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Ekonomiskt bistånd till hushåll
under 25 år

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) följer regelbundet utvecklingen av det
ekonomiska biståndet. Ett avgörande skäl är att kostnadsökningen under året varit
stora och att de förväntas öka ytterligare den närmaste tiden.
Speciellt utsatta är unga hushåll. Kommunerna gjorde bedömningen att kostnadsökningen i år skulle bli 35 procent i förhållande till föregående år för hushåll under 25 år.
Det är betydelsefullt att sprida de goda exempel som finns på framgångsrikt arbete
med bidragsberoende hushåll i åldersgruppen16 till 24 år. I sammanställningen
nedan ges kortfattade beskrivningar sådana verksamheter.
Avsikten är att kommuner ska kunna lära av varandra. Ta därför kontakt med den
kontaktperson som finns för att få en mer utförlig beskrivning av verksamheten.
Sammanställningen visar att det många gånger behövs samordnade insatser från
flera olika myndigheter för att förstärka egenförsörjningen för gruppen och för att
förstärka arbetsmarknadsanknytningen. SKL har tagit ställning för att samorganisera de myndigheter som finns lokalt i en gemensam organisation. På så sätt kan
bli mer effektiva samtidigt som ingen kan se den enskilde som ett ansvar för någon annan.
Flera kommuners insatser för ungdomsgruppen visar också på vikten av att stödja
de unga vad gäller motivation, målinriktning samt arbets- och studieorientering.
Hälsobefrämjande insatser lyfts också fram hos några kommuner.
Totalt beskrivs 46 kommuner.
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Goda exempel på bra verksamhet för
hushåll upp till 24 år

Borlänge kommun
tomas.ahlin@borlange.se

Vi startade en ny verksamhet för gruppen i början av september. Tanken är att
ingen ungdom ska ha passivt ekonomiskt bistånd. Med stöd av SoL 4 kap 4 § ger
vi ungdomarna chans till praktik och jobbsökaraktivitet innan ungdomsgarantin
träder in.
Borås stad
eva.moller@boras.se

Socialnämnden har en särskild avdelning för klienter under 29 år där en socialsekreterare och coach arbetar tillsammans från första bidragsdagen.
Förutom denna verksamhet har vi sedan några år tillbaka, ett center, Lotsen, som
bedrivs inom den finansiella samordningen. Till en början hade de ungdomar som
målgrupp, men numera tar de emot alla åldrar. Även denna verksamhet arbetar
med coacher.
Ansvarig för Lotsen är verksamhetschefen lennart.gustavsson@boras.se.
Botkyrka kommun
helena.wiklund@botkyrka.se eller karin.tillhagen@botkyrka.se

Samordningsförbundet Botkyrka finansierar för närvarande ett projekt – Paraplyprojektet – som är inriktat mot unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar.
Projektets huvudsyfte är att knyta samman insatser och stöd som befintliga aktörer
redan tillhandahåller och där så behövs komplettera för grupper eller individer. I
projekt ingår även individuellt stöd till ungdomar samt möjlighet till orienteringskurs via Folkhögskola. Projektet ingår som en del i ESF-projektet Grenverket
Södertörn – ett samverkansprojekt mellan samordningsförbunden i Botkyrka,
Haninge, Huddinge och Södertälje som vänder sig till samma målgrupp. Kontaktperson: helena.wiklund@botkyrka.se.
I kommunens ordinarie verksamhet finns Vägledningsteam för ungdomar – som
vänder sig till unga män och kvinnor med diffus problematik, exempelvis kan
det röra sig om svårigheter med att hålla överenskommelser, tider etc. och där det
kan finnas behov av särskild vägledning och utredning. Verksamheten innehåller
t.ex. kartläggning, arbetslivsorientering, vägledningssamtal, gemensamma aktiviteter, hälsoinslag, studieinformation, arbetsträning och förslag om fortsatt planering. Det är också möjligt att göra en arbetspsykologisk utredning. Kontaktperson:
karin.tillhagen@botkyrka.se.
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Degerfors kommun
jorgen.neuman@degerfors.se

I Degerfors finns en projektverksamhet som kallas Personligt stöd som vänder sig
till 10 ungdomar i risk att hamna i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Syftet
är att stödja deltagarna mot samhällets ordinarie insatser för arbetslösa eller mot
arbete.
Verksamheten har en individuellt anpassad planering och är praktiskt inriktad
(passa tider, planering, uthållighet). Arbetssättet är ESL - Ett Självständigt Liv
med kortsiktiga mål och är delfinansierat av FINSAM. Den har pågått för kort tid
för att kunna utvärderas, men flera av deltagarna har gått vidare till arbete eller
studier. Dessutom medverkar flertalet i aktiviteter anordnade av Arbetsförmedlingen.
Falu kommun
mats.bjork@falun.se

Ung utveckling är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som står långt från
arbetsmarknaden. Projektet drivs av kommunens arbetsmarknadsenhet i samarbete
med socialförvaltningen som rekryterar deltagare. Målgruppen är ungdomar i
åldern 18 – 24 år med ofullständiga avgångsbetyg från gymnasie- respektive
grundskolan samt unga långtidsarbetslösa med försörjningsstöd.
Gislaveds kommun
sosuo@gislaved.se

Vi har under några år drivit en verksamhet tillsammans med Vuxenutbildningen
som vi heter Arbete åt alla. Verksamheten riktar sig till nyanlända flyktingar och
invandrare som varit i Sverige en längre tid. Vi erbjuder en verksamhet som omfattar sfi, yrkesteori och praktik. Yrkesinriktningen utgår från individens tidigare
erfarenheter.
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Gnesta kommun
bibbi.andersson@gnesta.se

I Stödverksamheten bedrivs aktiviteter för unga vuxna mellan 18-25 år som uppbär försörjningsstöd och inte kommit ut i självförsörjning. Tanken är att ungdomen är inskriven vid Stödverksamheten till dess han/hon får en anställning.
De deltar i jobbsökaraktiviteter, men vi jobbar även med kartläggning, motivationsarbete, samhällsinformation och studiebesök. Ungdomarna deltar 6 veckor, 3
förmiddagar/vecka.
Om de sen inte går ut i arbete kan de få praktik, vilket är ett sätt att utreda arbetsförmågan. Praktiken kan vara förlagd till Stödverksamhetens egna verksamheter
eller i annan verksamhet inom kommunen. Det stora flertalet går till praktikplatser
inom den privata sektorn.
Stödverksamhetens uppgift är också att upptäcka om han/hon har något hinder
som gör att de inte kommer ut i arbete och i så fall ge personen rätt insats.
Grums kommun
lotta.osterlund-jansson@grums.se

Vi har Arbetscentrum för ungdomar i åldern 20-25 år som är aktuella för ekonomiskt bistånd. De remitteras dit från ekonomigruppen/försörjningsstöd och skrivs
in på Arbetscentrum. I verksamheten får de hjälp med motivationsarbete, att leta
praktikplatser och jobb m m. Under den tid som de är inskrivna i verksamheten
får de lön under maximalt tre månader.
Gävle kommun
thomas.isaksson@gavle.se

Vi har en samlokalisering med Arbetsförmedlingen. Våra TTA-insatser (Trappan
Till Arbete) fungerar mycket bra – för information kontakta
inger.sundblom@gavle.se . Dessutom finns en mängd aktiva insatser tillsammans
med Arbetsmarknadsenheten i kommunen.
Göteborgs Stad
lena.stenfeldt@harlanda.goteborg.se

I Göteborg finns samverkansprojektet Columbus som erbjuder arbetslivsinriktad
rehabilitering för unga vuxna mellan 18-30 år. De unga har en psykisk problematik och behöver stöd med att må bättre och närma sig arbete eller studier. Projektet
bedrivs inom Samordningsförbundet Centrum och finansieras gemensamt av
kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.
Projekt Columbus består av ett tvärprofessionellt team som är samlokaliserat. I
teamet finns coacher från Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialtjäns-
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ten, psykologer och psykiater. Myndighetsutövningen är mycket begränsad och
arbetet bygger på ett nära samarbete med handläggare i de samverkande myndigheterna.
Projektet är väl utvärderat och det finns evidens för att deltagande i verksamheten
gör att den unga får en ökad livskvalitet och närmar sig arbetsmarknaden. Av de
deltagare som avslutats i projektet har ca 50 procent blivit självförsörjande.
Projektet har i payoff-utvärdering visat sig vara samhällsekonomiskt lönsamt.
För mer information läs på hemsidan www.projektcolumbus.se.
Haninge kommun
anders.chronqvist@haninge.se

Kommunens eget Arbetscentrum kan erbjuda praktikplatser i princip omgående
för arbetslösa ungdomar mellan 22 - 24 år
Där finns bland annat, sedan ett par år tillbaka ett Ungdomsteam med personal
från Arbetsförmedlingen, Arbetscentrum (kommunen) och gymnasieskolan. Målgruppen är arbetslösa ungdomar som inte arbetar eller studerar i åldern 16-21 år.
Hjo kommun
monica.jorgensen@hjo.se

Hjo kommun samverkar i ett ungdomscenter med andra kommuner under de 90
första dagarnas arbetslöshet. Arbetsförmedlingens arbete förstärks genom en personlig och tät kontakt med ungdomarna.
Huddinge kommun
jonas.edgren@huddinge.se

En av våra verksamheter är Framtidsverkstan på JobbForum Kompassen. Arbetet
sker på uppdrag av försörjningsstödsenheten och bedrivs i nära samarbete med
arbetsförmedlingen. I verksamheten får den enskilde stöd av arbetsmarknadskonsulenter och praktiksamordnare. Innehållet i Framtidsverkstan skapades i dialog
med ungdomarna. Fokus är arbete, studier och självförtroendeförstärkning. Det är
en kurs med löpande intag och flexibel kurslängd – beroende på hur länge ungdomen är på Framtidsverkstan, vilket varierar mellan 3 veckor till 3 månader.
Ungdomarna deltar i schemalagd gruppverksamhet flera dagar i veckan och arbetar också individuellt med egna mål och handlingsplaner. Förutom att jobba med
CV, personligt brev, intervjuträning, studiebesök, workshops, prova-på-dag på
arbetsplats och studieinformation har man även tillgång till praktik/jobbmatchning
samt coachning, livs- och karriärplanering. Kommunen kommer även att satsa på
ungdomsanställningar under 2010 och erbjuder sedan 2008 lärlingsplatser för
ungdomar över 20 år i samverkan med Komvux och Hantverksakademin.
Därutöver finns insatser för unga med komplex problematik/psykisk ohälsa inom
ramen för det finansiella samordningsförbundet.
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Hässleholms kommun
sara.hosseinkhah@hassleholm.se

AVA projektet vänder sig till ungdomar i åldern 18-25. Projektet arbetar med de
ungdomar som bedöms ha en tyngre problematik. Det innebär att den enskilde har
svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden p.g.a. sin problematik. Projektet avser att
förstärka arbetsmarknadsanknytningen, genom t.ex. gruppaktiviteter och en individuell kartläggning. I arbetet med ungdomar ingår praktik, deltagande i entreprenörs lärande och nära stöd av deltagarna i de olika faserna.
Projektet bedrivs tillsammans med Osby kommun och är samfinansierat med
ESF-medel.
Hörby kommun
kaj.hansson@horby.se

U-0X är ett arbetsmarknadsprojekt för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Bakgrund är att vi har sett att personer återkommer till det ekonomiska biståndet, vilket tyder på att vi misslyckats med att göra de enskilda oberoende av bidrag. En orsak kan vara att vi hänvisat till traditionella yrken utifrån
kön, ålder och etnicitet istället för att gå på individernas verkliga vilja och se hela
behovet för individen. Projektets syfte och målsättningar är upplagda utifrån dessa
erfarenheter.
Inom projektet finns en praktiksamordnare som utifrån individens förutsättningar
försöker hitta praktik eller arbete. Dessutom en kurator som för samtal med de
individer som har behov av samtal eller stöd. Två arbetscoacher fungerar hela
tiden fungerar som navet kring individen, stöttar och erbjuder olika aktiviteter och
resurser, individuellt eller i grupp. Aktiviteter och resurser som erbjuds är hela
tiden en återkoppling på vad personerna anser sig behöva.
Jönköpings kommun
lars.malmstrom@jonkoping.se

I Jönköping finns olika insatser för arbetslösa personer med försörjningsstöd.
Unga vuxna kan innan de uppfyller villkoren för jobbgarantin erbjudas jobbsökarstöd och andra arbetsförberedande insatser. För unga som haft försörjningsstöd
lägre perioder har lärlingsutbildning varit en bra åtgärd. Utbildningen har inletts
med introduktionsfas med kartläggning och validering av kunskaper. Därefter
prövopraktik på en statlig, kommunal eller privat arbetsplats som sedan övergår i
en lärlingsplats med målsättning att det ska avslutas med en anställning hos arbetsgivaren.
En förändring av de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna är på gång och preliminärt i januari 2010 startar ett jobbtorg för personer med ekonomiskt bistånd.
Karlshamns kommun
inger.brandt@karlshamn.se
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I Karlshamn träffar handledaren/coachen klienten oftare än handläggaren. Mötet
går ut på att se klientens resurser i sin roll som arbetssökande.
Lerums kommun
lillemor.taylor@lerum.se

I kommunen finns ett tätt och nära samarbete mellan socialsekreterare och handläggare på arbetsmarknadsenheten.
Lindesbergs kommun
elisabeth.hellstrom@lindesberg.se

Socialförvaltningen har praktikplatser på öppna arbetsmarknaden och dessutom
sysselsättningsåtgärder inom den egna verksamheten. Målgruppen är försörjningsstödberoende personer som står långt från arbetsmarknaden, men även till dem
som står nära.
Luleå kommun
lena.sundkvist@amf.lulea.se

Tusen nya ungdomsjobb är ett tvåårigt ESF-projekt som är till för att unga arbetslösa, under 25 år, ska få vägledning och stöd att hitta ett arbete. I verksamheten ingår de unga som faller under det kommunala uppföljningsansvaret, de som
beviljas försörjningsstöd och de som har annat bistånd enligt SoL.
I projektet får den unge det stöd som hon/han behöver utifrån sina förutsättningar.
Det kan handla om vägledning, coachning, matchning, arbetsträning, utredning
och praktik - enskilt eller i grupp. Det arbetssätt som tillämpas är lösningsfokuserat och för de som behöver det tillämpas supported employment.
Motala kommun
madeleine.oberg@motala.se

Ung Resurs är ett samarbete i Motala kommun mellan Ekenäs Lärcenter, socialkontoret och gymnasieskolorna. Verksamheten har varit igång sedan 2005 och
syftet är att hitta nya metoder för unga människor att bli självförsörjande. Målsättningen är vidare att förbättra ungdomars anknytning till arbetslivet och ge en
chans till personlig utveckling och en mer varierad arbetslivserfarenhet.
Kontakt eva.axelsson@motala.se eller marie.sodling@motala.se.
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Motala-Vadstena Samordningsförbunds syfte är dels att den enskilde skall uppnå
eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning vilket innebär att:
•

Ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad
rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till
en egenförsörjning och till ökad livskvalitet.

•

Ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att
arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov.

Norrköpings kommun
torsten.andersson@norrkoping.se

Vårt metodutvecklingsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadskontor, ekonomiskt bistånd syftar till att förhindra att personer faller
mellan stolar.
Dessutom:
•

Projektet Drivkraft som drivs av studieförbundet Sensus i samarbete med
Arbetsförmedlingen och kommunen. Syftet är att stärka självförtroendet
hos unga män och kvinnor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
och motivera dem till studier, praktik eller arbete.

•

Second Chance School med målgruppen ungdomar mellan 17-20 år som
inte bedöms kunna tillgodogöra sig det befintliga utbildnings- och praktikutbudet samt långtidsarbetslösa ungdomar mellan 20-24 år. Verksamheten
för 20-24-åringar finansieras genom Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Nynäshamns kommun
kerstin.perninge@nynashamn.se

I Nynäshamns kommun finns Arbets- och utvecklingscentrum sedan september
2008. På centrat finns Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknads/rehabkonsulenter/praktiksamordnare och en syv/lots från vuxenutbildningen samt
Introduktionsenheten och Försäkringskassan. Ett utvecklingsarbete pågår för att
utveckla samarbetet.
Syftet med verksamheten:
•

Undvika att individer faller mellan stolarna.

•

Underlätta för individerna som behöver komma till arbete/egen försörjning

•

Utnyttja resurser på ett effektivt sätt, rätt aktör till rätt person

•

Minska dubbelarbete

•

Bättre service till näringslivet
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Vi har dessutom ett nätverk för företagskontakter tillsamman med Samhall och
AU-centrum. Vi arbetar också med att ha regelbundna informationsträffar med
näringslivet.
Ett projekt, Projekt Framtid, ger 10 ungdomar får 12 veckors företagsförlagd utbildning med både praktik och teori. Projektet drivs tillsammans med ett företag,
Arbetsförmedlingen och kommunen. Utbildningens mål är att ungdomarna ska bli
attraktivare på arbetsmarknaden, skapa sig ett varumärke, väcka nyfikenhet och
kunskap för att starta eget samt ge goda kunskaper i säljteknik och självinsikt.
Skellefteå kommun
nils-gunnar.lundberg@skelleftea.se

KAM, är ett aktivt kommunalt arbetsmarknadsprogram för ungdomar med ekonomiskt bistånd.
Tanken är att ungdomen ska var i aktivitet inom 14 dagar efter en ansökan om
ekonomiskt bistånd. Cirka 90 ungdomar per månad är i aktivitet i form av praktik,
prova-på utbildning, kortare kurser m.m.
Sotenäs kommun
ann.larsson@sotenas.se

I kommunen finns framgångsrika instegsjobb för flyktingar.
Stenungsunds kommun
bosse.karlsson@stenungsund.se

I Stenungsund finns Arbetsmarknadsresurserna i samma enhet som det ekonomiska biståndet. Där finns också det kommunala uppföljningsansvaret. Samtliga
enheter tillhör avdelningen Individ och Familjeomsorgen.
En väl fungerande samverkan finns med gymnasieskolan när det gäller uppföljningsansvaret. Särskilt med assistenten som är registreringsansvarig samt med
studie- och yrkesvägledarna.
Vi har en verksamhet för ungdomar inom Arbetsmarknadsenheten där vi har en
jobbsökarlokal med personal och 12 datorer. Även Arbetsförmedlingen lånar
denna jobbsökarlokal, då deras upphörde i och med att insatsen datortek försvann.
Vi har också kontor i direkt anslutning till Arbetsförmedlingens lokaler vilket förbättrar samarbetet.
Stockholms kommun
karin.eriksson-bech@saf.stockholm.se

I Stockholm samlas alla insatser för arbetslösa ungdomar som får försörjningsstöd
eller introduktionsersättning, inom ramen för Jobbtorg Stockholm. På Järvafältet
finns ett särskilt Ungdomstorg som utvecklat insatser och metoder särskilt för den
målgruppen. Arbetet sker i nära samverkan med arbetsförmedlingen och stadsde-
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lar. Övriga Jobbtorg har egna ungdomsteam som arbetar på liknande sätt. Därutöver finns särskilda verksamheter för ungdomar med särskilda behov. För närvarande startar en försöksverksamhet med studieförberedande insatser för unga
skolavhoppare. Inför 2010 kommer särskilda riktade insatser till olika delar av
ungdomsgruppen som mentorskap och fördjupat stöd för dem som behöver det,
särskilda matchningsinsaster mot vissa arbetsgivare samt praktik med visstidsanställning inom staden.
Utöver insatserna inom ramen för jobbtorgen har staden även mer traditionella
socialtjänstinsatser för unga med sociala och eller psykiatriska problem som de
behöver komma tillrätta med, innan det kan bli aktuellt med insatser för att få arbete.
Svenljunga kommun
jonas.widerstrom@svenljunga.se

Svenljunga kommun arbetar sedan september 2009 efter en modell som vi valt att
kalla - Sysselsättning inom 48 timmar. I den sker ett nära samarbete mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten. Verksamheten vänder sig till nya försörjningsstödstagare i åldern 18- 24 år. Ungdomen slussas ut i en praktik inom 48
timmar med hjälp av kommunens arbetsmarknadscoacher och praktiksamordnare.
Det erbjuds även individuellt anpassad coachning i syfte att stärka individens
möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.
Säffle kommun
sanna.stromberg@saffle.se

Kommunerna Säffle, Årjäng, Åmål och Dals Ed samarbetar i ett projekt som riktar sig till unga i åldern 16-24 år som ska förstärka sin anknytning till arbetsmarknaden. Projektet pågår 2008-2010.
Syftet med projektet är att arbetssökande och näringsliv ska mötas i allt större
utsträckning på ett gemensamt plan och med likvärdiga villkor. Stor vikt läggs på
att unga samarbetar över kommungränserna inom arbetsmarknadsområdet och
bransch tillhörighet.
Målet är att stärka och rusta unga i att finna sina yrkesval och att komma närmare arbetsmarknaden. Att vara lyhörd och skapa närmare samarbete med näringslivet, är ledord för verksamheten.
I dagsläget har 66 procent gått ut i arbetet eller utbildning.
Söderhamns kommun
birgitta.sandenkarstrom@soderhamn.se och petra.lindstrom@soderhamn.se

Söderhamns kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om ett mål att öka sysselsättningsgraden för ungdomar.
På Resurscentrum har det skapats en gemensam arena för målgruppen arbetslösa
16-24 år där representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Social-
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förvaltningen, Kommunalt uppföljningsansvar och Resurscentrum jobbar i team.
Detta för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Vi tror på samverkan, genom att samla personal fysiskt och skapa ett gemensamt arbetssätt hoppas vi kunna minska ungdomars ”väntans-tid” till arbete.
Tanums kommun
britt.langstrom@tanum.se

Vi har en socialsekretare som arbetar med försörjningsstöd som sitter på arbetsförmedlingen en dag per vecka. Hon arbetar med åldersgruppen upp till 25 år.
Hon arbetar nära alla handläggare på Arbetsförmedlingen och de har många gemensamma möten med klienten/kunden.
Vi har ingen lång erfarenhet av denna verksamhet och anser att det är ett bra arbetssätt för alla parter.
Tomelilla kommun
maria.eweson@tomelilla.se

En väl fungerande arbetsmarknadsenhet är det bästa redskapet för att minska ungdomsberoendet av ekonomsikt bistånd.
Tranemo kommun
kalle.walfridson@tranemo.se

Vi har ett arbetsmarknadsprojekt samfinansierat med EU-medel. Syftet är att stimulera arbetssökande, ge erfarenheter och referenser, samt en meningsfull tid
under arbetslösheten m.m.
Projektet startade i februari 2009 och har hittills haft mycket goda resultat
Umeå kommun
christer.jilder@umea.se

Ungdomstorget ett samverkansprojekt vars syfte är att utforma en målgruppsorienterad verksamhet till unga. Visionen är ”Ungdomen i fokus”.
Målgruppen är unga med en komplex tillvaro och diffusa försörjningshinder som
har hamnat i en rundgång mellan olika sektorer för att de inte passar in under de
olika verksamheternas ansvarsområde. Ungdomstorget erbjuder stöd i form av
information, råd, yrkes- och livsvägledning, hjälp med beslutsfattande frågor och
stöd i form av insatser mot egen försörjning. Myndighetsutövning är även kopplad
till verksamheten när det bl.a. gäller rättigheter, skyldigheter och dokumentation.
Samverkan bygger på samsyn via flerpartsamtal som utmynnar i individuella planeringar för ungdomen. Utbudet av insatser är stort, då dessa samordnas från
samtliga deltagande verksamheter. Insatserna kan bilda en kedja som leder ungdomen närmare utbildning eller arbete.
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I Ungdomstorget samverkar kommunens arbetsmarknadsenhet Viva, socialtjänstens ungdomssluss, Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare samt personal från
Försäkringskassan. Verksamheten är samlokaliserad centralt i Umeå.
Uppsala kommun
eva.egnell@uppsala.se

Uppsala kommun har en verksamhet som arbetar för att ge unga vuxna (16 – 30
år) med intellektuell, neuropsykiatrisk och psykisk funktionsnedsättning samma
möjligheter som andra till fortsatt utbildning och arbete efter avslutad skolgång. I
uppdraget ingår att ge vägledning och kvalificerad coachning under gymnasietiden samt att ordna betald feriepraktik. Ungdomar som har behov av kvalificerade
utredningar i form av arbetsförmågebedömning eller arbetspsykologisk utredning
ska få det. Verksamheten arbetar även med coachning, kontaktmannaskap, arbetsbiträde eller annat stöd som behövs för att introduceras till unga vuxna efter avslutat gymnasium.
Kommunen har dessutom ett nystartat ESF-projekt, Andra chansen. Det vänder
sig till personer i åldern 16 – 20 år som befinner sig helt utanför skolsystemet eller
som riskerar att hoppa av skolsystemet. Syftet med projektet är att utveckla en
modell för hållbara lösningar för målgruppen att etableras sig på arbetsmarknaden
via studier och/eller praktik. Individualiserad undervisning, små grupper och personligt stöd erbjuds deltagarna utifrån varje elevs enskilda förutsättningar och
behov.
Vaggeryds kommun
Annika.aberg@vaggeryd.se

Främst arbetar vi inom EU-projektet Trappsteget. Det är en arbetsmarknadsinsats
för ungdomar med social och/eller neuropsykiatrisk problematik. I verksamheten
utreder vi behovet, arbetar med stödjande insatser, samt utbildning och arbetsträning.
Valdemarsviks kommun
djamal.hamaili@valdemarsvik.se

Ett framgångsrikt arbete är projektet Flykting söker bonde.
Utöver projektet Flykting söker Bonde erbjuder vi alla deltagare samhällsinformation, hälsokommunikatörer och vi arbetar också med meritportfölj.
Vi i Valdemarsvik har haft ett framgångsrikt arbete med organiserad vidareflytt.
Sedan maj 2008 har många hushåll flyttat ifrån Stockholm till oss för en bättre
etablering och detta ska fortsätta under hela 2010.
Vi har ett gott samarbeta med Arbetsförmedlingen, skolan, arbetsplatser (kommunalt och privat), idrott föreningar, fritidsgård, kyrkan m.m.
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Vallentuna kommun
helena.ahman@vallentuna.se

I Vallentuna har vi en verksamhet som har specialiserat sig på att erbjuda arbetsträning samt göra arbetsförmågebedömningar. Verksamheten har även uppdraget
av Eriks-hjälpen att sortera second hand material.
Inom verksamheten finns en praktiksamordnare som delvis finansieras av socialförvaltningen.
Vansbro kommun
malou.larsson@vansbro.se

Vårt Job-college riktar sig till ungdomar 18-24 år som är i behov av ekonomiskt
bistånd. Det är ett samarbetsprojekt mellan Vansbro kommun och Arbetsförmedlingen. Verksamheten heter Communicare och är en non-profit organisation som
arbetar för att unga människor ska göra det de vill. Vi arbetar med att stimulera
entreprenörskap, handlingskraft och motivation hos unga kvinnor och män.
Vimmerby kommun
jenny.andersson@vimmerby.se

Samordningsförbundet i Kalmar län har finansierat ett samarbete mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. En koordinationsgrupp med representanter från de fyra myndigheterna har sammanträtt
regelbundet för att diskutera brukares behov av insatser. Syftet är att minska
rundgången mellan myndigheterna och kunna erbjuda den enskilde snabba och
adekvata insatser. Verksamheten bedrivs i projektform och pågår fram till 2010.
I kommunen finns även en verksamhet som ska skapa ett gemensamt arbetssätt i
Vimmerby. Projektet heter FAS (Fokus på arbete och studier). Avsikten är att
samordna åtgärder och insatser till individer som behöver arbete eller studier. Arbetet sker i samverkan med vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Integrationsavdelningen, socialförvaltningen samt kommunens näringslivssektion.
Målet är att erbjuda en samordnad insats så att individer ska bli självförsörjande,
komma i arbete och/eller studier samt att samordna insatser när det gäller näringslivets kompetensförsörjning.
Värmdö kommun
Goran.tornevik@varmdo.se

Vågen är ett nystartad samverkan mellan Värmdö kommun och Gustavsbergs
vårdcentral. Syftet är att fånga upp unga vuxna mellan 16-24 år som har det svårt
på olika sätt. Det kan handla om sysselsättning, ekonomi, social samvaro eller de
som behöva hitta en struktur i vardagen. Man kan få hjälp med både psykiska och
psykosociala problem. Ungdomens behov och önskemål är i centrum. Målet är att
ungdomen ska få färdigheter och mod att ta steget ut i livet, hitta sysselsättning
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och kunna närma sig ett självständigt liv. Som stöd får ungdomen en personlig
coach och vid behov psykologsamtal. I samverkan arbetar coacher från Värmdö
kommun och KBT-psykologer från landstinget.
Västerås stad
stefan.fredriksson@vasteras.se

Västerås arbetar med Ungdomsmodellen – försörjningsstöd för ungdomar 18-24
år. Modellen syftar till att få ungdomarna mer aktiva, att planera sin framtid och ta
ett eget ansvar. I den råder ett lösningsfokuserat arbetssätt och man har täta möten. Det skapar en bärande relation med handläggaren och innebär att insatserna
kan få effekt.
Projekt UNO – är ett sätt att utarbeta handlingsplaner för ungdomar 18-24 år som
uppbär ekonomiskt bistånd. UNO utreder ungdomar som har en diffus problematik och där handläggaren inte har kunnat upprätta en adekvat handlingsplan.
Växjö kommun
peter.estling@vaxjo.se

I Växjö Kommun jobbar Ungdomscentrum förebyggande och kommunövergripande inom ungdomsområdet. Det huvudsakliga uppdraget gäller ungdomar mellan 16 och 25 år. Ungdomscentrum ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder och
kompetensutveckling för målgruppen.
En viktig del är att stärka den enskildes sociala, kulturella och kunskapsmässiga
kompetens såväl som individens självkänsla för en lyckad väg in i arbetsliv och
samhälle.
Sedan 2006 drivs kommunens arbetsmarknadsinsatser för ungdomar mellan 18
och 25 år i verksamheten Basement. De flesta ungdomar som kommer till Basement aktualiseras av det ekonomiska biståndet och verksamhetens mål är att göra
så många som möjligt självförsörjande via studier eller jobb.
Verksamheten permanentades efter att ha drivits som ett ESF-projekt med inriktning mot kompetenshöjande studier. Den verksamheten, Basement School, finns
kvar som en del av övriga insatser. Med lärarresurser från bl a det individuella
programmet erbjuds studier i svenska, engelska och matematik på gymnasienivå.
Dessutom ges studiestöd för ungdomar som läser distansutbildningar. Andra insatser på Basement är jobbsökeri och vägledningskurser som föregås av kartläggning av individens behov och önskemål Ungdomarna kan också pröva på jobb via
praktik eller kortare yrkeskurser. Insprängt i veckoprogrammet ligger en hälsoinriktning med friskvårds- och kulturaktiviteter. Verksamhetens filosofi är att bygga
på det positiva hos varje individ. Genom att erbjuda olika vägar framåt kan man
ge förutsättningar för att även ungdomar med ett tydligt utanförskap blir delaktiga
i sin egen framtid.
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Åmåls kommun
ewa.anundsson@amal.se

Det viktigaste projektet just nu är Work Factory (ESF-projekt) som sker i samverkan med Åmål, Säffle, Bengtsfors samt Årjängs kommuner.
Deltagare är ungdomar mellan 16 till 24 år och som har varit arbetssökande i
minst 3 månader och som erbjuds jobbgarantin för ungdomar av AF. Även de
ungdomar som får försörjningsstöd av kommunen är med i projektet. I det coachas ungdomarna att marknadsföra sig själva och verksamheten sker i samarbete
mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.
Work Factory är en heltidssyssla, där ungdomarna själva och/eller tillsammans
med andra, hittar nya vägar, tankar och idéer i sin resa mot ett arbete eller en utbildning. En handledare fungerar som en personlig coach och hjälper ungdomen
att sätta mål och att nå dem. Tillsammans med deltagarna i kommunen eller
gemensamt med övriga Work Factory-kommuner, deltar ungdomen i studiebesök
och föreläsningar om hur arbetsmarknaden och samhället fungerar. Friskvård står
också på schemat.
Åtvidabergs kommun
ulla.s.trosell@atvidaberg.se

Vi arbetar i samverkan mellan kommunens socialtjänst, arbetsmarknadsenheten
samt arbetsförmedlingen. Vi jobbar med trepartsmöten och gemensamma planeringar, där målet är att få ut individerna i sysselsättning. Inom ramen för introduktionen har de nyanlända 40 timmars introduktion i veckan, vilket innefattar
Svenska för invandrare, samhällsinformation, kartläggning/coachning för att planera för praktik och sysselsättning. Målet är att de som är inom introduktionen
inte ska behöva söka ekonomiskt bistånd.
Örebro kommun
charlotta.karlsson-andersson@orebro.se

Steget Unga vänder sig till ungdomar som är mellan 18-24 år och har/söker ekonomiskt istånd och som är i behov av stöd till att söka arbete och praktik. Individen erbjuds hjälp med arbetshandlingar, vägledning och kontakter med arbetsgivare. Vidare ges även möjlighet till webbplatsen minframtid.se samt grundläggande dataträning i kontorsprogramvaror och e-posthantering.
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Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) följer regelbundet utvecklingen av det ekonomiska biståndet. Ett avgörande skäl är att kostnadsökningen under året varit stora och
att de förväntas öka ytterligare den närmaste tiden.
Speciellt utsatta är unga hushåll. Kommunerna gjorde bedömningen att kostnadsökningen i år skulle bli 35 procent i förhållande till föregående år för hushåll under 25 år.
Det är betydelsefullt att sprida de goda exempel som finns på framgångsrikt arbete med
bidragsberoende hushåll i åldersgruppen 16 till 24 år. I denna publikation ges
kortfattade beskrivningar sådana verksamheter i ett antal kommuner.

Förbundets skrifter beställs på www.skl.se/publikationer
eller på tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40.
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