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Bakgrund
Lidköpings kommun har skrivit en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen om att
genom samverkan varaktigt minska arbetslösheten bland unga i Lidköping. Överenskommelsen
har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från KAA, verksamheter inom enheten för
arbete och sysselsättning, Campus, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Överenskommelsen
lämnades in till DUA, delegationen unga till arbete, under december och vi fick snabb
återkoppling om att överenskommelsen var godkänd.
Under arbetet med överenskommelsen gjordes en kartläggning av vilka verksamheter och
insatser som finns för unga inom Lidköpings kommun och inom arbetsförmedlingen. Det blev
tydligt att det finns många bra insatser men att många har liknande verksamheter och att dessa
verksamheter riktar sig till liknande målgrupper. Det är inte ovanligt att en ung person under
olika perioder i livet är en del av flera av dessa verksamheter och insatser. Det blev också tydligt
att en ung person får börja om flera gånger, ungdomarna kartläggs och utreds ofta av alla
verksamheter i olika syften.
Överenskommelsen handlar om att bygga en samverkande arena för unga från 16 år i Lidköpings
kommun, en fysisk plats där verksamheter som jobbar med ungdomar ska finnas, denna plats har
vi valt att kalla Ung Arena. En samverkande arena ska underlätta för den unge genom att han
eller hon inte behöver börja om från början när han eller hon går från en verksamhet eller insats
till en annan.
De verksamheter som tillsammans bildar Ung Arena är det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA), Fenix, Annaverksamheten och ESF projektet Level Up tillsammans med
studievägledare, arbetsförmedlare och socialsekreterare vissa givna tider under veckan.
Problemanalys
Problemet är att professionella runt unga i behov av extra stöd för att komma i sysselsättning inte
samverkar i den utsträckning som skulle behövas för att underlätta för målgruppen. De unga
upplever att de får vända sig till många olika professionella för att få hjälp.
Vi har gjort omvärldsanalys där vi tittat framför allt på Navigatorcentrum i Östersund som
arbetat samverkande i många år och tagit lärdom av deras framgångsfaktorer och de hinder de
stött på utmed vägen.
Vi har utgått från en rapport från utbildningsdepartementet från 2015 Vägar framåt – en strategi
för unga som varken arbetar eller studerar. Rapporten visar tydligt vikten av samverkan mellan
kommunala verksamheter för att unga i målgruppen ska få det stöd de behöver och att rätt
åtgärder sätts in.
Vidare har vi tittat på rapporten Unga riskerar att falla mellan stolarna som Skolinspektionen
gav ut 2014. Även här lyfter man fram vikten av samverkan för att unga i målgruppen inte ska
”glömmas bort” och hamna mellan stolarna.
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Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar är en rapport från
MUCF myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor tagit fram på uppdrag av
Socialdepartementet där man tittat på framgångsfaktorer kring målgruppen och där samverkan
lyfts fram som en framgångsfaktor.
Syfte
Huvudmålet är att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet i målgruppen 16-29 år
utan sysselsättning.
Syftet är vidare att öka välbefinnandet hos unga i målgruppen, att målgruppen upplever att de får
det stöd de behöver för att komma vidare.
Mål
Öka antalet unga i målgruppen som är självförsörjande, 20% i målgruppen ska erhålla arbete
innan 1/10 2017.
Minska antalet unga som lever på ekonomiskt bistånd, antalet unga som lever på ekonomiskt
bistånd ska minska med 20% innan 1/10 2017.
Öka antalet unga i målgruppen som återgår till studier. 50% av de som saknar gymnasieexamen
ska innan 1/10 2017 upprättat en studieplan inom någon skolform i syfte att erhålla
gymnasieexamen .
Uppföljning
Kontinuerligt förs det statistik på hur många unga som erhåller arbete, detta genom den
dokumentation coachen inom Ung Arena för kring respektive ungdom.
Kontinuerligt förs det statistik på hur många unga som återupptar sina studier detta genom den
dokumentation coachen inom Ung Arena för kring respektive ungdom.
Genom avstämning med personal inom ekonomiskt bistånd stämma av antalet unga som lever på
ekonomiskt bistånd.
Genom att coachen inom Ung Arena inte släpper ärendet för att den unge erhåller sysselsättning
utan följer upp regelbundet en period säkerställer vi statistiken på ett bättre sätt än man gjort
tidigare.
Vi kommer ha en följeforskare från Högskolan väst som kommer forska kring hur de unga
upplever att vi samorganiserar oss, detta blir också en del i uppföljningen.
Tidsplan
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Vi har valt att mäta resultat i samband med terminsavslut eftersom det faller sig naturligt då ett
resultat är direkt kopplat till studier. Juni och december kommer vi titta på de ärenden som varit
igång inom Ung Arena sedan senaste perioden. Första mätningen blir december 2016 trots att
Ung Arena då bara varit igång dryga två månader men vi vill börja mätningarna då.
Kommunikationsplan
Det har genomförts två dialogdagar där alla med någon anknytning till den nya verksamheten
bjöds in för att vara med och diskutera förhoppningar och farhågor kring projektet. Här var hela
verksamhetsgruppen, ledningsgruppen och styrgruppen med samt några övriga intressenter. Det
har också genomförts en informationsträff där de som var med på dialogdagarna fick
återkoppling på hur långt arbetet kommit och också erbjöds en möjlighet att komma med nya
synpunkter och infallsvinklar.
Projektledaren har informerat om tankarna kring verksamheten i TSI styrgrupp,
utbildningsnämnden, socialnämnden samt TSI politik vid flera tillfällen.
Riskanalys och åtgärder
Den risk som diskuterats i verksamhetsgruppen under de dialogdagar som ägt rum är att
ungdomar med svårigheter som idag inte är på samma fysiska plats nu kommer samlas på ett och
samma ställe. Samtidigt som detta ses som en risk ser man också nyttan med att detta görs under
kontrollerade former där det finns personal som kan möta ungdomarna. Genom att den
gemensamma fysiska platsen placeras strategiskt tror verksamhetsgruppen att det blir fler vinster
än risker.
Budget
600 000:- 2016, 2017, 2018 är beviljade medel för Ung Arena.

