Återrapportering, integrationsmedel
1. Aktuell status
Den gemensamma fysiska platsen för Ung Arena stod klar 1/10 2016 och först då startade det
verkliga jobbet med ungdomarna i målgruppen. Innan oktober 2016 jobbade personal som skulle bli
en del av Ung Arena med att hitta gemensamma former för det framtida arbetet, detta genom
dialogdagar, studiebesök, regelbundna träffar med framtagande av handlingsplaner, rutiner,
arbetssätt och annat viktigt då man slår ihop flera befintliga verksamheter.
Sedan starten 1/10 2016 har Ung Arena totalt tagit emot 62 remisser varav 43 från
arbetsförmedlingen, 7 från social och arbetsmarknad, 4 egen remisser, 6 från
utbildningsförvaltningen (De la Gardiegymnasiet). Utöver detta har Level Up som är en del i Ung
Arena tagit emot 4 nya remisser sedan 1/10, Annaverksamheten som är en annan del inom Ung
Arena har tagit emot 4 nya remisser sedan 1/10.
Inom Ung Arena finns också det kommunala aktivitetsansvaret som jobbar med målgruppen 16-20
som saknar skolplacering och gymnasieexamen. Inom KAA har man under 2016 arbetat med 55
ungdomar under hela 2016 och i och med starten för Ung Arena har personal inom KAA även arbetat
med ungdomar utanför målgruppen, alltså ungdomar äldre än 20 år.
Ung Arena har totalt 157 deltagare i slutet av december 2016, detta inkluderar alla verksamheter
inom Ung Arena.
Inför 2017 kommer Ung Arena att jobba med tre utvecklingsområden:
Utveckla samverkan med Campus Lidköping för att kunna erbjuda elever som studerar extra stöd
i sina studier, att utveckla samverkan med näringslivet samt
Utveckla samverkan med näringslivet. Detta genom att bjuda in företagare till dialog med
ungdomar, en möjlighet för företagare och ungdomar att förutsättningslöst träffas.
Utveckla vägledning och stöd för unga nyanlända.

2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan
Eftersom verksamheten startade först 1/10 finns ännu ingen statistik på hur många ungdomar som
gått vidare till arbete eller studier eller om andelen unga som lever på ekonomiskt bistånd minskat,
detta kommer mätas längre fram, första blir juni 2017.
Ett första möte med den aktuella följeforskaren är bokat till januari 2017, då kommer
forskningsfrågan för forskningsprojektet jobbas fram.

3. Eventuella avvikelser från projektbudget
År 1
Utfall dec
Budget
Avvikelse
Total budget
600000
600000
0 600000
Eventuella avvikelser från budget kommenteras.

4. Eventuell korrigerad tidsplan
Det finns inga korrigeringar i tidsplanen som lämnades in 2016-10-27.

5. Övriga kommentarer

