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1. Sammanfattning

I Lycksele finns ett stort antal ungdomar i åldrarna 16-24 år som är helt- eller delvis
arbetslösa. Ett flertal av dessa har sin försörjning via försörjningsstöd. Gemensamma Taget
jobbar aktivt med dessa ungdomar för att via praktik och studier ge ungdomarna bättre
förutsättningar och därmed förbättra möjligheten till ökad egenförsörjning.  

Det arbetssätt vi praktiserar har sin grund i den beprövade Kuta-verksamheten som över år
visat sig framgångsrik. Ungdomar anvisas till Gemensamma Taget via handläggare på AF i
samråd med socialsekreterare. Under inledande 2 veckor genomförs gruppaktiviteter i form av
utbildning/information, därefter övergår arbetet till individnivå där samtliga deltagare tilldelas
en handledare som i samarbete med individen upprättar en individuell handlingsplan. 
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2. Deltagare

2.1 Deltagarnas förutsättningar

Ungdomar mellan 16 – 24 år som står utanför arbetsmarknaden. Individen anvisas plats i
Gemensamma Taget via arbetsförmedlingen och/eller av socialsekreterare. En grundläggande
förutsättning för att bli aktuell för projektet är att deltagaren står till arbetsmarknadens
förfogande på del- eller heltid. Prioritet ligger på ungdomar med försörjningsstöd men då vi
har avtal med AF så har vi även ungdomar med annan ersättning.

2.2 Genomförande och process

Under 2008 har AME/Gemensamma Taget och socialförvaltningen arbetat fram ett nytt
ersättningssystem för ungdomsgruppen. 20090101 infördes ”Introduktionsersättning”, ett
skärpt regelverk som ger ökade möjligheter att påverka ersättningen för de som inte följer
gemensamt överenskommen handlingsplan. Individen skall vara aktiv genom praktik eller
andra aktiviteter för att full ersättning ska utbetalas. Deltagaren signerar ett avtal där man
förbinder sig att aktivt delta i genomförande av gemensamt framtagen handlingsplan och
övriga överenskomna regler. Under tiden deltagaren är inskriven i Gemensamma Taget sker
kontinuerlig kontakt med handledare, via personliga besök och telefon, och handlingsplanen
uppdateras löpande. 

2.3 Resultat och effekter

Av de 115 ungdomar som varit/är inskrivna i Gemensamma taget har hittills 40 gått till
arbete, 10 har påbörjat studier på högskola eller Komvux, 1 går lärlingsutbildning, 22 har
återgått till AF och 9 personer har själva brutit sitt deltagande. 33 ungdomar är idag inskrivna
och har pågående handlingsplaner.

Under våren -09 har vi informerat ca 135 elever på Tannbergsskolan fördelat på ca 10
avgångsklasser samt ett 50-tal ”ströelever” vid våra mer informella besök.

3. Personalen 

3.1 Personalens förutsättningar

Bemanning januari-juni -09 har bestått av:
Projektledare  1.0
Handledare   0.75-1.0 AME
Handledare   0.25-0.5 AME
Resurs AF    1.0 fr 1 februari -09
Socialsekreterare 1.0 (1/1-09)
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Tillgänglig personal inom GT kommer över tid att variera något eftersom delar av personalen
har andra arbetsuppgifter inom AME:s verksamhetsområde att ansvara för. AF har från mitten
av februari avsatt 1.0 tjänst fördelat på 2 personer.

3.2 Genomförande och process

Som grund arbetar GT utifrån den beprövade Kuta-verksamheten bl a för att säkerställa ett
”flöde” av ungdomar. Projektformen ger oss möjlighet att pröva, och kontinuerligt utvärdera,
olika metoder och pedagogik för att finna bästa övergripande arbetssätt att nå framgång. Stor
vikt läggs vid förebyggande information i samverkan med gymnasieskolan. 

3.3 Resultat och effekter

Projektets delresultat och effekter kommer att redovisas i kontakter med samordnande
tjänsteman och vid redovisningstillfällen direkt till styrelsen för LYSA.

4. Deltagande organisationer

4.1 Deltagande organisationers förutsättningar

Styrgruppen består av chef AME, chef AF, chef Tannbergsskolan, chef Socialförvaltningen
samt projektledare. Styrgruppen har träffats 2 ggr under våren-09.

Projektgruppen har under våren bestått av Noomi Lindberg, Elisabeth Moberg, Maja
Walterbo, Anna Strandbergh, Ros-Mari Frohm, Anna-Karin Andersson och Jim Berglund.

4.2 Genomförande och process

Initialt har arbetsförmedlingen tyvärr haft problem med deltagande av personalresurser i
projektet. Fr.o.m. mitten av februari har dock AF deltagit i projektet med representation av 1.0
tjänst fördelat på två arbetsförmedlare.

Det finns en god vilja och god kommunikation mellan projektets samarbetspartners så
förutsättningarna bedöms som goda för att projektet ska uppnå fastställda syften och mål.

4.3 Resultat och effekter 

Ambitionen är att alla inblandade parter skall se fördelar med en utvecklad samverkan och att
vi med gemensamma insatser når goda resultat både på individ- och organisationsnivå. 

Erfarenheter från tidigare verksamhet och nuvarande verksamhet (GT) visar att deltagarna
uppskattar ett nära samarbete med en personlig handledare och att det tydliggörs vilka krav
och förväntningar som ställs på deltagarna.
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Under 2008 har mycket tid ägnats åt att finna former för arbetet med ambitionen att nå uppsatt
mål. Vi känner stor tilltro till den nya ersättningsformen ”Introduktionsersättning” och under
årets 6 första månader har vi redan sett positiva resultat där utbetald ersättning är mindre än
vad som beviljats.

Under perioden januari-09 t o m juni-09 har 808 685 kr beviljats i
introduktionsersättning. Beviljat försörjningsstöd under perioden skulle ha uppgått till
620 956 kr. Men med kravet på närvaro har endast 529 996 kr utbetalats. Alltså en
besparing på 90 960 kr första halvåret 2009.

4.4 Förutsättningar för implementering

Förutsättningarna för implementering av utvärderade resultat av projektet bedöms som väldigt
goda. Bedömningen är att minst samma resurser som vi idag förfogar över måste kvarstå för
att hantera tillströmningen av ungdomar.

5. Aktiviteter

Aktivitet Start Slut
Projektgruppträffar (GT-träffar) ca 2 g/mån = 12 träffar Våren -09
Styrgruppträffar, 2g/termin 23/2 och 25/5
Information, Tbg-skolan, avgångsklasser ca 10 tillfällen Våren -09
Träffar med olika aktörer, ex soc, RK, Syv, Af m m Våren -09
Gruppstart/slut, januari, februari, mars, april/maj Våren -09
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6. Faktaruta 
Från start i maj-08 fram till juni-09 har 115 ungdomar deltagit i projektet. Av dessa är 78

killar och 37 tjejer. 53 av totalt 115 har haft/har ersättning från socialförvaltningen.

7. Slutsatser/Avvikelser 
. 
Med anledning av rådande lågkonjunktur och en tuff arbetsmarknad ser vi idag svårigheter att
få ut ungdomarna till arbete men även till praktik. Många av våra deltagare saknar slutbetyg
från gymnasieskolan och några har helt hoppat av skolan efter 1 – 2 år eller aldrig påbörjat en
gymnasieutbildning. Vår ambition är ändå att hjälpa ungdomarna vidare genom att informera
om nyttan av studier och annan kompetensutveckling. Några deltagare har påbörjat Komvux-
studier och 2 har börjat Folkhögskola. Tyvärr så är tillgången till studie- och yrkesvägledning
begränsad och här skulle vi behöva mer resurser eftersom behovet är stort.

Vi möter också svårigheter att få ut ungdomarna på praktik eftersom man på många
arbetsplatser anser sig ha för lite arbetsuppgifter för att kunna sysselsätta en praktikant.
Tyvärr är detta vanligt bland kommunens egna verksamheter.

Positivt är att vår ”egen verksamhet” AME-Service fungerar bra och här har vi möjlighet att
sysselsätta i första hand de som uppbär Introduktionsersättning men även övriga ungdomar
kan få praktik här.
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