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1. BAKGRUND 
 
Många ungdomar som lämnar särskolan skulle med rätt stöd kunna beredas plats på den 
reguljära arbetsmarknaden. Dock saknas idag en effektiv metod där fokus är arbete för den 
här målgruppen. Därför riskerar många att hamna i daglig sysselsättning i onödan, vilket är 
negativ både för individen och för samhället. Särskolan, daglig verksamhet och 
arbetsförmedlingen signalerar samstämmigt att de idag inte förfogar över de rätta verktygen 
för att effektivt arbeta med den här målgruppen. I augusti 2009 startar satsningen på ett 
Ungdomstorg i Umeå. Ungdomstorget vänder sig till unga med särskilda behov, men även 
Ungdomstorget saknar ett effektivt verktyg för den här målgruppen i det ”smörgåsbord” av 
åtgärder som man förfogar över.  
 
Berörda parter är överens om att ungdomarna från särskolan behöver en längre riktad insats 
där de får tid att mogna och där de får hjälp för att hitta rätt antingen till den öppna 
arbetsmarknaden (med eller utan samhällets stöd) eller till daglig sysselsättning. Vad som 
efterfrågas är ett ”mellanår” där den unge får stöd och tid för sin utveckling.  
 
I Skellefteå har man sedan augusti 2007 drivit projektet ”Mellansteget” där man utvecklat en 
metod som är skräddarsydd för målgruppen och som gett bra resultat. Modellen presenterades 
bland annat på Samordningsförbundens länskonferens i Lycksele varpå ett starkt intresse för 
att starta en liknande satsning i Umeå väcktes. Vid konferensen ”En arbetsmarknad för alla” 
som anordnades i Umeå tog frågan ytterligare fart varpå en arbetsgrupp påbörjade arbetet med 
att ta fram en beskrivning anpassad för Umeå. I slutet av juni genomförde arbetsgruppen ett 
studiebesök till Skellefteå varpå denna beskrivning tagits fram och förankrats hos alla 
deltagande parter.  
 
Den beskrivning som här följer är i enlighet med den modell som används i Skellefteå och 
arbetsgruppens bedömning är att ”Mellansteget” kommer att utgöra ett viktigt verktyg för en 
målgrupp som idag saknar rätt stöd.  
 
 
2. SYFTE 
 
Syftet är att med gemensam planering erbjuda ett visst urval av deltagare som avslutat 
gymnasiesärskolan en teoretisk och praktisk vidareutbildning där syftet är att kvalitetshöja 
individen och få en bättre träffsäkerhet om de står till arbetsmarknadens förfogande eller om 
de bör rekommenderas att ansöka om daglig sysselsättning i kommunens regi.  
 
Syftet med projektet är också att synliggöra de särskilda styrkor som målgruppen har.  
 
 
3. MÅL  
 
Efter avslutat deltagande i projektet (1 år) är målet att den enskilde individen ska vara stärkt 
och medvetandegjord om sina förutsättningar/begränsningar, ha en realistisk självbild, ökad 
självkänsla, kunskaper om samhälleliga rättigheter/skyldigheter och krav samt 
myndigheternas roller.  
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Målet är också att verksamheten ska implementeras i ordinarie verksamhet. Socialtjänsten är 
ansvarig för att diskussionen påbörjas senast ett år efter projektet startats, dvs. i inledningen 
av 2011.  
 
Operativa mål: 

• Projekttiden ska leda till ett gemensamt arbetsmaterial/metod för att klargöra 
förutsättningarna. Fokuseringen ska ligga i att respektive myndighet kan nyttja 
utvärderingsmaterialet. Nytt sätt att se och samverka kring individen. 

• Öka och säkerställa arbetsförutsättningarna så att 50 % av deltagarna bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Totalt beräknas ca 30 ungdomar delta i projektet. Vi 
kan sedan 2005 se en trend att fler ungdomar går in i daglig verksamhet än tidigare. 
Att bryta den trenden är viktigt då vi vet att det är mycket svårt för den här 
målgruppen att gå från daglig verksamhet till reguljärt arbete.  

• Projektanställda och berörda handläggare hos respektive myndighet ska uppleva att 
deras kompetens för att arbeta med målgruppen har ökat som ett resultat av projektet 

• Efter avslutad projektperiod ska den enskilde individen vara stärkt och 
medvetandegjord om sina förutsättningar 

• Under tiden och efter avslutad utbildning ska 100 % av deltagarna få en muntlig och 
skriftlig utvärdering i vägledande syfte. 

• Ungdomar som deltar i Mellansteget ska uppleva att: 
o projektet bidragit till en positiv personlig utveckling 
o deras livssituation har förbättrats 
o insatsen har haft hög kvalité 
o de har kunnat påverka insatsen 

 
 
4. MÅLGRUPP 
 
Målgruppen är i första hand ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. I andra hand kan 
ungdomar som provat annan aktivitet vara aktuella. Gemensamt för båda grupperna är att man 
bedömer att personen har behov av att växa/mogna inför vuxenlivet genom projektinsatsen, 
innan man tar ställning till om de är ”jobready” för öppna arbetsmarknaden eller om det är 
daglig sysselsättning via kommunen.  
 
Projektet beräknas omfatta 10-12 ungdomar/grupp. Totalt över projekttiden beräknas 30-36 
ungdomar delta.  
 
Målgruppskriterier 
 
Personer upp till 25år med en utvecklingsstörning som bedöms stå nära öppna 
arbetsmarknaden 

- Gått ut nationellt program inom särskolan i Umeå nuvarande år 
- Gått ut nationellt program inom särskolan i Umeå tidigare år.  
- Eftersträvar jämn könsfördelning. 
- Personen är bedömd kunna ta till sig Mellansteget och praktikplatsen. 
- Möjlighet att uppbära aktivitetsersättning via F-kassan. 

 
5. ORGANISATION  
 
Projektet kommer att ägas av Umeå kommuns socialtjänst.  
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Projektet styrs av Ungdomstorgets styrgrupp med representation från Viva 
kompetenscentrum, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten (Ungdomsslussen 
och daglig verksamhet), Särskolan, Ungdomscentrum och Samordningsförbundet. Viva 
Kompetenscentrums representant är ordförande. Styrgruppen sammanträder cirka var sjätte 
vecka.  
 
Operativt anställs en projektledare samt en projektmedarbetare, på heltid. Båda dessa anställs 
av Socialtjänsten.  
 
Ett samarbete ska etableras med ”Mellansteget” i Skellefteå under våren 2010. Syftet med 
detta är att stärka verksamheterna i Skellefteå och Umeå genom erfarenhetsutbyte.  
 
 
6. GENOMFÖRANDE 
 
Mellansteget kombinerar praktik med teori. Vid tre tillfällen går deltagarna ut på praktik, 
däremellan är det teoriperioder i olika omfattning. Här nedan illustreras ett normalår i 
mellansteget.  
 

 
 
6.1 Kick off 
 
Varje grupp startar med en kick-off där syftet är att lära känna varandra. Innehållet är en 
blandning av att göra roliga saker såsom go-cart, bowling eller annat kombinerat med grupp 
och individsamtal. Det sistnämnda handlar om att prata om förväntningar, egenskaper och 
intressen.  
 
6.2 Rekrytering av deltagarna 
 
Den här frågan är ännu ej färdigdiskuterad. Ansvaret ligger hos Ungdomstorgets metodgrupp.  
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Praktik 
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Utvärdering  
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med berörda parter 
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6.3 Personlig utveckling 
 
Att stärka och utveckla individen är bärande rakt igenom projektet. Det kommer man att 
arbeta med på olika sätt och med olika metoder under teori- och praktikperioderna. Grunden i 
arbetet är att skapa goda relationer och att positivt förhållningssätt baserat på 
lösningsfokuserat tänkande. Mycket handlar om att bryta mönster vilket tar tid och kräver 
tålamod. Nedan följer en beskrivning av olika inslag, vilket kan göras i såväl grupp som 
individuellt. Allt beroende på vad som är mest lämpligt.  
 
Motivation: Mycket kraft kommer att läggas på att motivera ungdomarna genom att t.ex. visa 
på framsteg, små som stora. Att under hela processen tydliggöra den utveckling som var och 
en av deltagarna har. Att skapa en miljö där deltagarna själva känner att de är med och 
påverkar sin egen utveckling samt att ge bekräftelse.  
 
Värderingar: Att arbeta med värderingar är en viktig del av den personliga utvecklingen. Här 
belyses hur människor tycker och tänker olika. Hur olika människor ser saker på olika sätt, 
vad som är viktigt för att jag ska må bra och trivas på jobbet och vad som är viktigt för att 
andra ska må bra och trivas.   
 
Att vara vuxen: När är jag vuxen och vad innebär vuxenlivet? Vilka är dom sociala koderna 
och vad innebär dom? Vilket stöd har jag kring mig och var kan jag få stöd är några av de 
frågeställningar som kommer att belysas 
 
Självförtroende: Här kommer man att jobba med den enskilda individens styrkor och 
svagheter. Hur man kan använda det man är bra på och hur man hanterar det man tycker är 
svårt. En röd tråd i detta är att arbeta med att få den unge att se möjligheter istället för 
svårigheter.  
 
Självinsikt: Under projektet jobbar man med att stärka den unges självinsikt, vilket bland 
annat kommer att innehålla; Lyssna förstå och tala. Vad är viktigt att veta om mig själv för att 
det ska blir bra. Min funktionsnedsättning och vad det innebär. Min funktionsnedsättning i 
relation till arbete. Samt att skriva presentationsbrev.  
 
Sätta upp mål: Deltagarna kommer att tränas i att sätta upp mål både på lång och kort sikt. 
Mål som är uppföljningsbara och som leder utvecklingsprocessen framåt. Var står jag idag 
och var vill jag? Hur ser min framtid ut och hur ska jag nå dit? Samt vilken hjälp och stöd jag 
behöver för att nå dit.  
 
Att förtydliga: Att förtydliga situationer är viktigt bland annat för att skapa insikt. Här 
kommer man att använda bilder, rollspel, rita, spela upp och filma olika situationer. Allt 
utifrån vad som anses lämpligast.  
 
6.4 Studiebesök 
 
Under teoriperioderna ska studiebesök genomföras. Studiebesöken är viktig och har flera 
syften. Bland annat att; Ge deltagaren möjlighet att se nya arbetsplatser. Öka deltagarnas 
insyn i arbetslivet och fungera som underlag i diskussioner om hur ”verkligheten” ser ut. Ge 
deltagarna insikt om vad som krävs för att klara ett arbete. Samt ge deltagarna möjlighet att 
marknadsföra sig.  
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6.5 Praktik 
 
En central del av projektet är praktik på den reguljära arbetsmarknaden. Ungdomen är själv 
med och förbereder/planerar sin praktik och platsen väljs utifrån ungdomens önskemål och 
möjlighet att få arbete. Praktiken genomförs under tre 10 veckorsperioder där den unge är på 
praktikplatsen under fyra av veckans dagar. Den femte dagen återsamlas gruppen för 
uppföljning och olika teoriinslag.  
 
På arbetsplatsen ska det finnas en utsedd handledare som ansvar för praktiken på plats. 
Projektets personal gör kontinuerlig uppföljning genom att vara på praktikplatsen 1 ggr/vecka. 
Det är viktigt att projektpersonalen ger stöd både till deltagaren och till handledaren. Vid 
praktikperiodens slut ska det göras ett skriftligt omdöme där det tydligt framgår hur det har 
fungerat för den unge på arbetsplatsen. Omdömet ska skrivas enligt särskild mall som ska 
synkroniseras med material som används på Ungdomstorget.  
 
6.6 Övrigt 
 
Deltagarna ska också ha möjlighet att få andra typer av utbildningar och information som är 
relevant för dem. Det kan handla om att ta in föreläsare från myndigheter eller företag som 
föreläser om t.ex. privat ekonomi, samhällsinformation, konsumentfrågor m.m. Innehållet 
styrs med utgångspunkt i deltagarnas behov.  
 
6.7 Skriftlig utvärdering 
 
Efter avslutad tid i projektet ska en skriftligt sammanställd individuell utvärdering och 
rekommendationer tas fram för varje deltagare. Härefter anordnas en träff med deltagaren och 
berörda parter.  
 
6.8 utbildning av praktikhandledare 
 
Alla praktikhandledare ska erbjudas en utbildning av projektpersonalen. Ansvarig för detta är 
projektledaren. Utbildningens syfte är att stärka handledaren i deras roll och förbereda dem 
för målgruppens behov 
 
 
7. JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION 
 
I urval av deltagare skall man sträva efter att ha en jämn könsfördelning. Vidare ska projektets 
resurser fördelas rättvist mellan alla deltagare oavsett kön eller etnicitet. I urval av deltagare 
kommer närhet till arbetsmarknaden att gälla som viktigaste urvalsfaktor, därefter kön. 
Projektet ska också rekrytera ungdomar med utomnordisk bakgrund enlig samma proportioner 
som i målgruppen totalt.  

 
8. TID OCH AKTIVITETSPLAN  
 
Projektet påbörjas i januari 2010 och den första gruppen förväntas börja i februari. Den första 
gruppen blir en specialgrupp på så sätt att den har en annan starttid än den optimala i augusti. 
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Aktivitet Start  Slut 
   
Total projekttid 2010-01-01 2012-06-30 
   
Rekrytering av personal 2009-09 2009-10 
Praktiska frågor (iordningställande av lokal etc.) 2009-11 2009-12 
Planering Temabuilding och utbildning av personal  2010-01 2010-01 
Grupp 1 (Specialgrupp) (6 deltagare) 2010-02 2010-12 
Grupp 2 (10 deltagare) 2010-08 2011-06 
Grupp 3 (12 deltagare) 2011-08 2012-06 
 
9. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
 
Mellansteget kommer att följas upp på följande sätt: 
 

o Projektet är en del av Ungdomstorgets insatsutbud och kommer därför att beröras av 
den utvärdering som görs av Ungdomstorget. 

 
o Projektet kommer att rapportera till Samordningsförbundet enligt den mall som tagits 

fram för detta. 
 

o Under projektets andra år ansvarar Samordningsförbundet för att minst ett 
studentarbete görs med syfte att följa upp/utvärdera insatsen. 

 
 
10. FÖRDELNING AV KOSTNADER 
 
Personal 
Operativ personal Omfattning Arbetsgivaransvar finansiering 
Projektledare 1.0 årsarbetare Socialtjänsten (Soc) Samordningsförbundet (SF) 
Projektmedarbetare  1.0 årsarbetare Socialtjänsten Soc/SF 
 
Externa tjänster 
 Finansiering 
Utbildning Samordningsförbundet 
 
Lokaler 
Lokaler Finansiering 
Grupplokal returmarkanden Gymnasieförvaltningen 
Kontor för personalen Gymnasieförvaltningen 
  
Utrustning lokaler Finansiering 
Utrustning i grupplokal Gymnasieförvaltningen 
Utrustning kontor för personal Gymnasieförvaltningen 
  
Drift  Finansiering 
Dator och telefon Socialtjänsten 
 
Övriga kostnader 
Övriga kostnader Finansiering 
Ska specificeras (Ca 100 tkr) Samordningsförbundet 
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Total fördelning av kostnader 
Gymnasieförvaltningen (Möblerade lokaler) 261 000 kr 9 % 
Socialtjänsten (0,5 projektmedarbetare) 501 848 kr 18 % 
Arbetsförmedlingen 0 kr 0 % 
Samordningsförbundet (personal, utbildning och övriga kostander) 2 178 183 kr 73 % 
Totalt 2 817 503 kr 100 % 
 
 
11. BUDGET ANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
 
KOSTNADER 2010 2011 2012 Totalt 
 2010-01-01  2012-06-30  
Personal  673 000 kr   693 190 kr  356 993 kr   1 723 183 kr  
Projektledare 1.0 27 000 kr/mån  460 000 kr   473 800 kr   244 007 kr   1 177 807 kr  
Projektmedarbetare 0,5 25 000 kr/mån  213 000 kr   219 390 kr   112 986 kr      545 376 kr  
     
Externa tjänster    60 000 kr     60 000 kr    20 000 kr      140 000 kr  
Personalutbildning/Handledning    60 000 kr     60 000 kr     20 000 kr      140 000 kr  
     
     
Lokaler           -   kr            -   kr            -   kr              -   kr  
     
     
Övriga kostnader  155 000 kr     95 000 kr    65 000 kr      315 000 kr  
Resor    30 000 kr     30 000 kr     15 000 kr        75 000 kr  
Kringkostnader elever    60 000 kr     30 000 kr     30 000 kr      120 000 kr  
Infomaterial    10 000 kr            -   kr            -   kr        10 000 kr  
Övrigt    10 000 kr     10 000 kr       5 000 kr        25 000 kr  
Praktikhandledarutbildning    15 000 kr     15 000 kr     15 000 kr        45 000 kr  
Kick-off för personal    10 000 kr            -   kr            -   kr        10 000 kr  
Kick-off för deltagare    20 000 kr     10 000 kr         30 000 kr  
Summa projektkostnader      888 000 kr       848 190 kr       441 993 kr       2 178 183 kr  
     
Finansiering 2010 2011 2012  Totalt  
Samordningsförbundet Umeå       888 000 kr        848 190 kr        441 993 kr        2 178 183 kr  
 
 
 
 


