
Extern Utvärdering C2

På uppdrag av LYSA´s styrelse så har jag som verkställande tjänsteman i förbundet för avsikt att i och
med denna träff med projektägare samt projektledare i ”C2” att i samverkan fastställa de kriterier som
den externa utvärderingen skall baseras på. Den utvärdering som tidigare beslutats om påverkas inte
av detta utan kommer att genomföras som planerat. Kriterierna föreslås vara starkt knutna till de mål,
målgrupp, syften och metoder som finns uppsatta för ”C2”

Detta innebär att den som projektet i samråd med LYSA väljer att utföra utvärderingen skall ha detta
som utgångspunkt.



Syfte
• Genom myndighetssamverkan öka effektiviteten och kvalitén i arbetet med grupper

som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden
• Att underlätta för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden, eller inom det

reguljära utbildningsväsendet.
• Att erbjuda individuell coachning under social träning, arbetsträning och i arbete med

speciellt prioriterade grupper.
Mål 

• Verksamheten skall hantera: 60 individer -07
      70 individer -08

70 individer -09
• Samtliga deltagare skall ha en påbörjad handlingsplan senast fjorton dagar efter

anvisningens början.
• Uppföljningssamtal skall genomföras kontinuerligt med två månaders mellanrum, enl.

flerpartsmodell, med samtliga individer.
• Senast 6 månader efter påbörjat arbete på individnivå skall förslag till åtgärd, i

samtycke med individ, dokumenteras och redovisas för samverkande via
flerpartsamtal.

• 50 % av deltagarna skall inom 12 månader ha uppnått självförsörjning (arbete eller
studier). 

Målgrupp 
• Individer i åldern 18-65 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden som är i

behov av rehabiliterande insatser där två eller flera av rehabiliteringsaktörerna är
berörda.

• Särskilt prioriterad grupp är unga vuxna, 18 – 35 år med försörjningsstöd 

Det kan vara personer med:
• Psykisk ohälsa
• Långtidssjukskrivna 
• Unga arbetslösa
• Utomnordisk härkomst som är arbetslösa
• Personer med sammansatt och svårbedömd problematik- social, psykosocial och

somatisk

Metod
• Genom daglig sysselsättning, social träning, arbetsträning och arbete ge möjlighet till

nära uppföljning på individnivå.
• Via samhörighet i ett arbetslag öka känslan av trygghet och förmåga.
• Genom arbete och sysselsättning öka deltagarens insikt om egenansvar. 
• Samtliga deltagare erhåller en personlig coach.
• Via ”coachmodell” upprätta individuella handlingsplaner, föreslå och genomföra

konkreta åtgärder på individnivå.
• Kontinuerligt genomförande av flerpartsamtal mellan individ och berörda

myndigheter/organisationer.


