Delrapport till Samordningsförbundets styrelse
angående Insats för unga 16-29år
Bakgrund/nulägesbeskrivning
Samordningsförbundets nya insats riktar sig till unga i åldern 16-29 år som har ett uttalat behov av stöd från
flera parter för att kunna komma till arbete eller studier. Insatsen är ett komplement till parternas ordinarie
verksamhet och stöd och ersätter inte dessa hos parterna. Projektägare är Upplands Väsby kommun, Vägval
Vuxen, som ansvarar för anställningen för samordnaren som i sin del ansvarar för uppbyggnaden och driften
av mötesplatsen.
Insatsen påbörjades i december 2018 och sträcker sig till december 2020. Enligt projektdirektivet finns en
uttalad tanke om implementering efter denna tid. Projektdirektivet och den av styrgruppen tagna risk- och
konsekvensanalysen beskriver organiseringen, genomförandet och implementeringen i grova drag och är
också de dokument som vi i starten av insatsen lutar oss mot.
Insatsen ska erbjuda en mötesplats där det finns personal med olika kompetenser som möter de unga på en
neutral plats, som behöver stöd för att komma vidare i livet till egen försörjning. Insatsen byggs upp med stor
påverkan från målgruppen. Alla parter kan hänvisa och remittera unga till insatsen, men platsen är även helt
öppen för de unga att komma till utan remiss eller beslut. I mötesplatsen ska det finnas möjlighet för
parternas personal att förlägga en viss del av sin arbetstid.
Insatsen målgrupp är komplex, heterogen och många återfinns inte i dagsläget hos någon av parterna de har
heller inte pågående studier eller arbete. I vardagligt tal kallas denna grupp för ”hemmasittare”. Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har i uppdrag att samköra register för att få en bild av hur
många unga det är som varken arbetar eller studerar. Där räknas de unga som återfinns bland annat hos
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, försörjningsstöd bort. Kvar är de som inte har en egen ekonomisk
försörjning eller planering hos någon part. De unga som arbetar utomlands, men som fortfarande är skrivna i
Sverige, t.ex. de unga som har arbete i Norge eller Danmark räknas dock in i statistiken. Nedan presenteras
statistik för andelen unga som varken arbetar eller studerar de tre kommunerna, jämfört med i riket i stort.

Statistik över unga som varken arbetar eller studerar
siffror från MUCF feb 2019, https://www.mucf.se/uvas-statistik

SOLLENTUNA

UPPLANDS
VÄSBY

SIGTUNA

tjejer, 16-24 år
killar, 16-24 år
kvinnor, 25-29 år
män, 25-29 år
tjejer, 16-24 år
killar, 16-24 år
kvinnor, 25-29 år
män, 25-29 år
tjejer, 16-24 år
killar, 16-24 år
kvinnor, 25-29 år
män, 25-29 år

2015

2016

Inrikesfödda, Utrikesfödda,
%
%

Inrikesfödda,
antal och
andel
128 = 4.3%
21 = 6.3%
124 = 9.1%
147 = 10.5%
79 = 4.4
143 = 7.5
95 = 9.6
96 = 8.7
90 = 5.1
135 = 6.8
110 = 10.8
91 = 8.4

4.6
5.9
9.7
10.3
5.4
7.2
9.6
9.8
6.8
7.0
10.8
9.4

15.1
12.6
22.4
14.8
13.0
15.3
20.4
14.0
18.4
12.9
25.9
13.9

2016
Utrikesfödda,
antal och andel

Antalet unga

99 = 16.3%
84 = 12.3%
131 = 20.7%
93 = 16.8%
71 = 15.3
63 = 13.1
112 = 24.1
69 = 15.4
107 = 16.1
102 = 12.8
150 = 22.8
82 = 13.3

227st
105st
255st
240st/ totalt 827st
150st
206st
207st
165st/ totalt 728st
197st
237st
260st
173st/ totalt 867st
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Sigtuna
RIKET

tjejer, 16-24 år
killar, 16-24 år
kvinnor, 25-29 år
män, 25-29 år

5.8

16.0

7.0

13.1

9.8

25.8

9.6

21.2

22481 =
5.2%
28579 =
6.3%
25005 =
9.3%
26437 =
9.3%

13793 = 16.5%
15413 = 15.2%
19957 = 25.4%
17127 = 20.9%

Organisation/struktur
Den nya insatsen startade i december 2018 då samordnaren för insatsen påbörjade sin anställning.
Samordnaren ansvarar för att bygga upp insatsen så att den kan ta emot deltagare under våren 2019. I slutet
av februari blev det klart med lokal för insatsen.
Samordnaren har från december månad arbetat bland annat med att ta fram en konkret handlingsplan, ta
kontakt med respektive part i DUA-styrgruppen1 samt arbetat med att bygga ut nätverket som behövs för att
insatsen ska lyckas nå sina mål. Nya kontakter hos kommunerna och myndigheterna är tagna och ett par av
parterna är redo att skjuta till personella resurser för att bygga de personalgrupper som behövs för att möta
målgruppen.
Den 4 december genomförde samordningsförbundet ett lyckat och välbesökt frukostmöte med Tema Unga.
Där vi fick ta del av Försäkringskassans kartläggning och behovsanalys hos unga med aktivitetsersättning,
samt en innovativ företagsidé om ett matchningssystem som möjliggör för unga med funktionsvariationer att
komma ut i arbetslivet.
Den 19 februari genomfördes en workshop för yrkesverksamma för att ytterligare belysa de behov de ser hos
målgruppen i dagsläget. Vilka aktiviteter och kompetenser ser vi behövs i insatsen för at fler ska få
möjligheten via samordnat stöd komma tillbaka till studier eller komma ut i arbetslivet? Var den
frågeställningen vi utgick ifrån. Responsen var stor och vi fick många bra och viktiga inspel kring frågan.
Ytterst handlar det om att insatsen måste vara flexibel och kunna hantera många olika behov samtidigt, vara
stöttande, en möjliggörarare och ha fokus på den samordnande funktionen mellan de unga och de
yrkesverksamma.
Ett anbudsförfarande kring att köpa arbetsträningsplatser är också initierat. Detta sköter förbundschefen i
samråd med samordnaren. Ett styrelsebeslut finns också om att undersöka möjligheten att insatsen ska gå in i
ett ESF projekt riktat till gruppen programområde 2, insatsen är utformad i sin helhet så att det passar in i det
av styrelsen antagna projektdirektiven. Om detta skulle gå igenom medför det extra medel från ESF som kan
ytterligare stärka upp insatsen i form av personella resurser.
För att samla kunskap och hitta lyckade satsningar har ett av flera planerade studiebesök gjort i länet.
Samordnaren och förbundschefen besökte verksamheten Kyrkogatan 8 i Norrtälje. En verksamhet som riktar
sig till unga 16.24 år som varken arbetar eller studerar. Verksamheten har sin grund i den lokala
överenskommelse som finns mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Ett mycket spännande samarbete
som hade växt över tid var mellan dem och Väddö folkhögskola, en mycket lyckad satsning på
studiemotiverande kurser som fått flera unga att gå en utbildning via folkhögskolan. Det kan vara något för
samordnaren att undersöka vidare om detta kan vara något för insatsen.

Måluppfyllelse
De mål för insatsen som anges i projektdirektiven är följande:
På individplan: målet är att deltagarna (de unga som besöker verksamheten) kommer ut i studier eller arbete.
Delmål är stegförflyttningar i form av till exempel förberedande aktiviteter, bättre upplevd hälsa eller en ny
riktning i livet för den unge.
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Den befintliga styrgruppen för DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete – är också styrgrupp för
insatsen

2

Sigtuna
På strukturplan: målet är att det skapas en god samverkansstruktur mellan parterna och övriga aktörer runt
målgruppen. All personal hos parterna ska känna till insatsen och de aktiviteter som kan erbjudas de unga.
Insatsen och dess aktiviteter registreras i ”Insatskatalogen” som uppdateras av samordningsförbundet.
Fram till idag har fokus främst legat på strukturmålet. Insatskatalogen håller på att uppföras, beräknas vara
klar under 2019, det arbetet inbegriper alla i Samordningsförbundet med stöd av kansliet. En
kommunikationsplan är i utkastfasen, här är det tänkt att styrgruppen ska få vara en stor part i arbetet med att
nå ut till parternas medarbetare om vad insatsen kan erbjuda målgruppen. En kartläggning över de nätverk
som finns runtomkring kommunerna och myndigheterna presenteras under nästa styrgruppsmöte.
Samordnaren arbetar aktivt med att påtala lyckade nätverk och samverkansgrupper för att fortsätta arbetet att
hålla en god samverkansstruktur mellan parterna och övriga aktörer. Detta mål kommer att fortsätta arbetas
med under hela insatsperioden.

Utmaningar
Nu är lokalen klar och det är Upplands Väsby kommun som står på hyreskontraktet. Lokalen ligger centralt i
Upplands Väsby med närhet till både tåg och bussar. Planeringsarbete att iordningsställa lokalen med hjälp
från några från målgruppen är i full gång, detta sker med gott stöd från verksamheten Vägval unga.
Samordnaren förankrar med styrgruppen hur det kan säkerställas att de rätta kompetenserna förs in i insatsen.
Handlingsplanen beskriver hur detta arbete skulle kunna organiseras.
Samordnaren behöver en operativ grupp att samarbeta med kring insatsen. Då flera av parterna har eller ska
genomgå stora förändringar ser vi ytterligare behov av en sådan grupp. Samordnaren tar fram ett förslag med
behovsanalys och exempel på ansvarsområden för denna grupp för styrgruppen att ta ställning till. En lösning
skulle exempelvis kunna vara att ha en gemensam operativ grupp för alla tre kommuner med parter. Önskvärt
att bildandet av en operativ grupp prioriteras för att sättas under första halvåret 2019.
Ansökan om att gå med i ESF-projektet tar mycket tid i anspråk och arbetet fördelas mellan samordnaren
och förbundschefen som följer upp arbetet veckovist. Ansökan ska lämnas i den 15 mars.
Ett samspel mellan parterna, en bra kommunikationsplan och bra samarbete med civilsamhället är en
förutsättning för att nå ut till målgruppen och få dem att komma till verksamheten. För att få bäst genomslag
behövs flera goda ambassadörer som kan prata om det bra arbetet insatsen gör. Att hitta olika sätt för att gå
ut med denna typ av information/kunskapsspridning är något som också kommer att prioriteras under 2019.

Kommande arbete
Under de kommande månaderna kommer fokus ligga på att öppna upp verksamheten och starta arbetet med
deltagare och besökare. En annons om rekrytering av studie- och yrkesvägledare kommer att påbörjas inom
kort för att möjliggöra en bra start i detta arbete.
Under styrgruppsmötet kommer handlingsplanen, en marknadsföringsstrategi samt en projektplan med en
planering för implementeringen att lyftas fram för bearbetning. Ett arbete som planeras fortsätta under hela
2019.
I mars kommer hela Samordningsförbundet åka på en konferens ”FINSAM så in i Norden” för att ta del av
en spännande blandning av lokala, regionala, nationella och nordiska exempel kring just samverkan. Här
kommer också möjligheter att ta in kunskap och knyta kontakter med andra samordningsförbundet som
arbetar med liknande frågor den nystartade insatsen gör.
Tina Claesson
Samordnare
2019-03-13
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