
 
 

Ung resurs 
 

Bakgrund/problemformulering 

I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt 
arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar.  

Ett stort antal ungdomar har idag sin utkomst via sina föräldrar eller genom 
försörjningsstöd. Konsekvenserna av längre tids utanförskap från arbete blir att 
många ungdomar ser försörjning via offentliga medel som ett acceptabelt alternativ 
till arbete.  
 
Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten har över år 
uppmärksammat detta och genomfört gemensamma riktade åtgärder mot denna grupp via 
verksamheter så som KUTA och GT. 
 
Några utgångspunkter/funderingar för insatserna har bl.a. varit: 

• Hur arbetar vi effektivast för att minska den offentliga försörjningen inom denna 
grupp?  

• Är bilden av arbetsförmedlingen och socialförvaltningen rimlig beträffande krav och  
rättigheter? 

• Arbetsförmedlingen arbetar jobbinriktat, när och om ungdomen vill vara inskriven på 
arbetsförmedlingen. Hur uppfattas AF:s ansvar och uppdrag hos ungdomar? 

• Socialförvaltningen upplever att det finns individer 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. Hur fångar vi upp 
dessa ungdomar för ett aktivt arbete med sin egen framtid. 

 
Enligt Statens offentliga utredning (2006:77) har ohälsa bland ungdomar blivit avsevärt 
vanligare i Sverige under de senaste 20 åren. 
I Statistiska Centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden 1989 angav 9 procent av 
kvinnor i åldern 16-24 år att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest.  
Sexton år senare år 2005 är det tre gånger fler, 30 procent, som upplever att dom har sådana 
problem. 
  
Det finns 6 svenska studier genomförda där jämförbara grupper av ungdomar i åldern 16–24 
år tillfrågats vid upprepade tillfällen på samma sätt om olika former av psykiska besvär. 
Samtliga studier visar på ökade besvär i form av oro och nedstämdhet, sömnbesvär och 
trötthet samt anspänning och värk.  



Sådana besvär har ökat även i befolkningen i stort men ökningen är mest uttalad i åldern 16–
24 år. 
Generellt sett har ungdomars levnadsvillkor varit oförändrade eller förbättrats under de 
senaste 20 åren. 
En jämförelse mellan 11 europiska länder visar att ökningen av psykisk ohälsa bland 
ungdomar går parallellt med utvecklingen av arbetsmarknaden.  
I dagsläget står Sverige mitt i en ekonomisk kris där många arbetstillfällen försvinner.  
Samtliga aktuella prognoser spår en ökad arbetslöshet generellt, men framförallt att rådande 
konjunkturläge väsentligt kommer att försvåra för ungdomar att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 
Konsekvenser av detta kommer vi att ”bära med oss” under många år framöver. 
 
Ökningen av psykiska problem kan dock inte endast förklaras av svårigheter att få arbete, den 
ökade psykiska ohälsan kan också knytas till den ökade individualisering som har blivit en del 
av den moderna utvecklingen.  
Det ställer ökade krav på ungdomar att själva välja vilka liv de vill leva.  
 
Vi kan också konstatera att alkoholkonsumtionen bland unga ökat betydligt snabbare än 
konsumtionen bland vuxna.  
Bruket av illegala droger har ökat i samma takt. 
 
Det mesta av de resurser som samhället satsar på ungdomar ges i from av generella insatser 
som mödra- och barnhälsovård, förskoleverksamhet, skola, skolhälsovård, skolbarnomsorg 
ungdomsmottagningar och fritidsgårdsverksamhet.  
Andra samhällsinsatser (till exempel insatser inom socialtjänsten och barn- och 
ungdomspsykiatrin) riktas enbart till ungdomar som på olika sätt far illa eller behöver särskilt 
stöd. 
Bristen på förebyggande insatser gentemot psykisk ohälsa har lett till att fler och fler 
ungdomar måste vårdas för depression och ångest. 
Samhällets resurser är begränsade, det är därför viktigt att tillgängliga resurser används så bra 
som möjligt.  
 
• Det är viktigt både ur ett individ- och ett samhällsekonomiskt perspektiv att insatser för att 

förebygga ohälsa ges tidigt.  
Det behövs ett långsiktigt perspektiv på de insatser som genomförs. 

 
• För att nyttja samhällets resurser mer effektivt än idag är det viktigt att de berörda 

huvudmännen samarbetar när insatserna planeras och genomförs.  
 
• Det är viktigt att ungdomars psykiska och fysiska hälsa uppmärksammas och att 

utveckling inom området följs kontinuerligt. 
 
Det finns det idag olika projekt med AME som projekt- ägare som arbetar både individuellt 
och i grupper med ungdomar som står utanför arbetsmarkanden och handleder dem ut på 
praktik och till studier med målet att det ska leda till självförsörjning.  
 
Via införandet av introduktionsersättning för ungdomar 16 – 24 år ,som uppbär 
försörjningsstöd, så kommer ett stort antal ungdomarna i Lycksele att passera genom AME 
innan de når ut på arbetsmarknaden eller till vidare studier.  
 



Det har placerats en socialsekreterare från socialtjänsten, samt en handläggare från 
arbetsförmedlingen på AME via projekt GT i syfte att i samverkan kunna arbeta med 
ungdomarna i kommunen som står utanför arbetsmarknaden på ett bättre sätt. 
När handläggarna på AME arbetar med ungdomarna som blir anvisade till de olika projekten 
framkommer det ofta att de har både psykiska, fysiska och sociala svårigheter som hindrar 
dom att ta sig ut på arbetsmarknaden.  
 
Det finns ett behov av en sammanhållen insats med professionellt stöd.  
Detta behov skulle kunna tillgodoses genom att utveckla en verksamhet med kompentent 
personal som arbetar med inriktning mot rådgivning, vägledning och förebyggande inom 
områdena arbete, studier och hälsa på individnivå för att på sikt öka ungdomarnas 
arbetsförmåga och möjlighet till ett självständigt liv. 
Detta kan ses som en utveckling av den i andra kommuner etablerade verksamheten, 
”Ungdomshälsan”. 
 
 
 
Syfte 
Ung Resurs ska utgöra en lättillgänglig verksamhet som ger kvalificerad rådgivning, stöd och 
vägledning till ungdomar i Lycksele Kommun i åldern 16-24 år. 
Ung Resurs ska arbeta med att förebygga ohälsa bland ungdomar i kommunen. 
 
Mål 

Målet är att minska andelen arbetslösa ungdomar i förhållande till övriga vuxna. Att vårt 
arbete resulterar till att ungdomar ges nya insikter om vilka aktiva val var och en kan göra 
utifrån att hitta egen försörjning. 
Upplevelsen i målgruppen avseende psykiskt och fysiskt välbefinnande skall öka. 
 
Målgrupp 
Ungdomar i Lycksele Kommun mellan 16-24 år. 
Särskilt prioriterade är ungdomar som är eller riskerar att bli beroende av samhällets stöd 
under längre tid. 
  
Avgränsningar och mervärde 
Vid uppkomst av nedanstående punkter ska Ung Resurs vara behjälplig med att flytta över 
ärendet till rätt aktör: 

• utredningar enligt Socialtjänstlagen (SoL), 
• stor familjeproblematik (t.ex. ungdomar som far illa), 
• utredningar kring frågeställningar om funktionsstörningar såsom ADHD/DAMP, 

Asperger och liknande, 
• svåra symtom gällande ätstörningar, depressioner, självskadebeteende, missbruk och 

trauma, 
• enbart somatisk sjukdom, 
• enbart behov av försörjningsstöd. 

 
Genom att komplettera AME, där det redan idag finns kompetens från olika myndigheter, 
med en verksamhet kommer man att kunna arbeta förebyggande med ungdomar på ett helt 
annat sätt än tidigare.  



Ungdomar som upplever psykisk eller fysisk ohälsa skulle få tillgång till kvalificerad 
rådgivning, stöd och vägledning i en större och lättillgängligare utsträckning än tidigare. 
 
 
Genomförande och samverkan 
 
För att kunna motsvara målsättningen och syftet med verksamheten finns behov av följande 
kompetenser: 
 

• Projektledare   (0,15 tjänst) 
Chef AME 
 

• Handledare/verksamhetsansvarig (1.0 tjänst) 
Vägledning av individer, upprättande av handlingsplaner, uppföljning m.m. 
I samarbete med projektledare har verksamhetsansvarig till uppgift att leda den 
dagliga verksamheten. 
Verksamhetsansvarig ska även ansvara för att bygga upp ett nätverk av samverkande 
aktörer i kommunen. 
 

• Handledare   (1,0 tjänst) 
Vägledning av individer, upprättande av handlingsplaner, uppföljning m.m. 
 

• Kurator   (1,0 tjänst) 
Kuratorn på Ung Resurs ska ge ungdomarna råd, stöd och vägledning.  
 

• Hälsovägledare/Handledare   (0,5/0,5) 
Hälsovägledaren på Ung Resurs ska stötta ungdomar i frågor rörande kost, motion 
m.m.  
 

• Socialsekreterare   (2,0 tjänst) 
Administration av ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning 

 
• Arbetsförmedlare   (0,5 tjänst) 

 
Samverkan kommer att ske med projekt ”Fyren” vad gäller Kurator och Hälsovägledare. 
 
Ung resurs ska samverka med andra aktörer, i form av en referensgrupp, för att tillsammans 
kunna se vilka behov som finns i ungdomsgruppen, samt utbyta erfarenheter och arbetssätt.  
Representanter kan förslagsvis komma från: 
 

• BUP 
• Gymnasieskolan 
• Socialtjänsten 
• Beroendeenheten 
• Fritidsgårdarna 
• Arbetsförmedlingen 
• AME 
• Folkhälsorådet 
• Samordningsförbundet 



 
 
 
 
 
Gällande öppettider bör Ung Resurs anpassa tiderna utefter ungdomarnas behov. 
Inledningsvis bör öppettiderna förläggas till kontorstider, samt kvällsöppet en kväll i veckan 
för att få kännedom om vilket behov av tillgänglighet som finns. 
 
För att öka tillgängligheten till Ung Resurs bör det finnas en telefontid varje dag där 
ungdomarna alltid kan komma i kontakt med Ung Resurs. Vidare bör det också finnas 
kontaktvägar via mail där ungdomarna kan få svar på enklare typer av frågor och funderingar.  
Denna metod används vid en liknande verksamhet i Skellefteå och enligt utvärdering som är 
gjord av den verksamheten visar denna metod på goda omdömen från ungdomarna. 
 
Ung Resurs skall också arbeta med utåtriktade aktiviteter i nära samarbete med skolor, 
fritidsgårdar, föreningar organisationer, folkhälsorådet m.fl. speciellt när det gäller 
livsstilsbeteende.  
Ung Resurs ska främja ungdomarnas egenansvar, därför är det viktigt att ungdomarna i första 
hand själva söker kontakt med verksamheten vid behov och att den inte blir en remissinstans 
 
Tid och aktivitetsplan 
 
Ung resurs verksamhet ska startas upp 2010-01-01.  
Inledningsvis föreslås att Ung Resurs drivs i projektform som bör sträcka sig över en period 
av 3 år, detta för att verksamheten ska ges möjlighet att etablera sig, få en övergripande syn på 
hur ungdomar i Lycksele mår, bygga upp ett nätverk av samverkande aktörer och för att man 
ska kunna utvärdera verksamheten på ett bra sätt.  
 
Aktivitetsplan: 
 
2009 
Okt -Dec  Bildande av styrgrupp. Rekrytering av personal 

  Lokalförsörjningsplan upprättas.  
 GT avslutas. 

2010 
Jan-Dec  Pågående arbete i enlighet med projektansökan/avtal.  
 
2011 
Jan-Dec  Pågående arbete i enlighet med projektansökan/avtal. 
 
2012 
Jan-Dec  Pågående arbete i enlighet med projektansökan/avtal. 
Aug.  Utvärdering av verksamheten påbörjas. 
Dec.  Slutrapport redovisas för samordningsförbundet och andra
   samverkanspartners. 
 
 
 
 



Jämställdhet 
Bemötande, förhållningssätt och samtalsbehandlingar ska anpassas så att både unga män och 
kvinnor kan söka sig till verksamheten. 
För att kunna uppnå detta bör det (i mån av rekryteringsmöjligheter gällande personlig 
lämplighet) finnas tillgång till en manlig och en kvinnlig samtalskontakt på Ung Resurs. 
 
 
 
Utvärdering och resultatspridning 
Utvärdering av projektet kommer att ske löpande under projekttiden, i god tid före projektets 
avslut kommer en slutgiltig utvärdering att ske.  
Kontinuerlig resultatspridning kommer att ske till samverkande parter via referensgrupp och 
styrgrupp. Rapporter inlämnas enl. avtal till samordningsförbundet 
 
Förväntat resultat för organisationen/organisationerna 
Lättillgängliga resurser som finns samlade under samma tak torde medföra ett effektivare 
nyttjande av dessa samt en ökad tydlighet mot målgruppen. 
 
Förväntat resultat för den enskilde 
 

• Ökad kunskap och valmöjligheter, 
• Definierade problem och behov, 
• Samhällsinformation. 
• Ökat välbefinnande 
• Effektivare handledning/vägledning 

 
Genom att ungdomarna i Lycksele Kommun får tillgång till en verksamhet som Ung Resurs 
med kompentent personal som arbetar med inriktning mot rådgivning, vägledning och 
förebyggande insatser på individnivå kan ohälsa bland ungdomar upptäckas och behandlas på 
ett tidigt stadium.  
Detta kommer att innebära att man kan öka den enskilda ungdomens funktions- och 
arbetsförmåga, och på detta sätt sannolikt minska riskerna att hamna i långtidsarbetslöshet och 
sjukskrivning. 
En annan effekt som detta ger är att när dessa ungdomar hamnar i ”skarpa lägen” i form av 
praktik, studier eller arbete står de bättre rustade, samt arbetet med detta också för de olika 
aktörerna blir effektivare. 
Ung Resurs bör med andra ord bli ett bra verktyg för kommunen att arbeta förebyggande med 
ungdomar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


	I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. 
	Ett stort antal ungdomar har idag sin utkomst via sina föräldrar eller genom försörjningsstöd. Konsekvenserna av längre tids utanförskap från arbete blir att många ungdomar ser försörjning via offentliga medel som ett acceptabelt alternativ till arbete. 
	Målet är att minska andelen arbetslösa ungdomar i förhållande till övriga vuxna. Att vårt arbete resulterar till att ungdomar ges nya insikter om vilka aktiva val var och en kan göra utifrån att hitta egen försörjning.

