte att samverka för att nå effektivare användning av
resurser
o Arbetsförmedlingen skall prioritera samverkan kring unga, vidare föreslås samverkan utvecklas
inom ramen för samordningsförbunden
 Ekonomiska konsekvenser, utredningen föreslår prioritering på förstärkt satsning på unga i
samordningsförbundens verksamhet

3.3 Rapporter
Skolverkets rapport 360 "vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan" är även detta
en rapport som lästs och analyserats. Vi har tagit del av Tibro kommuns åtgärdsförslag från arbetsgruppen
mot utanförskap samt Anita Boij´s rapport "Unga i Skara som varken arbetar eller studerar". I övrigt har
Plug-in´s, Unga-in´s, och Temagrupp unga i arbetslivets hemsidor använts för informationsinhämtande och
idéer. Vidare har dialog och diskussion förts med andra projekt/förstudier i landet, bl.a. Laholms och
Tranemos kommuner. Statistik har vi dels fått från respektive kommun i Östra Skaraborg, men även från
www.temaunga.se som tagit fram detaljerad statistik med hjälp av SCB (Statistiska centralbyrån).

14

SOU 2013:74
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Slutsatser från SKL´s rapport Det kommunala uppföljningsansvaret, som kommunerna ser det:15
 En tydlig Politisk förankring skapar bättre förutsättningar att lyckas med det kommunal
uppföljningsansvaret
 Samverkan både inom kommunens skola, IFO & AME men även samverkan med AF måste bli bättre
 Bemötande - förhållningssätt är av yttersta vikt för ett bra resultat
 Placering utanför Gymnasieskolorna rekommenderas
 Trots att kommunerna ökat sina resurser är satsningen för liten, det finns samtidigt en stor variation
mellan kommuner
 Bra och meningsfulla praktikplatser krävs för att ungdomen skall få arbetslivserfarenhet
Slutsatser från Skolverkets Rapport 36016
 Ha en tydlig ansvarsfördelning och avsätta resurser för arbetet medinformationsansvaret
 Upprätta en handlingsplan för att tydliggöra ansvarsfördelningen och målsättningarna med
verksamheten
 Uppdra åt dem som arbetar med informationsansvaret att regelbundet rapportera till den politiska
nivån om hur arbetet fortskrider
 Följa upp och utvärdera den egna verksamheten för att vidareutveckla arbetet
 Rigga organisationen för samverkan – antingen i organiseringen av ansvaret eller genom att ge det i
uppdrag till dem som arbetar med frågan i kommunen
 Samverkan kan möjliggöra ett bredare utbud av åtgärder och också ett bättre stöd till ungdomar med
omfattande stödbehov
 Arbeta strukturerat med information om ungdomarna och använda kommunens befolkningsregister
för att få information om nyinflyttade ungdomar
 Använda ett flertal olika kontaktsätt för att nå ungdomarna och kontakta vid upprepade tillfällen vid
behov
 Göra verksamheten känd för ungdomarna, föräldrarna och andra aktörer i kommunen

15
16

SKL´s rapport: Det kommunala uppföljningsansvaret, som kommunerna ser det
Skolverkets rapport 360
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3.4 Andra projekt & Dialoger med samverkansparter
Dialogen med Skaraborgs kommunalförbund och deras projekt ”fullföljda studier” har varit en utgångspunkt
för vår samverkan i Skaraborg. Vi har haft möten dels för att utbyta information men även för att definiera
skillnaden på våra olika uppdrag. Kommunalförbundet arbetar på en mer strukturell nivå och försöker sprida
information ut i kommunerna med nyheter lagändringar, förhållningssätt etc. De jobbar även med att
möjligöra nätverksmöten på Skaraborgsnivå. Exempel på detta är SKIA-nätverken de dragit igång 2014. SKIA
innebär att de som är utsedda att arbeta med det kommunala informationsansvaret inbjuds till dialog på
Skaraborgsnivå för att byta information och för att få stöttning av andra med liknande uppdrag. En aspekt i
detta arbete är att man vill försöka nå en enhetlighet inom Skaraborg för arbetet med det kommunala
informationsansvaret.
Vi i förstudien ”Vi vill vara med” har fokus på lokala nätverk och att få till en strukturerad samverkan på en
lokal operativ nivå. Det finns således inte några motsättningar i våra ambitioner, de snarare kompletterar
varandra. Vidare har kontakten med Peter Lidström på Skaraborgs kommunalförbund och förstudien
”Samverkan för Skaraborgs unga” intensifierats under projekttidens gång. Deras förstudie har till uppdrag att
genomföra fyra stycken LEAN-kartläggningar i fyra olika kommuner i Skaraborg. LEAN-kartläggningen går ut
på att man följer en ungdoms väg genom våra myndigheter. Deras kartläggning görs i bl.a. Skövde och
Töreboda vilket innebär att vi är inne på samma geografiska område. Här finns inget hinder då vi i vår
förstudie ”Vi vill vara med” återigen riktar in oss på den lokala samverkan inom och mellan kommun,
arbetsförmedling, försäkringskassa & region. ”Samverkan för Skaraborgs unga” gör en djupanalys medan vi
försöker hitta strukturer för att kunna organisera en samverkan på den lokala nivån. Återigen kompletterar vi
varandra. Vi genomförde 7 november 2014 en gemensam spridningskonferens tillsammans med ovan
nämnda projekt/förstudier men där Music Factory i Skara som genomfört en förstudie som heter ”en
framträdande roll”, praktikverktyg i Skaraborg och Samordningsförbundet Västra Skaraborg som haft en egen
kartläggning under 2014 som heter ”Kartläggning Unga Vuxna” kompletterade bilden för Skaraborgs unga.

Vårt samarbete med Folkhälsan har initierats under förstudieperioden. Vi har varit i Folkhälsoråden och
informerat om vår förstudie och vi har uppföljningsmöten planerade. Det vi främst diskuterar i detta forum är
hur vi kan dra nytta av varandras arbeten, hur folkhälsan kan involveras i ett kommande projekt. Folkhälsan
vill jobba förebyggande, vilket inte innebär något hinder för det arbete vi ämnar ansöka om utan snarare
tvärtom. Det skulle vara mycket resurseffektivt att arbeta både förebyggande och aktivt med målgruppen
unga som varken arbetar eller studerar. Folkhälsan vill in och arbeta i skolans tidiga år, målgruppen vi har är
ju som bekant 16-24 år. Hur vi kan samköra detta i ett kommande projekt återstår att se, vi är som sagt
igång med diskussionerna och vi får avvakta vår kartläggning innan vi kan komma med ett förslag på hur
denna samkörning kan komma att se ut.

Dialog har även förts med ungdomsmottagningarna och med psykiatrin. Båda dessa aktörer ser liksom oss
stora vinster med att samarbeta, men hur detta arbete kan komma att hänga ihop med de lokala
mötesplatserna återstår att se. Klart är ändå att det finns en tydlig ambition att samverka inom ramen för ett
kommande genomförandeprojekt.
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Andra projekt
Kontakt och dialog förs med andra projekt som arbetar med målgruppen unga som varken arbetar eller
studerar. ”Vi vill vara med” inbjöds och deltog på Unga In´s slutkonferens på Fryshuset i Stockholm. Unga
In´s slutrapport har delgetts ”Vi vill vara med”, deras erfarenheter som multikompetenta team, holistiskt
synsätt, otraditionellt arbetssätt samt otraditionell mötesmiljö har beaktats i arbetet med denna förstudie. En
slutsats utifrån slututvärderingen är att det knappast finns behov av att utveckla nya insatser utan det som
istället bör prioriteras är att koordinera de insatser som redan finns hos våra aktörer idag. Det stämmer
mycket väl in med erfarenheter från genomförda workshops inom ramen för ”Vi vill vara med”.

”Vi vill vara med” har även deltagit på Exsistre´s och 16 till 24´s slutkonferenser. Det har framkommit många
goda idéer, vår ambition är att använda de idéer som framkommit via andra projekt för att se vad av det som
går att modifiera och använda i vårt geografiska område.

1 oktober 2014 besökte vi Kickens resursteam i Kungsbacka. Kickens verksamhet drivs av
Arbetsmarknadsenheten i Kungsbacka kommun. Verksamheten bygger på tanken om en mötesplats dit
ungdomar mellan 16 – 24år kan komma för att få hjälp och stöttning framåt mot målet arbete eller studier.
Erfarenheter vi tar med oss härifrån är bl.a. att det tar tid innan budskapet når ut, för Kicken tog närmare ett
år innan ungdomar i större omfattning hittade till mötesplatsen. Man måste således ha tålamod och arbeta
målinriktat med informationsspridningen. En annan god idé som vi bör överväga vid ett kommande projekt
informationsmaterialet, Kicken har använt sig av vykortsvarianter för att nå ut med sitt budskap. Vinsten med
att använda sig av vykort är dels att det är mer avdramatiserat att få ett vykort hemskickat än ett brev från
kommunen, en annan vinst är att föräldrar och närstående enklare kan ta del av informationen.
Sammanfattningsvis gav det mycket att besöka verksamheten och en tanke vi hade efter besöket var att om
ett genomförandeprojekt blir verklighet, samla den personal som skall jobba i projektet för ett gemensamt
studiebesök tidigt i processen. En vinst skulle då vara att få konkreta idéer och inspiration på hur en
verksamhet kan se ut.

Spridningskonferens 7 november 2014
Under hösten 2014 intensifierades diskussionerna med, Skaraborgs kommunalförbund,
Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Music Factory samt praktikverktyget Skaraborg. Vi beslöt att träffas
för att diskutera förutsättningar för en gemensam projektansökan. Första tillfället satte vi oss ner för att var
och en skulle beskriva sitt pågående arbete för att vi på så sätt kunna få en samlad bild av det arbete som
gjorts och görs i Skaraborg för målgruppen ungdomar. Vi beslöt även vid detta möte att vi skulle få till en
ytterligare en workshop för oss som har genomfört kartläggningar, projekt eller förstudier under 2014 och
som har ambitioner att ansöka om projektmedel för kommande programperiod. Workshopen hölls i Tibro 29
oktober 2014, medverkande var Skaraborgs kommunalförbund, Music Factory i Skara, Samordningsförbunden
Västra Skaraborg samt Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Totalt var vi ett tiotal personer. En slutsats
från denna workshop är att det inte finns någon motsättning i någon av de idéer som vi inom respektive
förstudier, kartläggningar eller projekt kommit fram till och vill genomföra under kommande programperiod.
Det finns egentligen ingenting att ta ställning till, vi kompletterar varandra snarare. Detta i sin tur gör frågan
om en gemensam projektansökan aktuell. Huruvida det finns några strukturella hinder för en gemensam
ansökan med en gemensam plattform går vi inte närmare in på, men rent idémässigt ser vi inga hinder.
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Vid första tillfället diskuterade vi även tanken om att anordna en gemensam spridningskonferens 7 november
2014. Tanken var att samla så många lokala och regionala politiker, chefstjänstemän samt tjänstemän som
möjligt för att ge en samlad bild över vilket arbete som bedrivits under 2014 och förslag till insatser riktade
mot Skaraborgs unga för kommande programperiod.

Totalt skickades inbjudan till över 200 personer, 157 personer anmälde sitt deltagande och 152 personer var
slutligen med på konferensen.

3.5 Internationella kontakter
Måndag 15 september 2104 besökte vi Drabina och kontaktperson Agatha Bornus i Warszawa. De driver ett
projekt med utbildningspaket för coachverksamhet i Polen, inriktning skolan. De arbetar med att få
utbildningspaketet översatt vilket är mycket intressant för vår del. Vi kan eventuellt använda oss av delar av
deras innehåll. Om inte annat kan vi fungera som en brygga över till tänkbara mottagare i Sverige. Tisdag 16
september 2014 besökte vi Sysco Polska som har en förstudie igång för NEET ungdomar och vi diskuterade
olika områden för transnationellt samarbete med Krzsystof som vår kontaktperson heter. En idé vi pratat om
inom Samordningsförbundet är möjligheten till utbytespraktik eller jobshadowing. Vi diskuterade även
möjligheter till att handläggare byter erfarenheter. Sysco har bra ingångar i de polska socialsystemen och
även inom skolsystemen. Kontakterna är upprättade och kan användas i ett kommande genomförandeprojekt
för Skaraborgs unga.

Sida | 10

4. Metod
4.1 Urval
Kommuners hemsidor samt kontaktnät har använts för att på så vis identifiera och lokalisera nyckelpersoner
inom området Östra Skaraborg. En sändlista har utformats som innehåller över 190 personer. Detta arbete
har varit nödvändigt men tidskrävande. Förutom nyckelpersoner som operativt kommer i kontakt med
målgruppen har även politiker och högt uppsatta tjänstemän identifierats. Den information som skickats till
politiker och högt uppsatta tjänstemän är mest av karaktären för kännedom. Detta för att man inom alla led
skall veta vad det är vi jobbar med samt vår ambition med förstudien. Vidare är det viktigt för att förankra ett
kommande projekt.

4.2 Workshops

Diskussion inom Gullspångs kommun på workshop för område Mariestad, Töreboda & Gullspång
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Metoden vi använt oss av i denna förstudie är workshops. Vi har anordnat totalt fem workshops i samtliga 9
kommuner. Syftet med dessa workshoppar var att få en samlad bild av hur arbetet med ungdomarna i våra
kommuner ser ut och vilket stöd som finns, samt att komma med förslag på hur vi på ett mer effektivt sätt
kan jobba i framtiden med målgruppen.

Workshops har genomförts i samtliga nio kommuner i Östra Skaraborg, totalt fem tillfällen. Dessa
workshoppar har varit uppdelade i två dagar. Första dagen, en halvdag, har vi gått igenom statistik,
förutsättningar och hur det vid det tillfället såg ut med arbetet för ungdomar i respektive kommun. Dag två
har vi sedan med bakgrund av dag ett gått in på hur vi tillsammans vill arbeta med målgruppen framåt och
vilka förslag på förändring vi såg.

Sammantaget har det varit bra representation och uppslutning på våra workshoppar. Deltagande aktörer har
varit folkhälsan, arbetsförmedlingen, socialtjänsterna, högstadieskolorna, gymnasieskolorna, vuxenskolorna,
folkhögskolan, ungdomsmottagningar, arbetsmarknadsenheterna, försäkringskassan, politiken, samt högt
uppsatta tjänstemän inom barn och utbildningsförvaltningar & socialförvaltning.

24 oktober 2014 genomförde Samordningsförbunden Östra Skaraborg en mindre workshop med 7 ungdomar
från en motiverande insats i Mariestad för att på så vis få en bild av dels vilket stöd ungdomarna känner till i
samhället men även för att få förslag på hur vi skall gå vidare och vad vi behöver tänka på i ett kommande
projekt. Slutsatsen härifrån är att ungdomarna vi pratade med har svårt att veta vilket stöd som finns. Man
känner till Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Gymnasiet, Komvux och AME. Det vi kan konstatera utifrån
detta är att det finns mycket insatser i samhället för ungdomar i deras väg mot egen försörjning som de unga
själva inte känner till.
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5. Empiri
5.1 Resultat & Analys
Gemensamt för alla områden vi genomfört workshopen i är att vi önskar en gemensam mötesplats med en
given tidpunkt och regelbundet där individen och/eller dennes närstående oavsett stödbehov kan vända sig
till för att få hjälp vidare. Det har funnits olika tankar och idéer om vilka som bör finnas på mötesplatserna
men behovet ser olika ut eftersom förutsättningarna ser så olika ut i de 9 kommuner förstudien geografiskt
omfattat. Återkommande aktörer är skola, socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, försäkringskassan &
arbetsförmedling. Dessa aktörer skulle kunna utgöra kärnan i mötesplatserna, samtidigt finns möjlighet att
fler aktörer medverkar utifrån förutsättningar lokalt.

Individen i fokus. Vi behöver utgå från individens behov och möta individen där individen befinner sig.
Bemötandet är grunden samtidigt som vi måste skapa tillit och förtroende. För att åstadkomma detta behöver
vi jobba med en neutral och välkomnande mötesplats. Vi pratade även om behovet av uppsökande
verksamhet och om en kravlös ingång.

Gemensamt är att vi inom samtliga områden saknar en samordnande funktion som kan beskrivas som lots
eller myndighetscoach för individen. Alltså någon som har till uppgift att guida ungdomar i kontakt med
myndigheter, arbetsmarknad etc. Viktigt är att denna funktion inte jobbar med myndighetsutövning och har
stor grad av tillgänglighet. Lotsen bör endast arbeta med stödjande insatser som är framåtsyftande mot
målet arbete eller studier.

Vi genomförde även en kortare workshop med sju ungdomar i område Mariestad, Töreboda & Gullspång.
Upplägget då var att vi först åt lunch tillsammans för att sedan prata om vilket stöd ungdomarna visste fanns
för att slutligen prata om vad ungdomarna själva tycker är viktigt att tänka på. Ungdomarna gav många
konkreta förslag som stämmer väl överens med de tankar och idéer vi har efter övriga workshoppar. De
förslag som nämndes var bl.a. att man vill ha en ingång till ett samlat stöd, man vill ha en kontinuitet i
kontaktperson, man vill även ha enklare tillgång till samlad information (webportal) mm. Nu skall vi ha i
åtanke att vi endast pratat med 7 ungdomar från ett geografiskt ganska litet område. Huruvida dessa förslag
är generaliserbara utifrån hela Östra Skaraborg vet vi inte i dagsläget. En mer omfattande kartläggning görs i
Skövde kommun via folkhälsorådet. Vi kommer att ta del av deras resultat under 2014 och kommer
naturligtvis ta med detta inför en kommande ansökan om ett genomförandeprojekt.
Vi konstaterar att de förslag vi har kommit fram till under och efter workshopen understödjer de tankar på
förslag som ungdomarna i Mariestad, Gullspång & Töreboda kommer med.
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5.2 SWOT-analys
SWOT-analys utifrån tanken om en gemensam, neutral mötesplats med lots och som arbetar
utifrån ett holistiskt synsätt

Styrkor
•
•
•
•
•
•

Bred förankring i kommunerna
Billigt (Det mesta av resurserna finns
redan)
Det finns bra strukturer redan (bygg
vidare)
Kompetensen finns (specialiserad)
Erfarenhet från tidigare projekt
Timing (med övriga pågående
förstudier/projekt)

Svagheter
•

•
•
•

Möjligheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett samlat stöd ger goda förutsättningar att
inte tappa ungdomen
Politisk vilja
Stort engagemang för målgruppen
Erfarenhet av samverkan finns (bygg
vidare)
Erfarenheter från andra projekt
Socioekonomi
Effektivt med samlat stöd (tid & resurser)
Ökad kunskap om varandras uppdrag
Spridning av metoder & idéer

Förutsättningarna är olika i kommunerna
bl.a kollektivtrafik, myndigheters närvaro
etc.
Stuprör ekonomi
Stuprör regelverk
Sekretess kan försvåra i vissa fall

Hot
•
•
•
•
•
•
•

Vi stannar inom respektive stuprör
Politik (prioriteringar, motstånd)
Kommunernas förutsättningar är olika
Ekonomi/Medfinansiering
Lätt att fastna i sin comfort zone
Lots/MC blir ensam i sin roll
Svårt att hitta de som står utanför
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6. Slutsatser
6.1 Slutsatser
Sammanfattningsvis kan vi utifrån statistiken konstatera att tendensen är att utvecklingen går
åt fel håll. Antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar ökar mellan 2011 – 2012. Andelen som
saknar känd aktivitet minskar, om än väldigt lite (31.5 % till 31.4 %). För målgruppen som omfattas av det
kommunala informationsansvaret (Kommunala aktivitetsansvaret fr.o.m. 2015) ser utvecklingen ut att gå åt
rätt håll. Samtidigt kan vi konstatera att ungdomar som avbryter sina studier endast utgör ca 1/3 av totala
antalet unga som varken arbetar eller studerar. 2/3 kommer från målgrupper som fullgör gymnasiet (om än
några med samlat betygsdokument) vilket innebär att dessa ungdomar troligt inte kommer att
uppmärksammans via det kommunala aktivitetsansvaret. Detta kan förklara varför tendensen att ungdomar
mellan 16 – 19 år som varken arbetar eller studerar minskar i andel medan totalen 16 – 25 år ökar.
Vi måste således rikta våra kommande insatser så att de är tillgängliga för alla ungdomar.

Årskull 06/07 vid uppföljning 2012 (varken arbetar eller studerar, 7965pers)

Slutsatser från utredningar & rapporter
Det vi sammanfattningsvis kan konstatera utifrån rapporter och utredningar är att vi måste förstärka
samverkan för ungdomar som varken arbetar eller studerar. Vi måste dels förstärka samverkan inom
kommunernas verksamheter såsom skolan, socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten. Vi måste dock
framförallt förstärka samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen, men även med andra myndigheter
som har som uppgift att stötta unga i deras väg mot egen försörjning. Vidare tar utredningar och rapporter
upp behovet av att bygga upp strukturer för denna utökade samverkan och man poängterar att
Samordningsförbunden har bra organisation för att bygga vidare på. I SOU 2013:74 kommer man med
förslaget att staten bör skjuta till 60 miljoner kronor för detta ändamål, dock föll detta förslag bort i
proposition 2013/14:191. Vidare tar alla nämnda skrifter upp bemötande som en nyckelfråga när det handlar
om ett framgångsrikt arbete med nämnd målgrupp.
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6.2 Förslag
För det första måste vi få igång de lokala, neutrala & gemensamma mötesplatserna i varje kommun. Vilka
som skall ingå i respektive mötesplats är inte fastslaget och hänsyn måste tas till lokala förutsättningar, bygg
vidare på det som finns och fungerar. Utredningar17 och rapporter18 pekar tydligt på att samverkan inom
kommunerna och med Arbetsförmedlingen måste förstärkas. Gemensam mötesplats främjar en bredare och
djupare samverkan.
För det andra är budskapet från rapporter19, utredningar20 och från workshops tydligt! Individen i fokus,
möt individen där individen befinner sig just nu. För att få till detta bör flera aktörer med olika uppdrag finnas
till hands. Det handlar främst om skola, socialtjänst, arbetsmarknadsenheter & arbetsförmedling. Vi måste
stötta individen med det den behöver just nu, oaktat om det är socialtjänst, arbetsmarknadsenhet,
arbetsförmedling eller skola som för tillfället har ansvaret för ungdomen.

För det tredje ser vi i Östra Skaraborg ett behov av en slags samordnande roll för målgruppen 16 – 24 år.
Vi behöver rollen för att komplettera övriga aktörers ansvar och vi vill alltså inrätta en ny funktion som jobbar
i gråzonen mellan de olika befintliga aktörernas ansvarsområden. Vi väljer att kalla denna funktion för lots.
Lotsen skall fungera som ett stöd för individen, jobba uppsökande vid behov, lotsen skall inte vara förknippad
med något myndighetsutövande samt fungera som ett kitt mellan aktörerna.
För det fjärde bör vi inom Skaraborg ta ett gemensamt grepp för våra ungdomar. Det finns mycket insatser
i Skaraborg, kan vi öppna denna verktygslåda för alla Skaraborgs unga har vi ett mycket bra utgångsläge att
hitta den insats som varje specifik individ är i behov av under sin resa mot egen försörjning. Återigen
individen i fokus. En nyckelfråga här blir mobilitet. Som det ser ut idag är kommunernas insatser avsedda för
kommunens invånare men vi ser ett behov av att öppna upp tillgången på insatser över kommungränser för
att kunna erbjuda varje ungdom ett individuellt anpassat stöd framförallt för att kunna arbeta effektivare med
de insatser vi har inom respektive kommun. Vidare ser vi ett stort behov av kunskapsspridning över
kommungränserna där vi måste bli bättre på att sprida goda metoder och idéer. Ett kommunöverskridande
projekt skulle möjliggöra en sådan spridning, en tanke är att bilda projektgrupper/partnerskap där
representanter från varje enskild aktör, myndighet och kommun skulle kunna finnas med.

17
18
19
20

SOU 2013:13 & SOU 2013:74
Skolverkets rapport 360
Ibid
SOU 2013:13 & SOU 2013:74
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6.3 Jämställdhet & Tillgänglighet
Jämställdhetsintegrering
Den 4 juni 2014 genomgick ”Vi vill vara med” tillsammans med Music factory i Skara en utbildning i
jämställdhet som tillhandahölls av Kicki Borhammar på EDCS-resurscentra för jämställdhet och mångfald
(tillväxtverket, EU, ESF & VG-region). Vi träffades en heldag för att diskutera viktiga aspekter vad gäller
jämställdhet & tillgänglighet. Vi diskuterade hur man får jämställdhetsfrågan som en naturlig och ständig
dialog i ett kommande projekt. Ett alternativ tillika förslag är att ha frågan som en ständig punkt på
dagordningen när styrgrupp/projektgrupp/projektledning träffas. Vi måste även ta i beaktande hinder som
stötts på från andra projekt. Unga In exempelvis, har haft svårt att nå unga kvinnor i förorterna, här har man
ändrat taktik och istället för att försöka nå dessa kvinnor på sociala arenor har man helt enkelt knackat dörr i
förorten för att säkerställa att man når alla. Vi måste vara flexibla för denna tanke även i vårt kommande
arbete och hela tiden reflektera över om vi når ut till alla ungdomar eller om vi behöver byta fokus. Återigen,
mycket av detta kommer att komma upp då man har frågan som en ständig punkt på dagordningen. Vidare
måste vi även vara flexibla i kommande insatser, vi måste problematisera innan vi går igång med insatser.
Om det är planerat studiebesök inom exempelvis mansdominerande yrken måste vi vara vaksamma hur
fördelningen bland deltagare ser ut.

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer att genomsyra hela processen framgent, dels vad
gäller den fysiska miljön men framförallt vad gäller den psykiska miljön. Då vår idé innebär att utveckla lokala
nätverk på en strukturell nivå har vi inte kommit så långt som till mötesplatserna, dock ligger här ett stort
ansvar på en ev. projektledning att vara med att ta fram mötesplatser som är tillgängliga för alla. Även denna
punkt kan med fördel finnas med som en stående punkt på dagordning när styrgrupp/projektgrupp träffas.
Eftersom denna projektidé till stor del handlar om att fånga ungdomar som befinner sig utanför våra system
kommer informationsspridning bli en stor del. Här måste vi tänka till och ta hjälp från de som är duktiga på
hur man på bästa sätt sprider information via post, internet & media så att alla kan ta del av den. Vi måste
tillhandahålla informationen på lättläst svenska, vi måste fundera på översättning så att vi når de grupper
som inte kan ta till sig information på svenska, vi behöver tänka på hur vi når anhöriga etc.
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7. Diskussion
7.1 Slutdiskussion
Implementeringstanken har funnits med sedan första dagen, redan tidigt siktade vi på att använda de
resurser som redan finns och tanken är att i ett genomförandeprojekt använda personella resurser som
medfinansiering. Anledningarna är dels att undvika en för hög grad av finansiering via deltagare
då risken då är stor att fokus hamnar på antalet deltagare snarare än kvaliteten i på insatserna.
Framförallt är anledningen att det blir enklare att implementera strukturen då det vid
projektslut inte innebär någon ytterligare kostnad för respektive aktör eftersom
personalresursen redan då finns i det nya arbetssättet. Med denna tanke kommer de lokala
mötesplatserna kunna fortsätta precis som under projekttiden. Sedan får man utvärdera det mervärde som
projektet är tänkt att ge såsom lots, informationsspridning etc. Om det visar sig effektivt, vilket vi tror, får
diskussionen tas redan tidigt under projektet om implementering även för dessa insatser, även om det för
dessa insatser krävs en finansiering vid projektslut.

Genom att tänka i de banor som nämns ovan finns även goda möjligheter att genom ett projekt
påverka strukturen för arbetet för Skaraborgs unga på lång sikt. Särskilt om vi kan komma
överens om en gemensam plattform som är organisationsövergripande och som spänner över
hela det geografiska området Skaraborg.

Vi har under denna förstudie haft ett tydligt fokus tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och
Samordningsförbundet Västra Skaraborg försökt få till ett Skaraborgsövergripande arbetssätt. Syftet med
detta breda synsätt är dels att vi skulle kunna arbeta mycket effektivare med de lokala insatser som finns och
som fungerar, det skulle även innebära större möjligheter att hitta individuella lösningar för fler ungdomar då
man skulle få tillgång till en mycket bredare insatsbank. Framförallt skulle det underlätta en implementering
av idéerna gentemot våra statliga myndigheter. Det är svårt att påverka de statliga myndigheterna utifrån en
enskild kommun, men om vi kan enas i 15 kommuner finns mycket större möjligheter att påverka
myndigheterna, förutsatt att idéerna och arbetssättet fungerar och visar sig effektivt via ett
genomförandeprojekt.

De aktörer vi ser skulle ingå i en gemensam plattform i första hand eller i ett partnerskap är framförallt:
Kommunerna via socialtjänst, skola & arbetsmarknadsenheter. Myndigheterna Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Migrationsverket. Regionen via ungdomsmottagningar, psykiatri och vårdcentraler. Det
kan bli aktuellt med fler aktörer i ett partnerskap.
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Tibromodellen
Det har varit stort engagemang för arbetet i vårt område och dessa workshoppar har satt igång
samverkansarbetet med målgruppen i flera kommuner. Tydligast har detta skett i Tibro kommun där man
redan nu startat en mötesplats för unga 15 år och uppåt. De som ingår i detta arbete är skolan,
socialtjänsten, arbetsförmedling, kultur & fritidsnämnden, folkhälsan och arbetsmarknadsenheten. Idén är att
finnas till hands för framförallt ungdomar oavsett stödbehov två tillfällen i veckan samtidigt som man har
brutit ner arbetet i tre delar: främjande, förebyggande och akut. Utifrån dessa delar sätter man in insatser
enligt ett årsschema. Mötesplatsen i Tibro är öppen kl. 10 – 12 tisdagar och torsdagar. Nu sker arbetet med
mötesplatsen i arbetsmarknadsenhetens regi man men tanken är att involvera fler aktörer efter hand.

Mariaprojektet
Under denna förstudie har kontakt tagits och samarbete har initierats med framförallt den inom respektive
kommun som har ansvaret att jobba med det kommunala informationsansvaret. I Mariestad har detta arbete
resulterat i en samverkansinsats för ungdomar i gymnasieåldern som av en eller annan anledning har svårt
att fungera i skolan. Vi började denna tanke tidigt under förstudien som ett resultat av att Vadsboskolan såg
ett behov av motiverande insatser för elever som ännu inte börjat gymnasiet. Vadsboskolan hade fått
indikationer på att det var ett antal elever från högstadiet som sökt till Vadsbogymnasiet som haft hög
frånvaro och som varit struliga under stora delar av högstadiet. Tanken var då att försöka fånga upp och
motivera dessa elever innan det gått så långt att de riskerar att bryta sina gymnasiestudier. Kontakt togs med
Studieförbundet vuxenskolan som har erfarenhet av motivationsgrupper och med rektorn på Vadsboskolan
för dialog. För att detta skulle kunna bli verklighet behövdes lokal, motivationsinsats samt lösning på skolmat.
Skolan löste matfrågan samt upplät en pedagog, samma person som har det kommunala
informationsansvaret. Lokalen står Mariestads kommun och Individ och familjeomsorg &
Arbetsmarknadsenhet för, lokalen heter Maria Nova varför motivationsgruppen går under arbetsnamnet
”Mariaprojektet”. Samordningsförbundet Norra Skaraborg finansierar den externa insatsen (Studieförbundet
Vuxenskolans motivationsgrupp med en pedagog). Upplägget är att pedagogen från Vadsboskolan börjar
dagen med att träffa ungdomarna. Många gånger handlar det om att få kontakt med ungdomarna för att
motivera dem att komma till mötesplatsen framför att vara hemma. Pedagogen finns på plats fram till lunch
och jobbar med motivation och vägledning. Det handlar om att försöka motivera ungdomarna tillbaka till
skolan. Vid lunch tar pedagogen från Studieförbundet vuxenskolan vid för att påbörja de motivationsinsatser
som är planerade. Insatserna utgår mycket från ungdomarnas önskemål men följer de teman man på
förhand bestämt. De teman som varit aktuella är bl.a. friskvård, arbetslivsorientering, skapandeverksamhet
och kost & hälsa.

Motivationsinsatsen riggades för att kunna starta i början av september och hålla på i 6 veckor. Då eleverna
vid tidpunkt för beslut befann sig på sommarlov var det oklart hur många som var aktuella. Det riggades att
kunna ta emot 10 ungdomar fr.o.m. september. När väl insatsen startade var det 4 ungdomar som påbörjade
insatsen. Antalet har varierat under tiden och i skrivande stund uppe i 8 ungdomar. Beslut fattades med 6
veckor, beslutet har förlängts och kommer med nuvarande beslut att pågå t.o.m. 31 december 2014. Möte
för diskussion om framtiden är planerat till 10 december 2014. En tanke som då kommer att lyftas är att få
med personal från socialtjänst och arbetsmarknadsenhet till mötesplatsen en given tidpunkt varje vecka.
Jämför ovan Tibro kommuns satsning.
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7.2 Slutord
Det viktigaste nu är att resultat tas om hand och används i det fortsatta arbetet med Skaraborgs unga. Det är
många tjänstemän som investerat tid i våra workshoppar och som kommit med goda erfarenheter samt
tillfört goda och fullt genomförbara idéer/förslag för målgruppen. Vi har ett ansvar gentemot dem som gjort
denna investering och det är mycket viktigt för ett kommande arbete att de förslag som framkommit får
gehör. Det finns ett förtroendekapital och ett engagemang som är mycket viktigt att förvalta.

Förslag till arbetsmodell för ett samlat grepp inom Skaraborg:
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8. Bilaga
Se bifogad förstudieansökan
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