Samordningsförbundet Jämtland presenterar: 2012
”Kraftsamling; förstudie ”
Projektägare
Härjedalens kommun, arbetsmarknadsenheten
Period
5 månader; 2012-08-01 – 2012-12-31
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Projektgenomförare
Namnuppgift saknas dd.
Partners
Härjedalens kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Primärvården i
Härjedalen.

Målgrupp
Målgruppen unga mellan 20 till 30 år som är folkbokförda i Härjedalens kommun, cirka 1300
personer. Särskilt uppmärksamma unga som inte har några kontakter och exempelvis bor
hemma hos sina föräldrar.
Mål
Övergripande:
 Genom en förstudie ta fram ett förslag på organisation, ansvarsfördelning och
arbetssätt kring hur Härjedalens kommun skall reducera gapet mellan skola och
arbetsliv för ungdomar över 20 år.
Delmål








Inventera hur många ungdomar mellan 20 och 30 år som befinner sig i ett utanförskap
från arbetslivet, studier eller annan sysselsättning. Inventera hur många ungdomar
mellan 20 och 30 år som varken är inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller får
försörjningsstöd från kommunen.
Inventera vilka insatser, verktyg och resurser som finns kring målgruppen unga över
20 år idag i kommunen.
Ta fram ett intervjuformulär för individuella fördjupningsfrågor som ska beakta ungas
syn på sin situation och framtida organisering av stöd.
Genom att intervjua 20 stycken slumpvis utvalda personer få fram ungas synpunkter
och behov vad gäller stöd och livssituation
Kontakter med andra kommuner som arbetar aktivt med unga över 20 år i syfte att
finna framgångsexempel. Samverkan med andra pågående projekt och verksamheter
som arbetar kring unga som hamnat i ett utanförskap.
Spridning av resultat av förstudien i samverkan med Samordningsförbundet.
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Innehåll
Inledande kartläggning om hur många personer som befinner sig i utanförskap, studera vilka
resurser och forum som finns tillgängliga kring målgruppen samt ge förslag på
förbättringsområden och arbetssätt inför framtiden. Förstudien är en del i kommunens
socialfondsprojekt ”KRAFTSAMLING Härjedalen” och målsättningen är att den skall kunna
användas för att upprätta en organisation och en handlingsplan för hur kommunen, i
samarbete med ovan nämnda aktörer, skall effektivisera arbetet med ungdomar över 20 år i
kommunen.
20 personer intervjuas där frågor gällande upplevd livssituation, bemötande från myndigheter,
önskemål och visioner tas upp och utgör en del av underlag för analysen.
Samverkansfaktorer
Löpande avrapportering sker i styrgruppen med de samverkande myndigheterna. Analys och
diskussion sker i denna grupp.
Varje part återför diskussioner och rapport till den egna organisationen.
Utvärderingsplan
Uppföljning och löpande avrapportering i styrgruppen/LOKSAM, sker vid två tillfällen
hösten 2012 (datum för LOKSAM-träffar) samt i samband med slutrapport.
Skriftlig slutrapport redovisas till Samordningsförbundet senast 2013-01-31 och till
vederbörlig ansvarig politisk församling vid lämpligt närmaste tillfälle.
Rapportering sker i SUS i samråd med Samordningsförbundet.
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