Gemensamt vägledningsteam för ungdomar
•Projekttid
Oktober 2006 t.o.m. juli 2008
•Målgrupp
Ungdomar mellan 18 och 25 år som trots deltagande i
olika myndigheters aktiviteter varken börjat arbeta/
praktisera eller studera.
Deltagarna remitterades till projektet via handläggare
på de samverkande myndigheterna.
•Kort beskrivning
Initiativet till projektet togs av den samverkansgrupp
som bildades i Botkyrka 2005 och där såväl Arbetsförmedlingens ungdomsteam som olika kommunala
enheter ingick. Gruppen, som arbetade med målgruppen ifråga, såg behov av att samordna kompetens
och resurser för att kunna erbjuda rätt stöd.
Projektet gav möjlighet till en gemensam kraftsamling
när det gällde att utreda problem och föreslå insatser.
Ungdomarna mötte ett operativt team, som svarade
för bl.a. kartläggnings- och motivationsarbetet.
Individuella samtal genomfördes, liksom samtal med
arbetspsykolog. Gruppaktiviteter ingick också.
Därefter kunde en bedömning göras av arbetsförmågan, och överlämning skedde sedan till
samma handläggare som lämnat remissen. Vid
överlämningen rekommenderades lämpliga åtgärder.
Uppföljning skedde sex månader efter det att
deltagaren avslutat projektet.
•Samverkanspartners
Arbetsförmedlingen, kommunens arbets- och
kompetenscenter samt socialtjänsten.
•Mål
Det kvantitativa målet var att ge ca 55 ungdomar stöd
att gå vidare med studier eller arbete/praktik.
- 80 procent av deltagarna skulle uppleva bättre hälsa.
- 70 procent skulle ha fått tydliga förslag om
yrkesinriktning.
- 80 procent skulle få rekommendation om fortsatt
insats/åtgärd.
Det kvalitativa målet var att skapa och pröva en
modell för arbete med den aktuella målgruppen.

•Resultat
Totalt 52 deltagare genomförde projektet.
- Stegförflyttning närmare arbete och självförsörjning
kan styrkas med stöd av utvärderingen.
- Alla som deltog fick en rekommendation dels om
yrkesinriktning, dels för vidare planering.
Vid avslutningssamtalen medverkade den
remitterande, alternativt den aktuella, handläggaren på
respektive myndighet. Även projektgruppen var aktiv
i övergången till den föreslagna insatsen.
- Fler än 80 procent av deltagarna uppgav att de efter
projekttiden mådde bättre.
•Kostnader
Projektet kostade totalt 3 711 150 kr.
•Utvärdering
Projektet utvärderades under projekttiden
(”Gråzonsärenden”. En utvärdering av projektet
Gemensamt vägledningsteam för ungdomar,
Mångkulturellt Centrum 2007). Alla aktörer som
intervjuades i utvärderingen var mycket positiva till
projektet som helhet, genomförandet samt resultatet.
•Utvecklingsarbete
Utvärderaren (ovan) konstaterar att projektet relativt
snart efter start fann en fungerande form och
arbetade efter en tydlig målformulering.
•Efter projektet – nuläge
Projektet är sedan hösten 2008 en del av ordinarie
verksamhet inom utbildning och arbetsmarknad,
Botkyrka kommun.
•Kontaktperson
Karin Tillhagen, f.d. projektledare, tel 0708-861311
e-post: karin.tillhagen@botkyrka.se.

Samordningsförbundet Botkyrka ska samordna
rehabiliteringsinsatser i syfte att ge individen ett
bra och effektivt stöd till förbättrad hälsa och
ökad självförsörjning. Verksamheten är ett
komplement till ordinarie rehabiliteringsinsatser
och bygger på en gränsöverskridande
samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, landstinget och kommunen.
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