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Inledning 

Detta är den andra delrapporten i projekt ”Ungdomssupporten Kävlinge”, jag har 

tänkt att detta skall bli en avspark mot målet som avslutas den 31 december. Jag 

kommer beskriva vilka resultat som uppnåtts, vad som gått bra och varför, om det 

finns någon verksamhet som inte fungerat som tänkt och varför. Jag skall också 

försöka beskriva hur projektet tänker sig resten av de nio månaderna. 

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. 

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 verksamheter från arbetsförmedlingen, 

Skåneregionen, Försäkringskassan 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 verktyg för att orientera sig på 

bostadsmarknaden är viktigt 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.     

 

Mål och syfte 

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.  
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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. Projektet har följande syften: 

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

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

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

• Skapa en gemensam plattform för unga Kävlingebor som uppbär 
ekonomiskt bistånd och/eller saknar sysselsättning.  
Plattformen innebär ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Regionen och Kävlinge kommun 
Detta innebär att man får en större verktygslåda och större resurser att 
stötta ungdomarna. 

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

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

 

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) 
 

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. 
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Verksamheten i projektet 

Det finns två huvudfaser i projektet, förberedelsefasen och matchningsfasen. 

Förberedelsefasen innebär som det låter att förbereda deltagaren för arbets-

marknaden, bostadsmarknaden, ja för vuxenlivet. 

Matchningsfasen innebär att deltagaren matchas in på arbetsmarknaden av så 

kallade ”Företagsmentorer” som kommer från företagarföreningar i Kävlinge. 

Här nedan beskrivs de två faserna. 

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) 

Bostadsmarknad 
Individuell nivå 

• Information om hur man söker en bostad 

• Information om vilka kostnader som tillkommer med eget boende 

• Information om hur man hittar bostad 

• Rättigheter och skyldigheter 

•  

Gruppnivå 

• Gemensam övergripande information om bostadsmarknaden i Kävlinge 
och närområdet. 

• Information om bostadssidor på Internet 

• Boendeformer 
 

Ekonomi 
Individuell nivå 

• Hjälp med budget 

• Smarta köp 

• Stöd av budget -och skuldrådgivare 

• Bank id 
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Gruppnivå 

• Information om kronofogden 

• Budget 

• Smarta köp 

• Sparande 

• Lån och skulder 

Hälsa och Fritid 
Individuell nivå 

• Motivera till fritidssysselsättning 

• Studiebesök 

• Motivationshöjande insatser 

• Rutiner 
Gruppnivå 

• Hälsoinformation 

• Information av dietist 

• Må-bra aktiviteter 

• Information från kommunen om kultur och fritid i Kävlinge 
 
 

Arbetsträning 

I förberedelsefasen ingår också vid behov arbetsträning för att som det låter träna 

på att arbeta och att testa om man fungerar. Projektet har saknat så kallade 

”riktiga” arbetsplatser men har lösningar på gång. 

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.  
 

Matchningsfasen 

Många deltagare i projektet har bedömts vara redo för arbetsmarknaden och/eller 
studier och därmed ingått i matchningsfasen. Företagsmentorer från företagar-
föreningarna i kommunen träffar deltagarna tillsammans med projekt-
medarbetarna för ett första möte. Därefter matchas deltagarna ut mot 
förhoppningsvis rätt företag.  
 
Utvecklingsgruppen 

Utvecklingsgruppen innehåller en från varje part i samordningsförbundet och man 

träffas ca varannan månad. Tanken är att man skall diskutera målgruppen och lära 

av varandras erfarenheter. En bra verksamhet som gör att man får en trygghet i 

gruppen och kan diskutera det mesta på ett förtroendefullt sätt. 
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Hur har det gått hittills i projektet 

I skrivande stund är det ett trettiotal företag som har visat ett intresse att 
samarbeta med projektet. 
En deltagare har hittills fått anställning genom företagsmentorernas försorg vilket 
nog inte är vad projektet hoppats på. Anskaffning av praktikplatser har dock gått 
bättre vilket är viktigt eftersom det är där man tränar i skarpt läge. Har tyvärr ingen 
exakt siffra på hur många deltagare som kommit ut på praktik. 

 
 

Resultat  
71 har totalt skrivits in i projektet under det första året (49 av dem har kommit 
genom ek bistånd, 6 på eget initiativ, 3 från AF, 5 från IFO, 1 från FK, 3 från annat 
håll, 2 från vården, 2 från KAA)  
Den 28 februari fanns det 32 inskrivna i projektet 
  
37 deltagare eller (62%) avslutades av de totalt inskrivna under perioden: 

• 23 till arbete  
a) Heltid utan stöd  8 ungdomar 
b) Heltid med stöd  3 ungdom 
c) Deltid utan stöd  12 ungdomar 

 

• 6 deltagare eller (16%) till studier  
a) Studier med stöd  5 ungdomar 
b) Studier utan stöd  1 ungdom 

Totalt arbete eller studier 29 (78%) 

• Övriga 8 deltagare eller (22%) har gått till följande 
a) Flyttat från kommunen  1 ungdom 
b) Till AF    5 ungdomar 

c) Avslutats egen begäran  2 ungdom 
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Studera har inte varit så populärt under första året i projektet, 6 deltagare har gått 

till utbildning och 23 till arbete. Av de 6 som gått till utbildning var 4 (36%) med 

invandrarbakgrund medan bara 2 ur den gruppen gick till arbete. Av de som varit 

arbetslösa mer än 24 månader har bara 3 deltagare gått till arbete eller utbildning.  

Varför det ser ut så finns det skäl att studera under resten av projektet, kommer 

det förändras när man kan träffas i grupp och mer kontinuerligt.  

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. 
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 arbets-

platserna som sedan kan lägga till delar 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. 

3. Att lyckas stödja deltagare som står långt från arbetsmarknaden till jobb 
och egen försörjning. Står man långt ifrån tar det längre tid att komma fram 
det vet de flesta men kan vi hitta sätt att förbättra deras självkänsla och 
självbild, ”jag kan”, ”jag duger” så kommer också motivationen och 
möjligheten att lyckas. 
För att lyckas med detta måste man kunna fokusera på gruppen, ett sätt är 
att skapa en ungdomsavdelning inom Arbete & integration.  
 

Utvärderarens tankar och idéer 

Trots pandemin har projektet nått resultat över förväntan, 78 % av de som lämnat 

projektet har gått till arbete eller studier. Tyvärr har drygt hälften av de 23 

deltagarna som kommit i arbete ”bara” fått ett deltidsarbete men de har kommit 

in på arbetsmarknaden och förhoppningsvis ökar deras anställningsgrad framåt. 

Troligen minskar pandemin och möjligheterna att samla grupper närmar sig, detta 

kommer öka chanserna till att utveckla projektet ytterligare. När man pratar med 

handledarna är det detta de önskar allra mest, att få ha föreläsningar, 

gruppdiskussioner, att få möjligheten att höra vad andra tycker, träna att komma i 

tid till dagens aktiviteter, det blir lättare att se deltagarens utveckling, ja fördelarna 

är många.  

Det kommer också finnas möjligheter till studiebesök, både till olika arbetsplatser 

och till utbildningar. Detta ger ofta det viktigaste som finns för att lyckas, en 
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motivation och en större möjlighet att förstå vad man verkligen vill. Jag tror att 

många ungdomar vill gå en utbildning men de relaterar till sin skolgång som kanske 

inte fungerade så bra och tror därför att de inte klarar att studera. Studiebesöken 

kan visa att pedagogiken är olika på skolorna man besöker. Jag hoppas också att 

projektet är lyhörd för vilka arbetsplatser deltagarna vill titta på och att de inte är 

för många på varje besök. 

Projektet behöver också fler arbetsträningsplatser, Idag ställer ”Öppna hjärtat” i 

Löddeköpinge och ”Erikshjälpen” i Lund upp på ett bra sätt och har dessutom 

erfarenhet att stödja personer med skiftande behov. Vi behöver någon/några 

arbetsplatser som är mer vanliga, mer i skarpt läge säger projektledaren. Vi har lite 

på gång som vi hoppas mycket på. Det är viktigt att det finns arbetsplatser som vill 

och förstår vad deltagaren behöver för att fungera på arbetsmarknaden. 

Projektet behöver knyta varaktiga samarbetskontakter med arbetsplatser som vill 

ta ett socialt ansvar. Vi vet att det finns ett ganska stort antal sådana arbetsplatser 

men det gäller att hitta dem. Detta är en hörnpelare i verksamheten, att ge 

deltagarna möjligheten att växa och göra sig attraktiv på arbetsmarknaden.  

Byggandet av en plattform är en viktig del i projektet som kan innehålla 

verksamheter från medlemmarna i FINSAM, Kävlinge kommun, Arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Jag antar att medlemmarna i 

plattformen vill ha en ömsesidig nytta av varandra, ett försök att slopa ”stuprören”. 

Varje verksamhet bör fundera över, vad behöver vi för stöd/hjälp och hur kan vi 

stödja och hjälpa de övriga i plattformen. 

Jag tycker att detta är en mycket bra idé men visst borde man också kunna bjuda in 

aktörer som står utanför FINSAM, tex representanter från näringslivet, KKB osv. 

Det är inte så lätt att vara ung idag, att ha möjlighet att skapa sig ett tryggt liv 

innehållande ett arbete och en bostad. Det är viktigt att de som kan påverka denna 

situation och förstår problemet, bjuds in till plattformen. 

Det skall bli spännande att följa projektets sista tio månader och kanske få svar på 

följande frågor: 

• 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. 

• Vad kommer man ta med sig in i den dagliga verksamheten, vad vill man 

implementera från projektet 
 

Slutrapporten beräknas till december 2022 

Utvärderare Christer Stenberg  2022-03-10 

 


