
 
 
 

Gemensamma taget, GT 
 

Bakgrund/Problemformulering  
I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till 
som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar har idag sin utkomst 
via sina föräldrar och bor fortfarande hemma. Konsekvenserna av längre tids 
utanförskap från arbete blir att ungdomar ser försörjning med offentliga medel som ett 
gångbart alternativ till arbete.  
 
På arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten funderar man 
mycket och ofta på hur det blir så? 
 
På vilket sätt beskrivs arbetslivet i skolan?  
 
Vad är ungdomarnas livsvärden?  
 
Hur ser ungdomarna på ”försörjning”? 
 
Vilken bild har ungdomarna av ”vuxenlivet”? 
 
Är bilden av arbetsförmedlingen och socialförvaltningen rimlig beträffande krav och  
rättigheter? 
 
Arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och arbetsförmedlingen avser göra ett 
helhetsgrepp för ungdomar mellan 16-25 år. Hur ser arbetslivet ut i Lycksele, vad kan 
den unge förvänta sig för första arbete? Vilken information får Lyckseles 
gymnasieelever från arbetsförmedlingen och socialförvaltningen? 
 
Idag finns ingen samverkan eller gemensam insats för att förebygga detta för Lyckseles 
ungdomar vilket medför orimliga förväntningar på samhällsaktörerna och ett passivt 
förhållningssätt. 
 
Arbetsförmedlingen arbetar jobbinriktat, när och om ungdomen vill vara inskriven på 
arbetsförmedlingen. 
Socialförvaltningen upplever att det finns personer som skapar sig en ”subkultur” vilket 
innebär att ungdomarna skapar egna normer och värderingar, där lönearbete ibland 
blir sekundärt.  
 
Arbetsmarknadsenheten har kännedom om ungdomar som idag inte ser arbetslöshet 
som ett problem, utan värderar andra saker än arbete i första hand. 



 
Tannbergsskolan har idag ingen återkommande generella informationsinsatser i 
samverkan med arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen.   
 
Det finns ungdomar som har arbete direkt efter gymnasiet, men personer med 
ofullständiga betyg är överrepresenterade av ungdomarna anmälda på 
arbetsförmedlingen. 
 
 
Förslag till lösning: 
Vi ska etablera en ingång där gemensam planering görs för varje individ med: 
- Preventiva insatser på gymnasieskolan 
- Insatser för arbetslösa utan ersättning, socialbidragstagare. 
- Insatser för alla kommunens ungdomar utifrån Jobbgarantin för ungdomar, 
deltagarersättning från arbetsförmedlingen. Överenskommelse för praktiksamverkan 
kan bli aktuellt. 
 - Samordna resurser för planering, genomförande av insatser och uppföljning mot ett 
arbete för alla unga oavsett tillhörighet. 
Insatsen är frivillig för personer utan ersättning från offentliga försörjningssystemen, 
medan för personer med a-kassa, socialbidrag finns inte alternativet att neka insatserna. 
 
Resurserna ska fördelas lika mycket på förebyggande insatser som för insatser efter 
gymnasieskolan. 
 
 
Syfte: 
Målgruppen ska genom en gemensam handlingsplan, byggd på aktiviteter och 
erfarenheter från arbetslivet, hitta egen försörjning, dvs arbete eller studier. För att 
möjliggöra detta krävs att individen får individuellt stöd mot en reell arbetsplats. 
 
Det långsiktiga syftet med projektet är att utarbeta naturliga samarbetsformer mellan 
Tannbergsskolan, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen. 
Med gemensamma insatser bedömer vi att studenterna blir bättre rustade för 
arbetslivets förväntning på dem.  
 
Syftet är också att öka livskvalitén för de ungdomar som är i behov av insatser efter 
avslutade gymnasiestudier. För detta utvecklas ett självskattningsinstrument som 
används före och efter insatsen. 
 
Mål: 
Målet är att minska andelen arbetslösa ungdomar i förhållande till övriga vuxna. Att 
vårt fokus resulterar till ungdomar ges nya  insikter om vilka aktiva val var och en kan 
göra utifrån att hitta egen försörjning. 
 
Målgrupp: 
Ungdomar 16-25 år som är eller riskerar att bli långtidsberoende av samhällets stöd och 
behöver samordnade insatser för att nå egen försörjning.    
 



Avgränsningar och mervärde: 
Vad är det nya jämfört med hur vi arbetat tidigare med arbetslösa ungdomar i Lycksele 
kommun? 
 
-Att utveckla samverkan mellan berörda parter med gemensam kartläggning och 
handlingsplan för att korta vägen till arbete eller studier  
 
-Att etablera en mentorsverksamhet med specialutformade och individanpassade 
praktikplatser för ungdomar som har lite eller saknar arbetslivserfarenhet. I första 
hand ska kommunens arbetsplatser involveras men i förlängningen även det privata 
näringslivet. Genom att erbjuda handledarna/arbetsplatserna täta uppföljningar, 
feedback och stöd kan tillgången till praktikplatser öka och därmed ungdomarnas väg 
till egen försörjning kortas. 
 
Beräknad målgrupp: 
För närvarande finns det 276 elever i avgångsklasserna fördelat på 14 program vid 
Tannbersskolan. 
 
F.n. finns det 183 personer under 25 år inskrivna på AF varav 96 helt arbetslösa  
 
Antalet ungdomar som har kontakter med socialförvaltningen med försörjningsstöd 
ökar och idag är det ::: 
 
- Lära oss att mäta mervärdet på individnivå genom beprövade uppföljningmetoder. 
 
Genomförande/Samverkan 
-Hur ska verksamheten organiseras och styras? 
Förslag till projektägare är arbetsmarknadsenheten. Verksamheten har 
arbetsmarknadsenheten som utgångspunkt. 
Styrgruppens syfte att ge samverkande parter riktlinjer, prioriteringar utifrån 
gemensan aktivitetsplan, stöd för genomförande av arbetet och riktlinjer för 
uppföljning av projektet. 
 
Alt 1. Styrgrupp för verksamheten är arbetsförmedlingschef och  arbetsförmedlare, 
Socialchef/avdelningschef och socialsekreterare, Rektor Tannbergsskolan och 
skolkurator/SYV och Arbetsmarknadsenhetens chef och medarbetare. Syfftet till 
organisationen är att denna samverkan måste ske inom kommunen och med 
arbetsförmedlingen. 
   
Alt 2 Lokala samverkansgruppen. 
 
Kritiska fråga: Blir lokala samverkansgruppen för långt från verkstaden för att ta rätt steg 
enligt förslaget tidsplan etapp ett? 
 



Tids och aktivitetsplan 
  
Förslag aktivitetsplan etapp ett,  1 mars till 1 december 2008: 
 
När Vad Ansvarig Klart  
1 mars Identifiera målgruppen som idag 

fyller villkoren för Jobbgarantin 
genom arbetsförmedlingen och 
påbörja arbetet med dem. Inga 
unga i målgruppen ska vara 
utanför jobbgarantin efter den 15 
mars. Lämpliga aktiviteter sker i 
samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten och 
arbetsförmedlingen. Rutiner för 
detta finns idag. 

Af och 
arbetsmarkandsenheten 

15 mars 

I mars Utveckla självskattningsinstrument 
för deltagarna att mäta nyttan av 
projektet på individnivå 

Af, Socialförvaltningen, 
Ame, Psykiatrin? 

15 maj 

1 mars Påbörja ett förankringsarbete att 
arbeta med ungdomarna på 
Tannberskolan med skolledning 
och studie och yrkesvägledarna 

Af, 
arbetsmarknadsenheten 
 

15 april 

1 april- 15 
juni 

Påbörja i någon klass 
arbetsmarknadsinformation för 5 
avgångsklasser på 
Tannbersskolan. Utvärdering av 
deltagarna och lärare. 

Af, soc? 15 juni 

1 mars Påbörja en kartläggning av 
målgruppen på 
socialförvaltningen. Genomföra 
arbetsmarknadsinformation 
inklusive inskrivning på 
arbetsförmedlingen för den unge. 
Rätt insats planeras av 
arbetsförmedlingen, den unge och 
socialförvaltningen.  

Socialförvaltningen och 
arbetsförmedlingen 

 

1 mars Alla i målgruppen följs noggrant 
av projektledarna för att den unge 
ska ges möjlighet till rätt stöd till 
arbete. 
 

Arbetsmarkandsenheten,  
  

 

15 Oktober Återrapportering till LYSA:s 
styrelse och förslag till etapp 2  

Styrgruppen 15 oktober 

 
   
Etapp 2 planeras efter erfarenheter från etapp 1. 
 



Jämställdhet 
I styrgruppen och insatser mot individer ska jämn könsfördelning eftersträvas. Avvikelser 
ska rapporteras till Lysas styrelse.  
 
Utvärdering och resultatspridning 
Hur följs verksamheten upp? På vilket sätt och av vem ska verksamheten eller aktiviteten 
utvärderas? Vilka frågor ska utvärderingen ge svar på? Hur ska erfarenheterna 
dokumenteras och återföras till övriga verksamheter? 
Förslag:  
Projektet följs upp med den självvärderingsmodell som ska användas i projekt beviljade av 
samordningsförbundet. Självvärderingen läggs upp enligt en modell som på ett systematiskt 
sätt skall täcka in projektets förutsättningar, genomförande och resultat/effekter för 
brukare, personalen och de samverkande organisationerna. I självärderingen ska också en 
extern medbedömare medverka som ska tillföra självvärderingen en utomståendes 
synpunkter.  
  
Förväntat resultat för organisationen/organisationerna 
Projektet syftar till att påbörja en bredare samverkan kring individerna än tidigare, skapa 
en gemensam målsättning för de ungdomar befinner sig på resan mot att bli vuxen och ta 
ansvar för sin situation. För att detta ska vara möjligt bedöms projektet vara en hjälp för att 
skapa denna bild och förståelse för vilka insatser som ska till. Efter projektet förväntas det 
finnas upparbetade rutiner för kommunikation kring målgruppen och rutiner ska finnas 
för att arbetsförmedlingen insatser kan erbjudas alla ungdomar som har behov av 
stödjande insatser mot arbete. 
 
Förväntat resultat för individerna 
De insatser som finansieras via Samordningsförbundet skall leda till att individer får arbete 
eller väsentligt förbättra sina chanser till ett arbete. Beskriv vilka resultat ni förväntar er av 
insatsen? 
 
Insatserna är i huvudsak förebyggande mot Tannbersgsskolan. Att ge avgångsklasserna 
kunskap i vad som förväntar sig för att klara arbetslivet krav. 
 
Syftet är för hela målgruppen att arbeta med samhällets krav. Insatserna kan vara svår att 
möta direkt. Förslaget är att lägga fokusen på uppföljningen i att öka kunskapen för 
vuxenlivets krav på egen försörjning med hjälp av självskattning av individerna. Då den 
förväntade målgruppen blir större då alla ungdomar som vill ha arbete finns inskriven på 
arbetsförmedlingen. Mätbarheten på lång sikt kan vara svårt att mäta. 
 
Förslag 1: 
Andelen helt arbetslösa ungdomar eller i program ska minska i förhållande till personer 
över 25 år med 20 % inom 6 månader. 
Förslag 2:  
Andelen ungdomar som upplever högre kunskapsnivå gällande arbetslivets krav ska öka 
med X procentenheter. 
 
 
 



Budget etapp 1, 10 månader: 
 
Förslag: 
Af tar ett ansvar för synkroniseringen och genomförandet av  
insatserna på Tannbergsskolan och socialförvalningen.  
Uppföljningen på praktikplatserna lika så. Tillsammans med  
arbetsmarknadsenheten arbeta med gruppaktiviteter för gruppen 
inom och utanför jobbgarantin för ungdomar. Arbetsförmedlingens 
schablon ligger till grund för beräkningen:  
1,5 personal  650.000*10 månader*1,5 person=    975.000 kr 
 
Kommunen: 
Arbetsmarknadsenheten: 
Arbetsmarknadsenheten tar ansvar för planering  
och genomförande av gruppaktiviteter och uppföljning för målgruppen.  
1,0 personal 650.000*10 månader=     650.000 kr. 
 
Socialförvaltningen: 
0,5 personal 325.000*10 månader=      325.000 kr. 
 
Utvärderingskostnad                       30.000 kr.
    
Total kostnad etapp 1=                                                   1.980.000 kr         
  
 
 
Etapp 2.  
Förslag: 
Avsätta samma belopp, men efter utvärdering i styrgruppen  
och diskussion i LYSA:s styrelse göra ev. omfördeling av resurser  
för målgruppen för verksamheten 2009 
 
Totalkostnad etapp 2                           1.980.000 kr 
 
 
 
 
 
Lycksele den 8 februari 2008 
 
 
 
Per Renström, Arbetsförmedlingen Lycksele 
Lennart Melin Arbetsmarknadsenheten Lycksele kommun. 
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