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GEMENSAMMA TAGET 

Årsrapport för perioden 2006-08-21 – 2006-12-31  
 
 
SAMMANFATTNING 
 
 
Gemensamma Taget är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
ArbetsmarknadUNGA och Ungdomsslussen. Målgruppen för projektet är arbetssökande 
ungdomar mellan 18-29 år som inte ännu hittat egen försörjning och som är i behov av stöd 
från minst två av de deltagande myndigheterna. Projektet har två övergripande delar där en 
del syftar till att utveckla samordningen av det strategiska arbetet, visions- och 
värdegrundsarbetet samt förbättra de tre deltagande myndigheternas befintliga 
samverkansprocesser, för att kunna förbättra stödet till Umeås arbetslösa ungdomar. Den 
andra delen är starten och genomförandet av ett motivationsprogram, Access, för ungdomar 
som behöver extra stöd för att kunna ta sig vidare till egen försörjning. Fyra personer är 
anställda i projektet, en koordinator som arbetar övergripande för hela Gemensamma Taget 
och tre coacher som arbetar i motivationsprogrammet Access.  
 
Den 20 oktober arrangerades Gemensamma Tagets ”kick off”. Alla handläggare på de 
deltagande myndigheterna samlades för tillsammans diskutera samarbetsformer och konkreta 
aktiviteter för att nå projektets mål. Resultatet av dagen har utgjort planen för de 
samverkansinsatser som påbörjats under året. Arbetsgrupper har bildats med representanter 
från de deltagande myndigheterna, t.ex. webbgrupp, informations- och erfarenhetsutbyte, 
förberedande praktik. De fyra första månaderna av projektet har genomförts utan att stöta på 
problem som inte gått att lösa snabbt och enkelt. 
 
Förutom gemensamma planeringstillfällen har handläggarna/förmedlarna även träffats för att 
gemensamt diskutera värdegrundsfrågor samt rutiner för handläggning vid gemensamma 
ärenden. Det har ibland varit svårt för handläggarna på de medverkande myndigheterna att 
skapa tidsutrymme för att träffas i arbets- och samverkansgrupper. Viljan att utveckla 
samverkansformerna är dock mycket stark på alla plan och förutsättningarna är goda för att 
skapa konstruktiva arbetsformer för detta. Det som krävs är att man kan skapa tidsutrymme 
för detta, både på ledningsnivå och på handläggarnivå.  
 
Det svenska regeringsskiftet påverkade inte bara myndigheterna utan även indirekt projektet, 
då många förändringar i budget, personalstyrka, målgruppsfokus osv. skedde på främst 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet tappade i styrfart då fokus lades på 
andra frågor under delar av hösten 2006. Arbetsförmedlingen fick bl.a. i uppdrag av sin 
centrala ledning att fokusera på arbete med den information som finns om de arbetssökandes 
meriter och uppdatera och verifiera denna information. Detta ledde till att övriga aktiviteter, t 
ex möten inom ramen för Gemensamma Taget, var tvungna att prioriteras ned. Naturligtvis 
påverkade detta planeringen framåt för projektet som helhet.  
 
Det mest konkreta projektet har mynnat ut i under hösten 2006 är starten av 
Accessprogrammet, en motiverande verksamhet bestående av en fyra veckor lång entrédel där 
ungdomarna får utbildning på heltid och sedan går de ut på fem månader lång trainee 
(praktik). Under entrédelen fastställs också att rätt urval av ungdomar har skett till 
programmet. Ungdomarna är ute på praktikplatsen fyra dagar i veckan och den femte dagen 
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kommer de in till Access för fortbildning. Var femte vecka startar en ny grupp ungdomar sin 
Accessutbildning. Totalt har 19 personer, 10 män och 9 kvinnor, genomgått entrédelen i 
programmet och är för närvarande ute på trainee. Ungdomarna har anvisats från Kommunen 
eller Arbetsförmedlingen.  
 
 
PROJEKTET GEMENSAMMA TAGET 
 
Förutsättningar 
Berörd personal från Arbetsförmedlingen är 12 arbetsförmedlare som alla arbetar med 
ungdomar. Från Umeå Kommun deltar ArbetsmarknadUNGA(AmaUNG) och Socialtjänstens 
”Ungdomsslussen” med all personal som är åtta personer på AmaUNGA och fem 
socialsekreterare på Ungdomsslussen. Dessa arbetsplatser benämns i texten som två olika 
myndigheter. På Försäkringskassan har man valt att en ungdomshandläggare skall arbeta 
heltid inom projektet och fungera som kontaktperson på sin myndighet och vid behov ta hjälp 
av annan personal inom Försäkringskassan.  
 
Förutom redan anställd personal på respektive myndighet annonserades koordinatortjänsten 
och coachtjänsterna ut externt under februari 2006. Rekryteringsarbetet skedde under våren 
och personalen fanns på plats 21 augusti. Rekryteringsgruppen bestod av cheferna från de tre 
deltagande myndigheterna, AmaUNGA, Arbetsförmedlingen och Ungdomsslussen. 
Kompetenskravet för coacherna var beteendevetenskaplig högskoleutbildning.  
Kompetenskravet för koodinator var högskoleutbildning. Samtliga tjänster hade 
behörighetskrav på minst tre års arbetslivserfarenhet inom relevant yrke. 
 
Sammansättning av projektpersonal(coacher Access samt koordinator): 
Projektpersonalen består av tre heltidsanställda coacher, två kvinnor och en man, samtliga 
med beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Två av coacherna har tidigare arbetat inom 
kriminalvården, en pedagog och en studie– och yrkesvägledare och den tredje personen är 
socionom som tidigare arbetat både på Ungdomslussen och AmaUNGA. Alla coacher 
genomgick en två veckor lång utbildning i Access på Urkraft i Skellefteå. Koordinatorn 
(kvinna) arbetar på heltid och har humanistisk/samhällsvetenskaplig högskoleutbildning, samt 
tidigare erfarenhet av arbete som projektledare inom ett annat samverkansprojekt. All 
personal är mellan 30 – 40 år. 
 
Projekts styrgrupp består av fyra chefer från de tre deltagande myndigheterna. Chefen för den 
tredje myndigheten, Försäkringskassan, kom in i styrgruppen i mitten av november då det 
blivit klart att Fk skulle delta i projektet. Projektets koordinator är sammankallande 
sekreterare för styrgruppen och Samordningsförbundets samordnare adjungerad.   
 
Den initiala tidsplanen för projektet försenades något då rekryteringsprocessen för 
projektpersonalen drog ut på tiden. Rekryteringen skulle enligt tidplanen ha skett i mars – 
april 2006, men personalen anställdes först i slutet av augusti 2006. Projektet var från början 
tänkt att löpa över tre år, men i dagsläget finns finansiering endast till och med 31 december 
2007.  
 
Enligt budgeten finns ekonomiska medel för tre handläggare och en koordinator, lokaler och 
kostnader för start av motivationsprogrammet Access samt för kompetensutvecklingsinsatser 
för myndigheternas personal. Budgeten innehåller inga medel för driften av Access, vilket är 
en förutsättning för att driva verksamheten. En omräkning av budgeten pågår. 
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Genomförande och process: 
Hela genomförandeprocessen präglas av medinflytande och delaktighet och betraktas i 
projektet som en förutsättning för en fördjupad samverkan. Redan under de första veckorna i 
projektet genomfördes enskilda samtal mellan koordinator och samtliga personer som arbetar 
på de deltagande myndigheterna. En del av syftet var att få in den samlade bilden av vad 
Gemensamma Taget handlar om och att ta reda på vad som fungerar bra, respektive dåligt 
kring samarbetet mellan myndigheterna. Alla fick även tala om för koordinatorn vad de ansåg 
att denne borde arbeta med och vad som behöver hända under projekttiden för att de skall 
betrakta projektet som lyckat. Samtalen finns dokumenterade och kommer även att användas 
senare i syfte att jämföra hur personalen upplever att förändringar skett eller inte skett. 
 
Den 20 oktober arrangerades Gemensamma Tagets ”kick off”.  All personal i projektet och på 
myndigheterna samlades under en hel dag. En extern konsult engagerades att hålla i dagen 
som genomfördes som en ”framtidsverkstad”. Syftet med dagen var att alla skulle få en 
gemensam bild av projektet och att skapa delaktighet i planeringsprocessen för projektet. 
Under dagen arbetade personalen tillsammans fram olika konkreta aktiviteter som syftar till 
att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna och underlätta för målgruppen att komma 
vidare till egen försörjning. Alla var mycket engagerade och delaktiga i arbetet och resultatet 
har utgjort grunden i hela höstens aktivitetsplanering och för det fortsatta arbetet under 2007 
(bilagor). Dagen upplevdes som mycket positiv av alla inblandade och var även en 
förutsättning för en lyckad planeringsprocess då det är den ordinarie personalens kunskap och 
erfarenhet som är nödvändig för att kunna utveckla samverkan mellan verksamheterna. 
Önskvärt vore dock att myndigheterna skulle ha haft möjlighet att träffas i helgrupp fler 
gånger för uppföljning och vidareutveckling av dagens arbete. Detta visades vara för svårt att 
genomföra under innestående år (2006) då den ordinarie verksamheten skulle bli för lidande. 
Uppföljningen är istället planerad till 9 februari 2007. 
 
All rekryterad projektpersonal är organisatoriskt placerade hos AmaUNGA där också 
personalansvaret ligger. Utvecklingssamtal med projektpersonal sker regelbundet och 
samtidigt som med den ordinarie personalen inom AmaUNGA, vars chef ansvarar för detta. 
Projektpersonalen deltar också i övriga aktiviteter som anordnas inom ordinarie verksamhet 
på AmaUNGA, t.ex. personalmöten eller vissa kompetensutvecklingsinsatser. En otydlighet 
finns kring vem eller vilka som har verksamhetsansvaret för Access. Personalen känner 
osäkerhet inför vem de skall gå till med sina frågor och funderingar kring personal- och 
verksamhetsfrågor. Detta kommer att jobbas vidare med skyndsamt i styrgruppen. 
 
Enligt den ursprungliga projektplanen planerade styrgruppen att träffas 3-4 ggr/år. I ett tidigt 
skede konstaterades att detta var för få tillfällen. För att få kontinuitet och styrning av 
projektet bestämdes att styrgruppen behövde träffas oftare. Totalt har styrgruppen träffats fem 
gånger under 2006. Styrgruppen är extra viktig i detta projekt då alla beslut skall fattas 
gemensamt mellan myndigheterna. Beslutsvägen är inte lång, men eftersom fyra myndigheter 
är inblandade är en god planering och framförhållning en förutsättning för att projektet skall 
drivas framåt. Styrgruppen fungerar bra som grupp och alla inblandade är fokuserade på att 
förbättra samverkan. Inga motsättningar finns, så förutsättningarna för en konstruktiv 
styrprocess är mycket goda. Det som identifierats som viktigt i sammanhanget är att 
förtydliga koordinators roll som den som signalerar och kommunicerar de kritiska punkterna i 
processerna. Koordinatorn måste också snabbt få respons av respektive myndighets chef/-er 
på frågor som behöver besvaras/beslutas även mellan fastlagda styrgruppsmöten. Ett löpande 
utvecklingsarbete pågår även för detta. 
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I den del av projektet som handlar om samverkan mellan myndigheterna, är det största hindret 
tidsbrist hos personalen. Det har emellanåt varit svårt att få till möten mellan personal över 
myndigheterna vilket kan betraktas som en av projektets utmaningar. En svårighet för snabb 
och informell kommunikationen är att myndigheterna är lokaliserade på olika ställen. Ama, 
Ungdomsslussen och projektpersonalen är samlokaliserade vilket gör kommunikationen 
mellan dessa enklare. Kommunikation med de övriga sker mest via e-post och telefon. Ett 
antal arbetsgrupper har skapats, med deltagare från varje myndighet, för att bland annat 
fokusera på att förbättra kommunikationen mellan myndigheterna (Gemensamma Taget 
Gruppen) men även gentemot ungdomarna (Webbgruppen). 
 
Andra aktörer inom arbetsmarknadsområdet har fått muntlig information om Gemensamma 
Taget inklusive Accessprogrammet. Ungdomscentrum (Gymnasieskolans individuella 
program) är mycket intresserade och vill vara mer delaktiga i projektet. De bjöds in i 
beredningsgruppen för att kunna vara med och ”anvisa” ungdomar till Access. Detta är ett av 
sätten att undvika att en ungdom hamnar mellan stolarna när de avslutat Gymnasieskolans 
Individuella Program och skall vidare ut på arbetsmarknaden.   
 
Sekretessreglerna har ibland utgjort ett hinder för att handläggarna skall kunna utbyta viktig 
information som rör en ungdom som är aktuell på flera myndigheter. För att möjliggöra 
kommunikation mellan myndigheterna har en medgivandeblankett skapats, där ungdomen ger 
sitt medgivande till att information som är väsentlig för att föra processen vidare för den 
enskilde får lämnas ut. Medgivandet är begränsat i tid till sex månader och dokumenteras av- 
och förvaras på Arbetsförmedlingen. 
 
Arbetsgrupper 
En grupp med representanter från alla myndigheter arbetar med att skapa en webbsida som i 
första hand skall rikta sig till de ungdomar som behöver komma i kontakt med 
myndigheterna, men även till andra aktörer som av olika anledningar söker information om 
Gemensamma Taget och Access. Eftersom bedömning har gjorts att samlokalisering av 
myndigheterna inte kan ske i dagsläget, hoppas man att en gemensam webbsida skall vara en 
form av gemensam portal för ungdomarna. En logotävling lanserades för Gemensamma 
Taget, där målgruppens ungdomar hade möjlighet att delta. Syftet är att skapa ett enhetligt 
utseende och innehåll för allt informationsmaterial som Gemensamma Taget har, samt att det 
skall bli visuellt tydligare att myndigheterna arbetar tillsammans. 
 
Som ett led i att förbättra kommunikationen mellan myndigheterna skapades Gemensamma 
Taget Gruppen (GTG). Gruppen består av representanter från alla myndigheter som träffas en 
gång i månaden för informations- och kunskapsutbyte/-spridning. Gruppen skall även vara en 
kanal mellan personalen på myndigheterna och styrgruppen (bilaga 5). 
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ACCESSPROGRAMMET 
 
Coacherna som arbetar med Accessprogrammet har utbildats i Access-metodik som tagits 
fram av Urkraft i Skellefteå. Personalen anställdes i slutet av augusti 2006 och den första 
gruppen ungdomar startade sitt Accessprogram i oktober 2006. Särskild fokus har under 
hösten ägnats åt att hitta former för hur de deltagande myndigheterna ska samverka kring 
anvisningar av deltagare till programmet. 
 
Accessprogrammet består av en fyra veckor lång entrédel där ungdomarna får utbildning på 
heltid och sedan går de ut på fem månader lång trainee (praktik). Under entrédelen fastställs 
också att rätt urval av ungdomar har skett till programmet. Ungdomarna är ute på 
praktikplatsen fyra dagar i veckan och den femte dagen kommer de in till Access för 
fortbildning. Var femte vecka startar en ny grupp ungdomar sin Accessutbildning. Totalt har 
19 personer, 10 män och 9 kvinnor, genomgått entrédelen i programmet och är för närvarande 
ute på trainee. Ungdomarna har anvisats från Kommunen eller Arbetsförmedlingen.  
 
Programmet bygger på att deltagarna är motiverade att förändra sin situation, men det har 
förekommit att deltagare inte varit tillräckligt motiverade att närvara. Detta kan lösas genom 
en förändring i programmet eller i identifiering av deltagare – diskussionen kring detta pågår. 
De flesta som anvisats till programmet har upplevt insatsen positivt och två personer har 
redan gått vidare till arbete och studier. Det är dock för tidigt att tala om resultat eftersom 
insatsens längd är sex månader och ingen har ännu genomgått hela programmet.  
 
Personalen i Accessprogrammet känner att trots att en extra coach, finansierad av 
AmaUNGA, arbetar med programmet, finns inte tillräckligt med personalresurser för att klara 
av att ha ett jämnt flöde av grupper till programmet. Under 2006 har det fungerat bra med 
personalstyrkan. Problem har uppstått med mycket pusslande och ”brandkårsutryckningar”, 
vilket troligen beror på att personalen inte ännu är inarbetade i Accessprogrammet. Detta har 
lösts tillfälligt genom att nyttja ytterligare en personal från AmaUNGA till bl.a. 
praktikanskaffning och företagskontakter. Bedömningen måste dock göras att under nästa år 
kommer varken personal eller lokaler att räcka till om man inte gör förändringar i 
programplaneringen. Detta beror på att ju längre tiden löper blir det fler och fler grupper som 
pågår samtidigt. Trots att endast en grupp åt gången genomgår sin entré på plats i lokalerna, 
kommer ändå alla andra pågående grupper in för fortbildning en dag i veckan. Samtidigt skall 
uppföljning och besök på praktikplatserna ske löpande. Det finns inget utrymme för 
oplanerade händelser som t.ex. att någon inte hittar en traineeplats eller vill byta den de har.  
 
Accessverksamheten har bra stöd från Urkraft i Skellefteå som har utsett en person som 
kommer hit för uppföljning med personalen. Detta upplevs som mycket värdefullt att få prata 
med någon som har kunskap och erfarenhet av programmet. Denna person har dock störst 
erfarenhet av JSA delen i programmet och det personalen saknar är mer uppföljning och stöd 
kring materialet Välj din framtid.  
 
 
Urvalsprocessen: 
Då behovet av denna typ av motivationsprogram är mycket stort och det finns mer ungdomar 
än platser, bestämdes i ett tidigt skede av projektet att deltagarna skulle väljas ut gemensamt 
mellan myndigheterna. Erfarenheter från tidigare program som genomförts har visat att risken 
finns att myndigheterna skulle prioritera ”sina” ungdomar och att en kampsituation om 
platserna skulle kunna uppstå. Förslag om att dela ut ett visst antal platser för varje myndighet 
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fanns, men detta var för projektets del aldrig ett alternativ då detta inte främjar samverkan och 
tanken om att alla ungdomar är ett gemensamt ansvar för alla myndigheter.  
 
En beredningsgrupp med representanter från alla deltagande myndigheter har bildats som 
gemensamt kommer överens om vilka ungdomar som har mest behov av programmet. De 
individer som kommer upp för diskussion i beredningsgruppen har i förväg, av handläggare 
på myndigheterna, bedömts vara de som har det största behovet av insatsen. 
 
Efter beredningsmötet kallas ungdomarna till en information där de får ett kort enskilt samtal 
med en av coacherna där de har möjlighet att berätta varför de vill gå Access. Programmet 
bygger på att deltagaren redan har en vilja att förändra sin situation och detta försöker man få 
fram vid de enskilda samtalen. En del ungdomar har vid dessa samtal sagt att de inte vill gå 
Access och har då fått lägre prioritet än de som uttryckt motivation eller lust att börja 
programmet. 
 
Urvalsprocessen kan upplevas som lite komplicerad och tar tid i anspråk för de personer som 
ingår i beredningsgruppen. Det är inte enkelt och det är fortfarande inte helt tydligt hur detta 
skall gå till. Hela processen bygger på arbetsförmedlarnas/handläggarnas kunskap om 
ungdomarna och förmåga att se olika individers behov. Arbetet med urvalet skapar fokusering 
på varje individs behov och främjar viljan att arbeta tillsammans för individens bästa. Genom 
att inte dra upp alltför tydliga urvalskriterier, tar man tillvara och utnyttjar personalens 
erfarenhet och kunskap.  
 
Inför den första Accessgruppen skedde inget urval eftersom det bara fanns totalt 12 ungdomar 
rekommenderade från myndigheterna, vilket berodde på att det varit kort om tid för 
myndigheternas personal att genomföra rekommendationerna.  
 
Inför Access2 gjordes några mindre justeringar i förfarandet och denna gång hade fler 
ungdomar rekommenderats än det fanns platser. Bl.a. skapades ett medgivande som 
ungdomarna fick skriva under för att beredningsgruppen skulle kunna diskutera deras behov 
utan att bryta mot sekretessreglerna.   
 
Deltagarna 
Målgruppen för Access är ungdomar mellan 18-29 år som är i behov av stöd från minst två av 
de deltagande myndigheterna. Ungdomarna har av olika andledningar svårt att komma ut på 
arbetsmarknaden. Handläggarna eller arbetsförmedlarna har svårt att ”sätta fingret” på vad det 
är som gör att ungdomen inte går vidare till egen försörjning och bedömning har gjorts att de 
behöver fördjupat stöd och motivation. Diskussionen kring målgruppen är en pågående 
process.  
 
Det har visat sig vara bra för grupprocessen om deltagarna är olika och har varierade behov av 
stöd. De deltagare som har relativt hög motivation kan bidra till att höja de som har lägre 
motivation. Flera deltagare har inte agerat så som deras handläggare förväntat sig, både i 
negativ och i positiv bemärkelse. Det har alltså visat sig svårt att förutse hur programmet 
påverkar den enskilde individen, trots att handläggarna tycker att de känner ungdomen väl. 
 
 
Sammanställning ur Sus-enkäterna (bilaga 1): 
I december 2006 var 19 deltagare inskrivna i programmet, 10 män och 9 kvinnor mellan 18 – 
24 år. De flesta har fullföljt en 3-årig gymnasieutbildning. Ingen har angett att de har någon 
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form av ohälsa eller missbruksproblematik, vilket stämmer överens med den målgrupp som 
anges för projektet. De flesta anser att orsaken till insatsen är bristande utbildning eller 
arbetslivserfarenhet. Majoriteten har innan insatsen varit arbetssökande utan daglig ersättning. 
En person har varit beroende av samhällsstöd i mer än 4 år före insatsen, vilket är 
anmärkningsvärt, med tanke på målgruppens låga ålder. Majoriteten har dock varit i behov av 
stöd mindre än två år. Fyra kvinnor ha angett att de inte tidigare varit i behov av stöd alls, 
men detta kan förklaras med att man misstolkar vad som menas med stöd. Ungefär hälften av 
deltagarna hade i början av insatsen försörjningsstöd och den andra hälften försörjde sig med 
sparade pengar, föräldrar etc.  
 
De ordinarie handläggarna på myndigheterna förväntar sig att deltagarna skall få ökad 
motivation att börja arbeta eller studera. Detta stämmer också överens med deltagarnas egna 
förväntningar och även med programmets målsättningar. Handläggarna tror att deltagarna 
kommer att studera, arbeta hel- eller deltid, två år efter avslutad insats. Även detta stämmer 
överens med deltagarnas förväntningar.  
 
 
Genomförande och process: 
Ungdomarnas första kontakt med Access är ett gemensamt informationsmöte som avslutas 
med korta individuella samtal. Dessa samtal tar ganska mycket tid och kan uppfattas som 
tidskrävande för personalen, men är nödvändiga för att undersöka om ungdomen har viljan att 
gå Access för att förändra sin nuvarande situation. Pedagogiken i programmet bygger på att 
deltagaren har en vilja att förändra sin situation, vilket är svårt att utreda på ett kort samtal och 
visar sig ofta inte förrän längre fram i programmet.  
 
Starten av programmet sker alltid efter lunch första dagen då hela gruppen med alla coacher 
åker och bowlar och avslutar dagen med en gemensam middag. Syftet med bowlingen är dels 
att man snabbt skall lära sig namnen på ungdomarna för att de skall kunna tilltalas personligt 
med namn, en del av arbetet med självkänslan och att de skall känna sig sedda. Det är även ett 
bra sätt att lära känna varandra, en ”teambuilding-aktivitet”.  Detta har uppskattats av både 
personal och deltagare. 
 
Den första veckan är väldigt intensiv och det är då den viktiga sammanhållningen i gruppen 
bildas. Det är extra viktigt att deltagarna har full närvaro under denna vecka då det visat sig 
vara svårt att komma in i gruppen om man varit frånvarande. Det är också svårt att ta igen det 
man missat. Personalen har gjort bedömningen av att det är viktigt för gruppen att de som har 
mycket frånvaro under den första veckan, inte kommer in vid ett senare skede i gruppen. De 
bör avslutas och skall genast beredas plats på Returmarknaden i väntan på nästa Accesstart. 
Problemet med detta är att grupperna kan snabbt minska i antal. Alternativet är att låta dem gå 
kvar och försöka ge dem det stöd som krävs för att de skall kunna hämta upp den tid de 
missat. Samtal sker med deltagaren för att utreda om de är beredda att arbeta lite hårdare för 
att komma ikapp de andra, vissa vill men andra vill inte det. Det har även visat sig skapa oro i 
gruppen när någon kommer in i efterhand. Bedömningen har också gjorts att det inte finns 
tillräckligt med personalresurser för att göra detta i framtiden när flera grupper är igång 
samtidigt.  
 
Accessprogrammet bygger på att coacherna skall skapa tillräcklig motivation och 
självförtroende hos deltagarna att så att de går vidare till egen försörjning. Det har uppstått ett 
problem när deltagarna redan har så låg motivation när de börjar på programmet att de brister 
i närvaron. Personalen har till en viss del försökt att ringa ungdomarna för att påverka dem att 
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komma till Access, men utan större resultat då ungdomarna ofta inte går att nå. Access kan 
rikta sig mot många olika målgrupper, men personalen måste veta i förväg på vilken nivå den 
kommande gruppen kommer att befinna sig för att ha möjlighet förbereda sig och anpassa 
materialet i programmet. Fyra veckor (entrén) är inte tillräckligt lång tid för att kunna reda ut 
alltför komplicerade problem kring en deltagare. Personalen upplever också att de inte har 
något enhetligt verktyg, t.ex. samtalsmetodik,  för att kunna hantera större problem kring en 
individ.  
 
Arbetet med att hitta rätt målgrupp och nå ut till alla handläggare med vad som är ”rätt” 
målgrupp är som mycket annat, en pågående process. För att hitta rätt i målgrupp har 
handläggarna från alla myndigheter bjudits in till informationsmöten efter att gruppen avslutat 
sin entrédel. Där har möjlighet givits till att få större insikt i programmet, diskutera målgrupp 
och övriga frågeställningar. Dessa möten har varit uppskattade och bedömning har gjorts att 
de kommer att vara nödvändiga under en lång tid, kanske under hela projekttiden, då 
målgrupp och behov kan förväntas variera över tid. 
 
Det har varit allmänt trevande kring de flesta rutiner då det hela tiden kommer upp nya frågor 
som man inte kunnat förutse. Alla rutiner faller på plats eftersom och processen dit har varit 
värdefullt för samverkan i allmänhet.   
 
Innehåll - Accessprogrammet: 
De första fyra veckorna av programmet kallas Entré. Ungdomarna arbetar heltid, enskilt och i 
grupp, med olika praktiska och teoretiska övningar som består av följande moment: 
 
Livs-  och yrkesplanering 
Målet är att ungdomarna skall få större insikt om sina talanger, möjligheter och kompetenser 
och baseras på materialet ”Välj din framtid” som Kerstin Myrgård arbetat fram på uppdrag av 
Urkraft. Coacherna tycker att frågorna i detta material ibland är för svåra för målgruppen. En 
del ungdomar har mer behov av baskunskaper såsom: Hur hantera sin ekonomi, relationer, 
sociala färdigheter osv. Deltagarna har i sina utvärderingar uttryckt att de saknar träning i 
kommunikation och personlig utveckling. Personalen har lagt till dessa moment för att täcka 
upp kunskapsbehovet. De upplever dock att materialet behöver omarbetas ytterligare, vilket 
sker allt eftersom behoven visar sig. Det övergripande omdömet kring materialet är positivt 
och  det skapar en röd tråd genom entrén och gör att coacherna känner sig trygga i hur de skall 
planera utbildningen. 
 
I detta moment ingår också enskilda samtal mellan coach och ungdom. Det första samtalet 
sker under den första veckan, del för att man så snabbt som möjligt skall kunna fånga upp 
ungdomar som kanske hamnat fel och egentligen inte alls vill eller behöver gå Access men 
främst för att man så snabbt som möjligt skall kunna börja leta efter en lämplig traineeplats 
till deltagaren. I materialet som coacherna fått från sin utbildning i Access, talas det om de 
enskilda samtalen som ”powercoaching”. Detta upplever coacherna som aningen missvisande 
då det handlar mer om samtal kring praktik. Det finns inte mycket utrymme, varken i 
materialet eller resursmässigt, att verkligen handleda och coacha deltagarna på djupet under 
entréveckorna. Utbildningen och materialet kring just de enskilda samtalen upplevs av 
personalen som tunt. Man tycker inte att man har fått de verktyg man skulle vilja ha för att 
kunna ge en del ungdomar det stöd som de behöver för att de skall kunna komma vidare i sin 
utveckling. Även deltagare har påpekat att de endast fått ett enda personligt samtal med sin 
coach, vilket kan tolkas som att det inte upplevts som tillräckligt för personen. 
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JSA-Jobbplanering 
Målet är att deltagarna skall stärka sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I 
momentet ingår att deltagaren förbereder sig inför anställningsintervjuer, söker jobb, skriver 
CV och personligt brev. En ideell mentorsgrupp av personer från näringslivet har knutits till 
programmet. De kommer hit för att träna deltagarna i jobbintervjuer och ger även feedback på 
ungdomarnas ansökningar och CV –ett uppskattat inslag av både deltagare och personal. 
Splitvision är en del av arbetet då man pratar om arbetsmarknaden i allmänhet. Deltagarna får 
bl.a. i uppgift att undersöka marknaden för sitt önskvärda yrke – behöver man utbilda sig?, 
flytta?, prognos? osv. Passet upplevs mastigt både av deltagare och personal då det innehåller 
mycket föreläsningar och kommer att förändras så att deltagarna bjuds in mer till aktivitet och 
diskussion.  
 
Frisk & Svettig 
Deltagarna går iväg tillsammans med coacherna på olika träningsaktiviteter utifrån 
deltagarnas önskemål om vad de skulle vilja prova på. Syftet är att deltagarna skall få träning 
i att våga prova nya saker och givetvis att de skall röra på sig. Det har även visat sig vara en 
bra ”teambuildingaktivitet” då många lockats av den övriga gruppen att delta och pröva saker 
som de först sagt att de inte vill vara med på. Detta är dock ett av de moment då en del 
deltagare valt att inte delta av olika anledningar. 
 
Traineeprocess 
Efter de fyra entréveckorna startar den 22 veckor långa traineeperioden. Fyra dagar i veckan 
är deltagarna ute på en arbetsplats inom en bransch de tillsammans med sin coach, har 
kommit fram till att de är intresserade av. Processen med att undersöka deltagarens önskemål 
och hitta en lämplig arbetsplats som vill ta emot ungdomen, börjar redan första veckan. 
Coacherna upplever att de inte riktigt räcker till eller hinner med detta på ett tillfredställande 
sätt. Det tar mycket tid i anspråk att försöka hitta praktikplatser, speciellt för de som inte 
riktigt vet vad de vill. I de flesta fall har detta fungerat bra och personalen får extra hjälp från 
företagskoordinatorn som är anställd på AmaUNGA. Det har dock varit så att varje grupp har 
haft några ungdomar som man inte lyckats hitta en lämplig traineeplats för och arbetet med 
detta fortsätter då till den femte veckan då personalen har fullt upp med planering, 
information och antagning av nästa grupp som kommer den 6:e veckan. Det har visat sig att 
den planering som gjorts på förhand med ett jämnt flöde av nya grupper var femte vecka, 
kanske var lite optimistiskt då den inte ger mycket utrymme för oplanerade händelser. 
Tilläggas bör dock göras att det är svårt att veta hur mycket av beskrivna problem som beror 
på att programmet nyss startat och alla rutiner inte ännu fallit på plats. 
 
 
Uppföljning 
Varje torsdag kommer grupperna in från sin traineeplats för uppföljning på 
Accessprogrammet. Coacherna samtalar med deltagarna kring hur det går på traineeplatsen. 
Det är då möjligt för en deltagare att framföra önskemål om att få byta arbetsplats om de av 
någon anledning inte trivs, vilket också har hänt. Deltagarna fortsätter bl.a. med olika 
arbetsuppgifter som påbörjats under entréveckorna och olika fortbildningsinsatser planeras in. 
Det vore önskvärt att det i budgeten fanns utrymme för att anlita externa föreläsare för dessa 
fortbildningsdagar så resurser kunde lösgöras hos coacherna för bl.a. enskilda samtal. 
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Påbörjade Accessgrupper: 
Grupp 1 startade 06-09-10: 
13 ungdomar (8 män, 5 kvinnor) skrevs in. 2 män avslutades under första veckan pga 
sjukdom, en kvinna och en man avslutade på egen begäran då de inte tyckte att de hade behov 
av insatsen. Båda gick vidare till en praktik via AmaUNGA. En man fick arbete efter två 
veckor och en man slutade på egen begäran och gick vidare för ny planering hos 
Arbetsförmedlingen.  Sju deltagare är nu är ute på sin traineeperiod. 
 
Traineeplatser: Videoteket, Förskolan Måttet, Umeå Kommun informatör, Filmcentrum i 
Norr, Fibona AB (administration), Obbolo skola/fritids, Returmarknaden städ. 
 
Grupp 2 startade 06-11-20: 
15 ungdomar skrevs in, 10 män, 5 kvinnor. En man kom aldrig till starten på grund av 
sjukdom (fick förtur till nästa grupp), en man hade för stor frånvaro (okänd anledning) för att 
kunna hämta igen missad tid och fick återgå till sin handläggare för ny planering. En man 
gick vidare till studier. 
12 ungdomar fick en veckas förlängd entré på grund av att det var svårt att påbörja 
traineeperioden i slutet av december på grund av julhelgerna. Deltagarnas trainee startar i 
början av 2007. 
 
Grupp 3 startar 07-01-08: 
16 ungdomar inskrivna 
 
 
 
 


