Samordningsförbundet i Jämtlands län 2012
presenterar ”Navigator i Berg”
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Partners
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Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Jämtlands läns landsting
Målgrupp
 Ungdomar samt unga vuxna med aktivitetsersättning, 16-29 år
 Ungdomar i det kommunala informationsansvaret, 16-20 år
 Unga som uppbär ekonomiskt bistånd 18-29 år
 Unga som är inskrivna i arbetsförmedlingen som ej har slutbetyg 16-29 år
Mål och förväntat resultat
Förväntat resultat
Unga vuxna som riskerar, eller är i utanförskap blir sedda och ges möjlighet att växa genom
deltagande i Navigator i Berg. De når en egen försörjning och har ett större ansvar för den egna
hälsan. Detta medför en samhällsekonomisk vinst då försörjningsstöd och aktivitetsstöd minskar.
Övergripande mål:
Skapa en arena och arbetsmodell för ungdomar, unga vuxna som är i eller riskerar ett
utanförskap. En gemensam plattform mellan kommun, myndigheter och näringsliv som
möjliggör ett effektivare resursutnyttjande och ger ungdomarna en snabbare väg mot egen
försörjning.
Delmål
 Bygga upp ett väl fungerande team, med tillgång till kompetenser och insatser som snabbt
kan kopplas på utifrån individernas behov och förutsättningar.
 Utveckla modeller och arbetssätt med ett hälsoperspektiv som praktiseras under projekttiden.
Metoder prövas, väl anpassade utifrån vad varje individ behöver, och utformas till
arbetsmodeller.
 Praktikbank, att tillsammans med arbetsgivare, företagarföreningar, skola samt projekten
Plug-in och NiB verka för att ta fram platser för arbetsträning och praktik.
 Att öka antalet ungdomar som uppnår ett slutbetyg/examensbevis.
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 Att utarbeta en plan för hur hemkommunen i ett tidigt skede ska få ta del av vilka elever som
riskerar avbrott på kommunala skolor samt friskolor i länet.
 Navigatorverksamheten delas in i två grupper, där en grupp är deltagare med
aktivitetsersättning från försäkringskassan. Detta för att dessa deltagare kan ha specifika
behov som behöver tillgodoses utifrån sina funktionsnedsättningar.

 Under projekttiden ska ett aktivt implementeringsarbete ske gentemot projektparterna
och kommunledning.
 Arbeta fram en praktikbank med specificerade praktikplatser till ungdomar med särskilda
behov
 Att verka för att få in en arbetsterapeut i projektet. Prov med att arbeta med olika hjälpmedel
för individens utveckling, såväl vardagsstruktur som vid inlärning och arbete.

 Att utforma en modell för övergång mellan gymnasiesärskolan och den fortsatta
sysselsättningen.
Kvantitativa mål
 40 ungdomar medverkar i arenan under projekttiden, varav dessa uppskattas att:
 30 deltar i orienteringskurs samt att
 30 går vidare mot praktik, arbete eller studier

Innehåll
Projektet skall utöka samarbetet mellan olika parter och myndigheter i kommunen för att nå en
bättre samverkan kring de individer som står i utanförskap eller riskerar att hamna utanför arbete
eller studier. Individens hela livssituation uppmärksammas och dennes önskemål, förutsättningar
och möjligheter beaktas när berörda instanser planerar tillsammans.

Det finns ett gemensamt behov från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
kommunen av samordnade insatser för unga med aktivitetsersättning, samt för andra
personer som är i utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap. Individerna fångas
upp tidigt och får hjälp att se möjligheterna till sysselsättning och försörjning.
Kommunen avser att hitta former och modeller som underlättar övergången till
arbetslivet för ungdomarna.
Samverkan skall utökas mellan olika instanser och myndigheter för att nå fram till goda
resultat.
Det lokala näringslivet är en viktig part i denna samverkan.
Projekt PLUG-IN är en samarbetspartner för den yngre målgruppen 16-20 år som syftar
till att motverka avhopp från gymnasiet.
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Samverkansfaktorer
 Nära samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa. Personal från
arbetsförmedlingen kan vissa tider finnas i Navigator. Försäkringskassan medverkar i
flerpartsmöten kring de ungdomar där de är berörda.
De är en part i planeringen av handlingsplanerna.
 Samverkan med kommun rehab eller landstingets(habiliteringen) arbetsterapeuter för att
bistå med kompetens i området hjälpmedel för de ungdomar som har behov av det. Detta
för att öka graden av förmåga att kunna klara av vardagen och studier eller ett arbete.
 Landstinget medverkar med att hålla föreläsningar och diskussioner inom temat hälsa. Ett
mål är att stärka de ungas medvetenhet och betona det egna ansvaret för sin hälsa.
 Ett nära samarbete ska finnas med andra pågående projekt i kommunen NiB
(”Nätverksintegration i Berg”, finansierat av Samordningsförbundet)
 Plug-in som finansierar SYV-tjänsten i verksamheten Navigator i Berg. SYV kommer att
ha sin arbetsplats i Navigator 80 % samt 20 % på gymnasieskolan för Plug-in.
 Andra kommuners Navigatorverksamheter som tex Navigatorscentrum i Östersund.

Utvärderingsplan









Uppföljning av mål och resultat sker skriftligen till styrgrupp 4 gånger/år
Rapportering till Verksamhetsnämnd i Bergs kommun 1 gång/halvår samt till
kommunstyrelsen 1 gång/år
Tre delrapporter; 2013-04-26, 2013-11-11 och 2014-06-18
Slutrapport färdigställd senast 2015-02-15
Ekonomisk skriftlig uppföljning och utvärdering i enlighet med plan för ekonomisk
redovisning, se avtal.
Löpande rapportering i SUS
Delta i efterfölje forskiningen som ingår i Plug In projektet och som finansieras av SKL.
Detta ses som en fristående men dock kompletterande utvärdering.
Löpande registrering i SUS

2012-11-30 Sammanställt av Gunilla Kaev, Samordningsförbundet i Jämtland
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