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1. BAKGRUND 
 
Sesam är ett projekt som erbjuder praktiska utbildningsplatser med vissa 
teoretiska inslag inom områdena fastighet, restaurang, administration även 
kallat intern samt Stegen. Utbildningen riktar sig till Ungdomstorgets målgrupp 
och kan skräddarsys individuellt utifrån ungdomarnas behov och förmåga. 
Stegen är riktad till ungdomar som är i behov av att komma igång, få struktur 
på vardagen, hitta rutiner och få tid till att fundera över vägval i livet. Sesam 
som insats har erbjudits till ungdomar med försörjningsstöd, aktivitetsstöd, 
aktivitetsersättning samt i vissa fall studiebidrag.  

Ungdomstorgets målgrupp har ett stort behov av anpassade insatser, ett tydligt, 
närvarande och pedagogiskt handledarskap som stöd i sin rehabilitering. En stor 
andel av målgruppen har sedan starten 2009 fått möjligheten att ta del av Sesam 
intern samt Stegen. Ungdomar som haft svårt att komma ut på den reguljära 
arbetsmarknaden har kunnat delta i individuellt anpassade praktiska utbildningar 
som ett första steg. 

Gruppen ungdomar med aktivitetsersättning som fått stöd via Ungdomstorget 
har genom åren ökat. Senaste lägesrapporten visar att andelen unga med 
aktivitetsersättning som får arbetslivsinriktad rehabilitering är 29,5 % vilket ger 
att 370 ungdomar från Försäkringskassan fått stöd via Ungdomstorget. 
Ungdomar med aktivitetsersättning som i många fall har behov av särskilda 
anpassningar har kunnat påbörja sin arbetslivsrehabilitering via Stegen för att 
sedan komma vidare. Ungdomstorgets ökade behov av insatsen Stegen gjorde att 
de ökade antalet platser från 17 till 34 med start 1 januari 2013. Trots att man 
fördubblade platserna har beläggningen på Stegen under 2013 varit 90 %. 

Vi kan också se att ungdomar med aktivitetsersättning stått för ca 40 % av 
platserna, varav Stegen stått för den största andelen. Detta visar hur viktig den 
här formen av insats är för de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

Det som nu sker när Sesamprojektet avslutas är att vi kommer att sakna en 
insats för de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden. Stegen är en 
viktig start för många ungdomar. Det är en insats som vi i dagsläget inte har 
någon motsvarighet till. Det blir ett glapp för de ungdomar som står längst ifrån 
och för många blir avståndet till nästa insats för stor. Risken är att de inte 
kommer ut i rehabilitering mot arbete och därmed egen försörjning. 

Viva arbetsmarknad vill säkerställa att denna insats kommer att finnas kvar för de individer 
som är i störst behov av rehabilitering mot arbete. Alla Ungdomstorgets och Viva resurs 
medaktörer har individer som är i behov av insatsen. Utifrån detta görs denna ansökan till 
Samordningsförbundet. 
 
2. SYFTE 
 
Att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla, våga tro på sina egna inneboende 
krafter och förmågor. Deltagaren skall utvecklas och hitta motivation för att öka sin 
anställningsbarhet, hitta vägar som för deltagaren framåt till egen försörjning 
 
. 
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3. MÅLGRUPP 
 
Individer i behov av en rehabiliterande förinsats innan exempelvis arbetsprövning/praktik. 
Från Ungdomstorget (16-29år), kan även rikta sig till enstaka vuxna i behov av insatsen. 
Individer i behov av att komma igång, få struktur på vardagen, hitta rutiner och få stöd i att 
fundera över vägval i livet. 
 
4. MÅL  
 

• Volymmål 20 platser. 
• Volymmål totalt för 2014–2016 ca 100 individer. 
• Löpande intag. 
• 15 % skall gå vidare till studier. 
• 80 % skall vara redo att gå vidare i sin rehabilitering mot arbete. 
• Minst 75 % av de deltagarna som fullföljt insatsen ska ha upplevt att livssituationen 

förbättras.  
• 100 % av deltagarna ska ha ansett sig kunna påverka insatsen.  
• 100 % av deltagarna ska ha upplevt att insatsen har hållit god kvalité. 

 
5. ORGANISATION  
 
Styrgruppen för Ungdomstorget ansvarar för styrning och uppföljning.  
 
Operativt arbetar två handläggare i projektet, båda anställda av Umeå kommun.  
 
6. GENOMFÖRANDE 
 
Deltagarna anvisas av Ungdomstorgets och Viva resurs handläggare. Ett nära samarbete av 
handläggare på Ungdomstorget/Viva resurs, personal i insatsen samt deltagaren skall ske 
under insatsen.  
 

• Individuell handlingsplan om enskilt syfte och mål 
• Enskilda samtal, lösningsfokuserat/MI 
• Social träning i grupp 
• Arbetsmarknadskunskap (CV, intervjuträning, träffa arbetsgivare, söka jobb etc.) 
• Studiebesök (vägledande, branschkunskap, utbildningar/skolor etc) 
• Studie- och yrkesvägledning 
• Ekonomi (göra budget, vardagsekonomi, kronofogden) 
• Kost, hälsa och friskvård (kunskaper kopplat till livshjulet, prova på träning, 

matlagning) 
• Samhällsorientering  
• Skriftlig dokumentation kring deltagarens utveckling mot målen skall föras löpande 

och sammanfattas till deltagare och ansvarig handläggare på Ungdomstorget/Viva 
resurs. 

 
9. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
 
Deltagarna i Sesam stegen följs upp via SUS- systemet för uppföljning av samverkansinsatser. 
Varje deltagare som lämnar ett medgivande gör en start och slutenkät.  Från SUS kan man 
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bland annat ta ut data om målgruppens bakgrund samt resultat i form av arbete eller studier. 
Det finns också möjligheter att lägga in specifika frågor som styrgruppen eller andra är 
intresserade av att följa upp.  
 
Ingen extern utvärdering planeras.  
 
10. RESURSER/BUDGET 
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