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Allmän information 

 Analys- och planeringsfas 2015/10-2016/09

 Genomförandefas 2016/09-2019/08

 Botkyrka kommun är huvudägare och arbetsförmedlingen 
är medfinansiär. 

 Styrgrupp representerar AVUX ink. Jobbecenter, KoF, 
Soc, AF och upphandlingsenheten.
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Mål 

 Andelen unga tjejer och killar som står långt från arbetsmarknaden ska 
ha minskat med 60 procent under projektperioden genom att projektet 
bidragit till att ha skapa en sammanhållen kedja av insatser för att 
underlätta vägen till arbete/studier. Resultat

 Vid projektavslut finns en hållbar, personoberoende och förankrad 
samverkansmodell kring målgruppen och projektets insatser, arbetssätt 
och metoder, som inkluderar kommunens ordinarie verksamhet 
(Jobbcenter), Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och civilsamhället. 
Möjliggörande

UNGDOMEN I FOKUS



Mål 

 Vid projektavslut finns en hållbar, personoberoende och förankrad 
samverkansmodell för sociala klausuler i upphandling, som medför ökade 
möjligheter till anställning för målgruppen. Möjliggörande 

 Vid projektavslut har projektet bidragit till att utjämna den ojämställda 
resursfördelningen mellan unga tjejer och killar som står långt från 
arbetsmarknaden. Resultat

 Projektets insatser ska vara individanpassade och tillgängliga för alla 
inom målgruppen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Möjliggörande

UNGDOMEN I FOKUS
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Huvudsakliga aktiviteter för ungdomar  

 Individuell coachning. 

 Gruppaktiviteter i 8 veckor (7tjugo, skyldigheter och 
rättigheter,  och aktiviteter direktkopplade till arbete). 

 Bearbeta arbetsgivare, samt matcha och följa upp 
deltagare.

 Vägledning ut mot studier samt uppföljning. 



BASUN i siffror

 655 ungdomar sedan 2016

 70% av de som slutar går ut till arbete eller studier 



Framgångsfaktorer 

 Tydlig målgrupp som är förankrad med samtliga intressenter. 

 Tydlig Modell/tydligt erbjudande gentemot projektgrupp, övriga 
intressenter och framförallt ungdomar. 

 Engagerad och diversifierad arbetsgrupp. 

 Samlokalisering mellan kommun och arbetsförmedling. 

 Fokus på ändamålet och kommunikation av de goda resultat. 
Ändamålet styr arbetssättet, inte tvärtom.  

 Förankring och samverkan med intressenter på alla nivåer. Var fattas 
besluten? Vem gör jobbet?. Identifiera win-win koncept.

 Förståelse samt involvering din målgrupp, individuell fokus och bra 
bemötande. 

 God samverkan med ESF. 



Utmaningar

- Kvinnliga deltagare och uppsökande verksamheter. 

- Hitta arbetsplatser/insatser för personer med 
funktionsnedsättning, som tar emot med särskilda behov 
eller personer som förekommer. Insatser är inte 
tillräckliga. 

- kriminalitet, vi lyckas fånga in, vad gör vi sen?

- Ekonomiska förutsättningar. 

- Proaktiva verksamheter. 



Specifika utmaningar – etablering 

 Språkkunskaper, även efter SFI. 

 Låg utbildningsnivå. 

 Brist på dokumentation, långa diagnosprocesser och 
stigmatisering kopplat till funktionsnedsättning. 

 Försörjning av familj. Hämmar studier och minskar 
ambition. 

 Krav på stöd samt beroendeförhållande mellan 
anställning och stöd. Alla har inte rätt.


