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Inledning 

Detta är den första delrapporten i projekt ”Ungdomssupporten Kävlinge”, jag 

kommer följa projekt med stort intresse. Jag kommer att undersöka vilka resultat 

man uppnått, vad som går bra och varför, varför en viss verksamhet inte fungerat 

som tänkt och givetvis om det finns önskemål att titta på annat. 

I slutet av rapporten finns ett avsnitt som heter ”Utvärderarens kommentarer”, där 

ger jag min syn på det som gjorts men också lite råd och tips vad man kan göra. 

Bakgrund 

Bakgrunden till att projektet startades är att ungdomsarbetslösheten ökat under 

de senaste åren. Många har svårt att försörja sig och vad ännu värre är hotas allt 

fler av långtidsarbetslöshet och utanförskap vilket kan få allvarliga konsekvenser 

Samtidigt är Kävlinge kommun fördelaktigt beläget i en expanderande region där 

alla möjligheter finns att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Projektet vill arbeta fram en gemensam plattform för arbete kring målgruppen som 

i ett lokalt perspektiv medför stora vinster för kommuninvånarna och samhället. I 

plattformen (samarbetet) ingår arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen 

och Kävlinge kommun. 

Att vara ung idag kan vara krävande. Det råder bostadsbrist i stort sett hela landet 

och Kävlinge är inget undantag. I regioner med större städer som Lund och Malmö 

är konkurrensen om hyreslägenheterna ofta stor och många unga finner sig stå 

utanför bostadsmarknaden en längre tid. Även skulder skapar ett hinder för att 

komma in på bostadsmarknaden. Att ge unga verktygen för att orientera sig i 

bostadsmarknaden är viktig då många saknar kunskapen om hur bostads-

marknaden ser ut. Är man en ung bostadslös så är det svårt att få en hållbar tillvaro 

som innebär studier, arbete eller annan sysselsättning.  

Att etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden kräver idag ofta utbildning och 

många ungdomar lämnar grundskolan utan behörighet till en gymnasieutbildning. 

Projektet ser att det är mycket angeläget att man försöker stärka ungdomen i de 

utmaningar som väntar. Att motivera unga till främst studier måste vara i fokus för 

att långsiktigt vara aktuell för arbetsmarknaden. 

Kävlinge kommun har en tradition att samarbeta med arbetslivet, man har bland 

annat utvecklat metoden ”Arbetsplatsambassadörer”.  

Nu vill projektet involvera näringslivet i arbetet med ungdomarna.     
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Projektet har följande mål och syfte: 

• Att stödja och vägleda unga vuxna mot studier/arbete eller annan lämplig 
sysselsättning vilket leder till självförsörjning. 

• Skapa en gemensam plattform för unga Kävlingebor som uppbär 
ekonomiskt bistånd och/eller saknar sysselsättning.  
Detta innebär att man får en större verktygslåda och större resurser att 
stötta ungdomarna. 

• Identifiera effektiva metoder och arbetssätt som är anpassat till 
målgruppen. 

• Att bidra till personlig utveckling som stärker deltagarens självkänsla och 
självbild. 

• Att genom samverkan med samordningsförbundets övriga aktörer förkorta 
tiden i utanförskap. 

• Få ett gemensamt övergripande synsätt på målgruppen i kommunen och 
andra aktörer som arbetar med ungdomar.  
 

Huvudmålet för projektet är att 75 % av deltagarna som medverkat i projektet ska 

vara självförsörjande eller ha närmat sig självförsörjning. Ett delmål att minst 50 % 

av deltagarna i projektet ska ha påbörjat studier eller erhållit arbete efter 

deltagande i projektet.  

En förväntad effekt av deltagande i projektet är personlig utveckling och ökat 

självförtroende vilket gör ungdomen mer kompetent att göra kloka och 

genomtänkta val i sin vardag.  

 

3. Målgrupp och förutsättningar 

 

Målgrupp: 

• Arbetslösa unga vuxna i åldern 16–24 år och folkbokförda i Kävlinge 
kommun 

• I mån av plats, ungdomar 25–29 år och folkbokförda i Kävlinge 
kommun 

• Unga som tidigare erhållit aktivitetsersättning  

• Unga i Kävlinge folkbokförda, inskrivna i Ungdomsgarantin 

• Unga inskrivna i Kommunala aktivitetsansvaret 
 

Förutsättningar: 

• Den unge ska uppbära ekonomiskt bistånd och/eller ha behov av 
arbetsrehabiliterande insatser 

• Unga vuxna som är i behov av samordnade insatser för att nå eller 
närma sig självförsörjning, exempelvis placerade unga (familjehem, 
institutioner mm, och ensamkommande ungdomar) 

• Aktuell i minst två av samordningsförbundets parter 
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Unga vuxna i målgruppen identifieras och remitteras in i projektet av ansvarig 

myndighetsutövare, exempelvis socialsekreterare IFO, ekonomiskt bistånd, 

arbetsförmedlare i samråd med projektmedarbetarna. Vid remittering skall 

remitteringsblankett överlämnas där aktuella uppgifter och information om 

deltagaren framgår. Unga inom kommunala aktivitetsansvaret kan medverka i 

projektet om de uppfyller övriga krav på medverkan. 

Unga vuxna som tidigare uppburit aktivitetsersättning från Försäkringskassan men 

som fått avslag på sin ansökan om fortsatt aktivitetsersättning kommer sannolikt 

att ansöka om ekonomiskt bistånd. Denna målgrupp kommer också fortsättningsvis 

att vara i behov av arbetsrehabiliterande och samordnade insatser. 

Metoder i projektet 

Tyvärr har det inte varit möjligt att samla deltagarna till gruppaktiviteter på grund 

av pandemin, detta har givetvis gjort att  önskade effekter har varit svårare att nå. 

De individuella aktiviteterna i förberedelsefasen har till stor del bestått i 
motivationshöjande arbete, arbetsträning och studiebesök. Många verksamheter 
tar inte emot besökare på studiebesök och utbildnings-anordnare har digitala 
”Öppna hus” vilket begränsat möjligheterna.  
 

Förberedelsefasen 

Förberedelsefasen kan se olika ut helt beroende på vilka behov deltagaren har för 

att fungera på arbetsmarknaden, här följer en del av vad man arbetar med i 

projektet. 

Spegeln 

En handledare har skapat ett eget program för deltagarna att arbeta med som kort 

handlar om att förstå vad arbetslivet förväntar sig av mig (deltagaren) och att fråga 

sig om jag (deltagaren) uppfyller förväntningarna. Genom intervjuer med 

arbetsgivare/chefer har man kommit fram till följande förväntningar som 

deltagarna ska uppfylla när man kommer ut på arbetsplatsen: 

• Pålitlighet 

• Kommunicerar 

• Ansvarstagande 

• Samarbetsförmåga 

• Engagemang 

• Självständig (självgående) 

 

Man arbetar också med saker som rör att ha ett eget boende, den egna ekonomin 

och hälsa & fritid. Nedan följer innehållet i vad man diskuterar. 

Bostadsmarknad 
Individuell nivå 

• Information om hur man söker en bostad 

- Kötid 

- Stöd till registrering och kontakt hos hyresvärdar   

• Information om vilka kostnader som tillkommer med eget boende 

- Hyra  

- Försäkringar 
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- El och värme 

- Andra kostnader 
 
 

• Information om hur man hittar bostad 

- Aktuella bostadsområde 

- Kontakt med hyresvärdar 

- Egna kontakter 

•  Rättigheter och skyldigheter 

- Avtal 

- Regler 

- Vad förväntas av mig som hyresgäst? 

Gruppnivå 

• Gemensam övergripande information om bostadsmarknaden i Kävlinge 
och närområdet. 

- Vilka hyresvärdar finns? Privata och kommunala. 

- Andra kommuners bostadsmarknad 

- Hur lång kötid är det? 

- Information om alternativa vägar till boende. 

• Information om bostadssidor på Internet 

- Blocket 

- Sociala medier 

- Andra aktuella hemsidor 

• Boendeformer 

- Andrahandsboende 

- Inneboende 

- Studentlägenhet 

- Kollektivt 
Ekonomi 
Individuell nivå 

• Hjälp med budget 

- Inkomster och utgifter 

- Löpande kostnader 

- Oförväntade utgifter 

• Smarta köp 

- Jämförelsepris 

- Avbetalning 

- Abonnemang 

• Stöd av budget -och skuldrådgivare 

• Bank id 
 
Gruppnivå 

• Information om kronofogden 

- Skuldsanering 

- Vad gör kronofogden 

- Betalningsanmärkningar 
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• Budget 

- Information om hur en budget kan göras 
 

• Smarta köp 

- Jämförelsepris 

- Avbetalning 

- Abonnemang 

• Sparande 

- Vad är rimligt att spara? 

- Vad sparar vi till? 

- Varför är det viktigt med sparande 

• Lån och skulder 

- Bra respektive dåliga lån 

- Räntor 

- Avbetalning 

- SMS-lån 

Hälsa och Fritid 
Individuell nivå 

• Motivera till fritidssysselsättning 

-  Information om olika fritidsaktiviteter 

• Studiebesök 

- Besöka olika föreningar/klubbar 

• Motivationshöjande insatser 

- Coachande samtal 

- Stöd i att bryta ovanor 

- Unga vuxna mottagningen 

• Rutiner 

- Sömndagbok 

- Skärmanvändning 

- Kosthållning  
Gruppnivå 

• Hälsoinformation 

- Unga vuxna mottagningen 

- Droger 

• Information av dietist 

• Må-bra aktiviteter 

- Träning och motion 

- Bra mat 

• Information från kommunen om kultur och fritid i Kävlinge 
 

Matchningsfasen 

Många deltagare i projektet har bedömts vara redo för arbetsmarknaden och/eller 
studier och därmed ingått i matchningsfasen. Företagsmentorer från företags-
föreningarna i kommunen träffar deltagarna tillsammans med projekt-
medarbetarna för ett första möte. Därefter matchas deltagarna ut mot rätt företag. 
Företagsmentorerna har träffat cirka 20 av projektets deltagare och många  
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av dessa håller i dagsläget på att träffa arbetsgivare och matchas ut till företag för 
praktik. 
 
Hur har det gått hittills i projektet 

I skrivande stund är det ett trettiotal företag som har visat ett intresse att 
samarbeta med projektet och nedan följer en sammanställning på dessa företag. 
Inga anställningar har hittills skett genom företagsmentorernas försorg men praktik 
vilket varit nog så viktigt, eftersom det är där man tränar i skarpt läge. 

 
 
 
Ica Maxi  Ica Maxi special 
(Ambassadörsföretag) (Ambassadörsföretag) 
 
COOP stationsstaden  Lucys 

Ken Pokebowl  Solkärnan 
 
KKB   Apoteket Kävlinge 
 
Lackalänga Trädgård SBB 
 
Thuvessons Måleri  Lödde Måleri 
 
JIMA   Bilcenter Syd 
 
Ditech Lödde  Outlet Syd 
 
Felestad  Bengtssons Tvättmaskiner 
 
Silenta Lödde  Erho Bygg 
 
Hanssons Bygg & Golv MSW 
 
Kävlinge Golfklubb  Nilan Engineering 
   (Ambassadörsföretag) 
 
Emil Lundgren  Bistro Syd 

Elektroproduktion  Trafik & Fritid 
(Ambassadörsföretag) 
 
Berglunds mekaniska Padel Total 

 

 

  



8 
 

 

Under första tertialen har 46 unga deltagit i projektet. För tillfället är det bara från 
kommunen som deltagare har remitterats. För att uppnå målet att 120 deltagare 
ska ha medverkat i projektet kommer det förmodligen krävas att deltagare 
remitteras in från de övriga parterna i förbundet. Ett fördjupat samarbete med 
arbetsförmedlingen är inlett vilket kan innebära att fler deltagare anvisas till 
projektet. Även Försäkringskassan har visat intresse för att anvisa unga inom 
aktivitetsersättningen till Ungdomssupporten. 
 
Resultat 
46 inskrivna totalt under perioden (39 av dem har kommit genom ek bistånd, 4 på 
eget initiativ, 1 från KAA, 2 från annat håll 1 från VC och en från vuxen på 
kommunen)  
Den 31 augusti fanns det 29 inskrivna  
  
17 avslutade av de totalt inskrivna under perioden: 

• 10 till arbete  
a) Heltid utan stöd  6 ungdomar 
b) Heltid med stöd  1 ungdom 
c) Deltid utan stöd  3 ungdomar 

 

• 3 till studier  
a) Studier med stöd  2 ungdomar 
b) Studier utan stöd  1 ungdom 

 

• Övriga 4 har gått till följande 
 

a) Flyttat från kommunen  1 ungdom 
b) Till AF    2 ungdomar 
c) Avslutats egen begäran  1 ungdom 

  
ALLA som avslutats till jobb, studier osv har gjort det med uteslutande projektets 
hjälp och stöd och individens eget idoga arbete.  
  
Pandemin påverkar troligtvis arbetsgivarnas vilja och förmåga att ta emot 
praktikanterna. Det lokala arbetslivet är också till stor del branscher som under 
pandemin drabbats hårt. Förhoppningen och bedömningen är att det framledes, 
beroende på hur pandemin utvecklar sig, kommer vara fler arbetsgivare som kan ta 
emot deltagare från projektet. Redan nu finns det indikatorer på att arbetsgivarna 
är mer villiga och enligt företagsmentorerna har intresset att ta emot ungdomar 
ökat vilket förhoppningsvis leder till fler i självförsörjning.  
 
 

Vilka är de största utmaningarna 

1. På grund av pandemin har inte deltagarna kunnat samlas som var tänkt, 
mycket har skett via telefon och digitalt. Det är en stor skillnad att gå till en 
plats, träffa andra, mötas, samtala, utvecklas osv. Nu verkar pandemin 
ebba ut och projektet får möjlighet att testa idéer och tankar på 
verksamhet som skall utveckla ungdomarna till att fungera i arbetslivet. 



9 
 

Detta skall ge ungdomarna ett bra liv med egen försörjning, eget boende 
och en självständighet som vi alla vill ha.  
 

2. Att få med sig arbetslivet mer på djupet, att öka deras uthållighet och förstå 
att våra deltagare behöver kunna göra fel, prata om det och till sist göra 
rätt. Det kan handla om motivationen i arbetet, att komma i tid, att följa 
instruktioner osv.   
En idé är att utveckla ett generellt introduktionsprogram för 

arbetsplatserna som sedan kan lägga till saker som är viktiga för just det 

företaget. Innehållet skall se ut som ett vanligt introduktionsprogram men 

med tillägget hur man skall bete sig och vad som krävs av ungdomen. Det 

är viktigt att företagsmentorerna är med när man kompletterar 

programmet. 

  

Utvärderarens tankar och idéer 

Handledarens huvuduppgift är att skapa motivation hos individen, att skapa en 

positiv självbild och ett självförtroende som säger att jag duger, jag kan, jag vill. Det 

är också bra att låta deltagaren reflektera över ”Hur vill jag att min framtid skall se 

ut”, vad vill jag göra, var vill jag bo. Vad vill jag just nu, vill jag resa, vill jag flytta 

hemifrån osv. Kan man hitta detta är det också mycket lättare att hitta motivation 

och till slut inser man att man behöver ekonomi för att förverkliga det man vill. Då 

kommer också viljan att hitta ett arbete och då är man på banan.  

Det är alltid viktigt att ha motivation och en drivkraft för att förverkliga det som 

man vill göra inte det andra anser att man skall göra, så fungerar i princip alla 

människor. Det innebär resultat med hög kvalitet som är livskraftigt.  

En annan viktig del i arbetet är att se hela människan, i personligheten finns det 

både positiva och negativa delar men jag tycker att man skall fokusera och utveckla 

de positiva. Deltagaren kommer då se sig själv tydligare och områden man passar 

att arbeta med, detta ger ofta personen en drivkraft att prova på olika jobb inom 

segmentet. 

Negativa beteenden tar oftast lång tid att förändra men en som är viktig är 

bemötande, det krävs mycket samtal och att hitta verktyg. Ett dåligt bemötande 

sätter ofta stopp för väldigt mycket, ingen vill ha en sådan person på sin arbetsplats.  

Att passa tider och inte ha så hög frånvaro är ingen personlighet utan det måste 

man helt enkelt lära sig, man får träna sig. Motivationen är givetvis också en viktig 

drivkraft som ju förstärks om man hittar ett jobb där man passar in och trivs. 

Man måste också förstå att det tar olika lång tid att få framtidstro, en bra 

självkänsla, tro på att man duger, ja det som krävs för att få motivation till 

arbetslivet. Vi vill gärna hitta genvägar men som ofta visar sig vara senvägar, det är 

viktigt att förstå att det inte är ett misslyckande bara för att det tar lite längre tid 

att nå målet. Det jag menar är att det givetvis är lönsamt för alla om man till slut 

kommer till arbete och egen försörjning men det tar olika lång tid, de som behöver 

längre tid blir också lönsamma om vi ger dem chansen.   
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Idéen med företagsmentorer tycker jag är bra men skall det lyckas måste man vara 

helt ärlig med vad det innebär, att det är ett åtagande. Man måste förstå att sen 

ankomst och hög frånvaro är ganska vanlig i början, här gäller tålamod, samtal och 

ibland hjälp från Företagsmentorn eller handledaren. Problemen kan vara många, 

man behöver hitta rätt och utvecklas på arbetsmarknaden, det är därför 

företagsmentorerna finns. Jag rekryterade nästa alla ”Arbetsplatsambassadörerna” 

när vi arbetade med den metoden, det var många som sa nej när de förstod vad 

det innebar men vi hittade ca nittio arbetsplatser och de var fantastiska men det 

tog flera år. 

Jag tycker att projektet lyckats bra det första halvåret trots pandemin som gjort att 

man inte kunna arbetat på det sättet som man tänkt sig. Man har inte kunnat samla 

deltagarna fysiskt vilket givetvis försvårat arbetet. Under hösten hoppas vi att det 

successivt går att öka den fysiska närvaron i projektet. 

Detta var den första delrapporten vilken givetvis blir ganska ytlig eftersom projektet 

är nystartat men jag ser med spänning fram emot fortsättningen enligt bland annat 

följande: 

• Hur kan man utveckla arbetslivet till ett socialt ansvarstagande som leder 
till att underlätta deltagarnas ingång i arbetslivet. 

• Hur kommer arbetet med deltagarna utvecklas när man mer kan träffas 
fysiskt, blir det bättre. 

• Kan man utveckla samarbetet ytterligare med de övriga parterna inom 
FINSAM eller tycker man att man nått målet. 

• Finns det möjligheter för projektet att digitalisera viss verksamhet på ett 

sätt som gynnar målgruppen. 
 

Nästa utvärderingsrapport beräknas till januari 2022 

Utvärderare Christer Stenberg  2021-09-20 

 

 

 


