
Samordningsförbundet Umeå 
 
 

Projekt/verksamhetsbeskrivning 

 

Gemensamma tag för egen försörjning 
 
Bakgrund/Problemformulering  
Inom ramen för ett samverkansarbete benämnt ”Gemensamma greppet” har företrädare för 
arbetsförmedlingen, socialtjänsten, arbetsmarknadsavdelningen, individuella programmet och 
försäkringskassan diskuterat olika samverkansfrågor med fokus på personer som står utan arbete eller 
annan sysselsättning. I arbetet har man gjort kartläggningar och tagit fram olika problembilder och 
utmaningar med särskild inriktning på unga arbetslösa. Härefter har ett program tagits fram för att 
förbättra situationen för unga arbetslösa. 
 
Programmet har delats upp i två delar där den ena gäller uppdrag, målbild och verktyg. Några 
exempel på problem man ser är att det saknats ett tydligt uppdrag från politik och ledning om vart 
man gemensamt strävar då det gäller målgruppens problematik. Vad är inriktningen och 
ambitionsnivån i det fortsatta arbetet och hur vill man samnyttja resurserna? Det har saknats en 
gemensam målbild och en gemensam handlingsplan för målgruppen såväl på det övergripande planet 
som på individnivå. Det borde genomföras mer av gemensamma nätverksträffar mellan berörda 
handläggare för att öka kunskapen om varandras resurser. Det saknas en gemensam 
verksamhetsplanering för målgruppen. Det saknas ett varierat utbud av åtgärder/verktyg för att kunna 
tillgodose olika kategorier ungdomars särskilda behov. Man upplever att man saknar verktyg för den 
svagaste gruppen av ungdomar, t.ex. i form av prövningsplatser. 
 
Man upplever också problem runt Organisation, resurser och metoder med för många olika ställen 
som ungdomarna skall besöka. En del ungdomar klarar inte av att sortera bland och ha kontakt med 
flera myndigheter samtidigt. Samordningen mellan myndigheterna fungerar inte tillfredsställande - ett 
stopp hos någon myndighet t.ex. på grund av personal- eller resursbrist i övrigt gör att hela kedjan av 
samverkan fallerar. Det är olika huvudmän som var och en ser till sitt uppdrag och sin ekonomi. 
Därmed kan det finnas en tendens till att man tycker att det är den andra myndighetens skyldighet att 
lösa problemet. Detta medför risk för den unge att ”falla mellan stolarna”. Oklarheter finns rörande 
ansvarsfördelningen mellan Fk och Af vad gäller rehabilitering för de unga som är arbetslösa och 
sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundande inkomst. Praktikplatser är ett bra instrument men 
anskaffning och uppföljning av platserna är spridd på flera händer, och det saknas en 
samordningsfunktion.  
 
Vidare saknas en ”motivationsenhet” där man gemensamt kan undersöka ungdomars behov och 
färdigheter för att sedan kunna slussa vidare till olika åtgärder. De olika aktörerna sitter lokalmässigt 
på skilda håll, och det blir i sig ett hinder att man inte kan mötas naturligt i exempelvis fikarum. 
Ibland blir sekretessfrågan ett hinder för ett effektivt samarbete. Med den ökande 
ungdomsarbetslösheten följer ett ökat tryck på handläggarna. Det krävs en rimlig personalbemanning 
hos alla myndigheter för att hela kedjan av samverkan skall fungera optimalt.  
 
I samverkansarbetet har man valt att lägga förslag i form av ett program som skall vara långsiktigt, 
och som om det genomförs skall kunna förbättra samverkan och stödet till arbetslösa ungdomars 
bästa. Ett begrepp som används är ”egen försörjning”. Med det menas att den enskilde kommer ut i 
arbete eller studier som gör honom/henne oberoende av bidrag och samhällsstöd. 
 
En grundläggande tanke var att de berörda myndigheterna genom att samlokaliseras skulle kunna ge 
ett mer samordnat stöd, och att det skulle vara lättare för den unge att hitta rätt myndighet. Frågan om 
samlokalisering har dock inte löst dock finns den ambitioner kvar på sikt.  
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Syfte 
Med fokus på målgruppen vill man genomföra ett program såväl på strukturnivå som på operativ nivå 
och resursnivå för att förbättra och samordna insatserna till unga, arbetslösa. De delar i programmet 
som man söker medel till är följande; 
• Samordning av strategiskt arbete – visions- och värdegrundsarbete 
• Koordinering samt förbättring av befintliga samverkansprocesser  
• Gemensamma utbildningsinsatser 
• Start och drift av Motivationsenhet (Motivator) 
• Utvärderings- och erfarenhetsöverföring 
 
Mål 
Inriktningsmål 
• Ungdomar i målgruppen skall snabbt, och på ett sammanhållet sätt, introduceras i, eller återföras 

till arbete eller studier.  
• Insatserna skall utformas så att de är hälsofrämjande för målgruppen i stort 
 
Resultatmål 
• Arbetsförmedlingen skall ha genomfört en individuell planering inom 2 veckor från att personen 

har anmält sig som arbetssökande.  
• För kommunens del gäller att den unge skall vara i någon form av aktivitet inom 2 veckor från att 

han/hon aktualiserats. 
 
Målgrupp 
I det breda perspektivet är målgruppen arbetslösa ungdomar upp t.o.m. 24 år men med huvudfokus på 
gruppen 18–24 år. Särskilt intresse skall ägnas de i målgruppen som behöver stöd från två eller flera 
av samverkande myndigheter för att nå målet om egen försörjning. 
 
”Motivator” skall ha fokus på ungdomar i åldern 18-24 år som brister i motivation, saknar egen 
drivkraft och behöver hjälp att forma realistiska mål. Berörda myndigheter har svårt att få grepp om 
vilka deras resurser egentligen är, och vilka eventuella bakomliggande problem som finns, och som är 
hinder för att komma igång i arbete eller studier. Det är ungdomar som inte riktigt vågar ta nästa steg 
och som behöver få stöd och hjälp för att öka sin självkänsla och tro på att de kan komma vidare. 
Samtidigt är det ungdomar som ändå står i rimlig närhet till arbete eller studier. 
 
Avgränsningar och mervärde 
Denna ansökan berör ett område som är ytterst angeläget; nämligen arbetslöshet och utanförskap för 
den unga generationen -  de mellan 18 t.o.m. 24 år. Arbetet med att ta fram de olika åtgärderna har 
skett i ett långtgående samarbete och i ett program som är väl förankrat bland de deltagande 
verksamheterna. Under parollen ”Gemensamma tag för egen försörjning” är de deltagande 
myndigheterna  beredda till ett långtgående ansvarstagande för programmet. Detta omfattar åtgärder 
både på operativ och strategisk nivå och har formen av ett sammanhållet program, som vi menar 
kommer att få mycket god effekt för målgruppen om det kan genomföras i sin helhet.  
 
Genomförande/Samverkan 
Strategiska frågor 
Man har sett behov av att tillskapas en grupp på det övergripande planet för att bevaka mera 
strategiska frågor ur målgruppens perspektiv. Detta är gjort och gruppen består av chefer från 
inblandande parter. Gruppen ansvar för strategiska frågor, ömsesidigt informationsutbyte mellan 
myndigheterna, bevaka metodutveckling, följa samverkan, föra upp frågor som ej kan lösas till högre 
nivå etc. Gruppen skall sammanträda 3 – 4 gånger/år. Träffarna skall förberedas med kallelse och 
föredragningslista. 
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Operativa frågor 
Till detta område har hänförts det som handlar om samverkan i det dagliga arbetet och runt den 
enskilde ungdomen. Genom att det inte blir möjligt att i nuläget samlokalisera de olika 
verksamheterna blir huvudinriktningen att på den operativa nivån att ”olja upp” 
samarbetsprocesserna, så att samarbetet flyter på så bra som möjligt. Följande utvecklingsbehov har 
identifierats; 
 
Sekretess och kommunikation  
Ett sätt att hantera sekretessen är att man i respektive myndighets handlingsplan klargör om den unge 
har gått med på att samverkan får ske, och att uppgifter får inhämtas från t ex Ungdomsslussen, AMA, 
Af och i förekommande fall Försäkringskassan och Ungdomscentrum. Respektive myndighet tar 
ansvar för att denna rutin förs in, samt att träffar ordnas med alla handläggare där de olika ledningarna 
klargör sin enade syn på sekretessreglerna, och att dessa blir genomgångna, samt att 
samverkansrutinerna klargörs.  
 
Samverkansprocesserna 
En enklare kartläggning har gjorts av processen inom arbetsförmedlingen från det att den unge 
anmäler sig och vidare till handlingsplan med förslag på aktiviteter. Denna processkarta visar att det 
finns flera tillfällen då den unge kan bli avförd från Af genom att han/hon inte kommer på besök.  
Vissa ungdomar har svårt att klara av att komma på avtalade tider, och därför behövs en ”pushning” 
från andra involverade myndigheter t.ex. ungdomsslussen eller ungdomscentrum. Ungdomsslussen 
har behov av att t.ex. en gång/månad gå igenom med Af:s  handläggare om vilka ungdomar som är 
aktuella, och deras behov av arbete/studier, för att stötta ungdomarna till att komma vidare. 
 
Klargöra handläggningen för nollklassade och arbetslösa 
För gruppen unga som är arbetslösa och sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst, 
dvs. är nollklassade, har det hittills varit oklarheter kring handläggningen. Hur ser processen ut för att 
den unge skall komma i åtnjutande av rehabiliteringsinsatser, och vem har ansvaret för dessa? Här 
behövs en genomgång för att klargöra dessa processer. En mindre arbetsgrupp bildas med uppdraget 
att klargöra och beskriva arbetsgången för gruppen arbetslösa, sjukskrivna och nollklassades 
arbetsrehabilitering. 
 
Informationsträffar 
Ömsesidig information behövs i olika sammanhang. Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare 
(SYO) behöver träffa Af:s personal 1gång/termin för att bl.a. få information om prognoser för olika 
yrken mm. Sådana träffar skall påbörjas. Informationsutbyte mellan ungdomshandläggare mellan 
berörda myndigheter skall organiseras 2 gånger/termin. Syftet är att tillsammans diskutera 
informations- och samverkansfrågor på den operativa nivån utan att det handlar om enskilda 
individer.  
 
Särskilda samverkanslösningar 
Ett sätt att överbrygga bristen av att inte sitta i samma lokaler kan vara att nyttja den digitala tekniken 
för att t.ex. skapa en gemensam, digital och egen, individuell plan för varje ungdom. Sådana förslag 
har diskuterats. Efter att frågor om samsyn och värdegrund ordentligt diskuterats och lagts fast som 
kommer försök att göras men någon form av digitalt verktyg för att underlätta samverkan. Tanken är 
att den unge själv skall ansvara för sin ”färdplan till egen försörjning” och att de samverkande 
myndigheterna är möjliggörare för detta.  
 
Koordinator 
För att samordna arbetet i den strategiska gruppen och för att för att hålla ihop hela programmet söks 
medel från samordningsförbundet till en koordinator med följande uppgifter; 
 
• Vara sammanhållande av hela programmet och drivande i processen 
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• Hålla i och samordna arbetet i den strategiska gruppen 
• Planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för handläggargruppen 
• Samordna övriga träffar med handläggargruppen 
• Sammanställa och föra ut information om arbetet i programmet 
• Följa upp hur samverkan utvecklas och särskilt uppmärksamma kritiska punkter i flöden och 

processer samt se till att verksamheterna jobbar med att förbättra flödena 
• Ansvara för handläggning av projektekonomin och fördelning av medel till de olika 

samarbetsparterna i programmet 
• Föra noteringar samt ta fram underlag så att utvärderingsprocessen underlättas 
 
Koordinatorn har således också rollen att planera och genomföra kompetensutveckling. 
Kompetensutvecklingen berör sådana områden som; 
• Kunskaper om varandras arbetsområden 
• Samsyn om bemötande och värdegrundsfrågor 
• Coach- och gruppledarutbildning 
• Samtalsmetodik med särskild inriktning på psykiskt sköra personer 
• Lösningsfokuserat arbetssätt 
• Motiverande samtal 
• Faktakunskap om droger och missbruk samt neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, Asberger 

mm) 
 
Koordinatorn beräknas påbörja sin anställning den 1 april. 
 
Motivator 
Man vill genomföra en verksamhet som kallas Motivator vars syfte är att fånga upp och motivera 
ungdomar som har brister i egen drivkraft och motivation till egen försörjning. Initialt finns en 
gemensam ”ingång” för ungdomar. Visuellt kan tankarna kring verksamheten beskrivas i form av ett 
hus där husets entré representerar dit alla ungdomar som anvisas till AMA först kommer. Där sker 
individuella samtal, genomgång av att ungdomen har nödvändiga papper i ordning samt 
grundläggande information som är betydelsefull för att fortsatta aktiviteter ska bli så bra som möjligt.  
 
I entrén bestäms även hur uppföljning ska ske. Planeringen i entrén samt uppföljning beräknas totalt 
omfatta högst 5 dagar, och för detta ansvarar befintlig personal inom de olika hemorganisationerna 
som ungdomarna anvisats från. De ungdomar som i entrén visar sig behöva fortsatt stöd av olika slag 
går vidare till själva Motivator; ”vardagsrummet”. Där görs en individuell planering som bygger på 
• Samtal – kartläggning av den unges behov och resurser 
• Coachning individuell, men även i grupp i form av samarbets- och värderingsövningar 
• Väglednings- och jobbsökaraktiviteter 
• Framtidsplanering i ett kort och i ett längre perspektiv 
• Kontakt med arbetsgivare för praktikplatsanskaffning 

 
Målsättningen med Motivator är att 
• alla ungdomar som går in i verksamheten skall få ett gemensamt basutbud av tjänster enligt ett 

särkilt koncept 
• alla ungdomar som går igenom hela processen skall uppfatta att det fått hjälp att synliggöra sina 

styrkor och svagheter, och att alla därigenom kunnat göra en egen plan för ökad anställbarhet och 
egen försörjning 

• en digital plattform som underlättar samverkan och framtagandet av den unges egen ”färdplan till 
egen försörjning” skall utvecklas under projektperioden 

• minst 80 % av de som påbörjar Motivator skall också fullfölja hela sitt program i verksamheten 
• av de som fullföljer sina program skall minst 90 % efter tiden i Motivator kunna komma vidare i 

arbete eller studier 
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• för den grupp som inte fullföljer Motivator skall alltid en sammanfattande bedömning göras och 
återkoppling skall alltid ske till den närmast berörda myndigheten  

 
Motivator skall organisatoriskt tillhöra Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning (AMA). Strategiska 
gruppen utgör styrgrupp för verksamheten. Till verksamheten rekryteras tre årsarbetare med 
beteendevetskaplig utbildning. Personalen i motivator beräknas påbörja sin anställning den 1 maj. 
 
Tids och aktivitetsplan 
Aktivitetsplan för uppstarten av programmet. 
 
Aktivitet Från  Till  
Rekryteringsprocess – Koordinator och handläggare Motivator Mars -06 April 
Utbildning för anställda bl.a. i Access Maj Juni 
Koordinator börjar arbeta konkret i programmet Juni  
Start med ungdomar i Motivator Aug.  

 
Jämställdhet 
Förhållandet är sådant att det är en klar manlig övervikt bland de som är arbetslösa i målgruppen. 
Bedömningen är att 70 % är män och 30 % är kvinnor av de som är arbetslösa i åldern 18 t.o.m 24 år. 
Detta faktum kommer att avspegla sig i de som rekryteras till Motivator. Dock kommer grupperna att 
bestå såväl av män som kvinnor.  
Vad gäller de som anställs för att driva Motivator så kommer mångfaldsperspektivet att lyftas fram, 
samt att båda könen skall vara företrädda i handläggargruppen. 
Hur man rent metodmässigt i övrigt skall arbeta med jämställdhetsfrågorna inom programmet skall bli 
föremål för en ingående diskussion och ställningstagande i strategiska gruppen. Ett tänkbart fokus kan 
tex. vara att försöka motivera unga män till att söka sig till traditionellt kvinnliga yrken eller vice 
versa. 
 
Utvärdering och resultatspridning 
Motviator kommer att utvärderas enligt modellen socioekonomisk bokslut. Modellen tar bland annat 
hänsyn till samhällsekonomiska vinster av en insats av detta slag.  
 
Enligt direktiv skall alla samverkansinsatser registreras i det av Socialstyrelsen, Försäkringskassan 
och AMS nyligt framtagna systemet SUS. Systemet är webbaserat och består av ett stort antal 
formulär som skall belysa individers utveckling inom ramen för samverkansinsatser. Dock råder stor 
osäkerhet om hur detta operativ skall ske idag.  
 
Vad gäller utvärderingen av programmet ”det gemensamma greppet” kommer en modell för detta att 
tas fram av samordningsförbunden tillsammans med parterna i projektet.   
 
Förväntat resultat för organisationen/organisationerna 
Ett framgångsrikt projektarbete byggt på en gemensam värdegrund, mål och metodik som i sin tur gör 
att ungdomarnas situation förbättras borde kunna leda till att verksamheten implementeras i ordinarie 
verksamhet. 
 
Förväntat resultat för individerna 
Förutsatt att Motivator kan starta från augusti 2006 och medel också beviljas för 2007 beräknas 150 
ungdomar kunna genomgå verksamheten. Intag i grupper om minst 12 ungdomar/gång ger en årlig 
genomströmning på cirka 100 ungdomar. 
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Förväntat antal deltagande individer (målgruppen) 
 Män Kvinnor Totalt 

18-30 105 45 150 
31-64    

 
 
Förväntat antal individer som erhåller arbete (med eller utan samhällsstöd) 
 Män Kvinnor Totalt 

18-30 68 29 97 
31-64    

 
 
Förväntat antal individer som går till studier  
 Män Kvinnor Totalt 

18-30 16 7 23 
31-64    
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