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Inledning 

Sigtuna kommun satsar mycket på den unga målgruppen och arbetar strategiskt och 
praktiskt för att underlätta steget mellan grundskola, gymnasium och 
arbetsmarknaden. Sigtuna kommun anses socioekonomiskt vara en kommun med 
stor andel unga med en hög andel utrikesfödda samt ha en låg utbildningsgrad hos 
invånarna. Dock så befinner sig kommunen i en god arbetsmarknad med många 
arbetstillfällen, dels från Arlandaregionen men också från hela Mälardalen.  
 
Unga som målgrupp lyfts ofta fram i olika sammanhang och klumpas ihop till en 
homogen grupp. Men unga är en heterogen grupp med olika bakgrunder, intressen, 
behov och förutsättningar. De som möter unga måste vara anpassningsbara och 
detsamma gäller de insatser och stöd de unga får. Hur man arbetar med detta i 
praktiken är det som avgör hur de ungas framtid blir1.  
Den grupp unga, 16-24 år, som brukar kallas för Unga som varken arbetar eller 
studerar är särskild utsatt. Då dessa i och med sitt utanförskap riskerar att hamna i 
psykisk ohälsa, långvarig arbetslöshet och risken för att komma i missbruksproblem 
och kriminalitet är högre än den grupp som arbetar eller studerar. Denna rapport ska 
handla om dem samt vilka insatser som finns i dag i Sigtuna kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. Rapporten ska också belysa 
de insatser eller åtgärder som behövs tillsättas för att möjliggöra att fler i denna 
målgrupp återupptar och avslutar sina studier eller kommer ut i arbetslivet till egen 
försörjning. 
 
Förslagen som läggs fram i denna rapport är inte förbindande till kommunen då 
politiska beslut först måste fattas, men rapporten kan komma att ligga till grund för 
hur ett framtida utvecklingsarbete kan se ut för kommunen. 
 

 

Material 

Flera metoder har använts till denna rapport: 
1. Sammanställning av information från befintliga verksamheter Ung Satsning 

idag är i kontakt med utifrån målgruppens behov av stöd 
2. Intervjuer med nyckelpersoner samt unga emellan 16-24 år 
3. Statistik, rapporter och utredningar från myndigheter och andra aktörer som 

belyser målgruppens behov 

  

                                                 
1 (https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning/ungassysselsattning.1368.html) 
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Del 1. Kartläggning och underlag 

1.1 Allmän beskrivning av olika grupper 

Befolkningsökningen är en viktig grund för att kunna göra en bra analys över det 

förebyggande eller tidiga insatser kommunen behöver se över. ”Ju fler barn det 

finns i befolkningen desto fler kan tänkas behöva förebyggande, tidiga eller 

behandlande insatser
2
. Ökningen i gruppen 13-17 år och 18-24 år kan ge oss en 

prognos på att tidiga insatser för att klara grundskolan och gymnasiet fortfarande 

kommer vara aktuellt flera år framöver för kommunen. Därmed finns också ett 

behov av samverkan mellan olika aktörer för att lyckas med uppdraget att fler ska 

gå ut gymnasiet med gymnasieexamen och etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Summa av procentuell ökning i respektive åldersgrupp, period 2017-2023 

Kommuner 0 år 1-5 år 6-12 år 13-17 år 18-24 år 0-24 år 

Sigtuna 14 % 14 % 13 % 21 % 8 % 14 % 

Sollentuna 12 % 14 % -4 % 16 % 11 % 8 % 

Stockholm stad 10 % 13 % 6 % 24 % 7 % 11 % 

Upplands Väsby 14 % 14 % 11 % 14 % 8 % 12 % 

Hela länet 0-24 åringar förväntas öka med cirka 12%. 

Källa: SCB (2017-07-12) 

 

Statistik som visar andelen för målgruppen ”Unga som varken studerar eller 

arbetar” tas fram årligen av SCB på uppdrag för Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. Flera register måste samköras, där för är det en eftersläpning 

på ca 2 år. Siffrorna går att nå via www.ungidag.se. För Sigtuna kommun visar 

siffrorna på att skillnaden mellan könen för, killar och tjejer, har varit liten och har 

också varit det under hela undersökningsperioden. För män och kvinnor äldre än 

24 år ökar andelen som inte är i arbete eller studier. Därav är det fler kommuner i 

landet som utvidgat sitt arbete med målgruppen Unga som varken studerar eller 

arbeta till att även inbegripa åldrarna 25-29 år, det vill säga till 16-29 år. Det lite 

löst baserat på regler som styr att vid fyllda 30 år kan personen ej söka 

aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. 

 

Sammanställning av gruppen ”Unga som varken arbetar eller studerar” 16 - 24 år 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sigtuna killar 7,9 % 7,6 % 7,7 % 7,7 % 7,8 % beräknas nu 

tjejer 7, 6 % 8, 4 % 7, 8 % 7,7 % 8,4 %  

män, 25-29 år 14 % 12,6 % 12,8 % 12,4 % 10,9 %  

kvinnor, 25-29 år 16,9 % 15,4 % 15,4 % 16,1 % 15,0 %  

                                                 
2 (https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2017/11/Handlingsplan-psykisk-

h%C3%A4lsa-0-24.pdf.) 
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Sollentuna killar 6,7 % 6,3 % 6,8 % 6,5 % 6,6 %  

tjejer 6,3 % 6,1 % 6,3 % 6,6 % 6,5 %  

män, 25-29 år 13,4 % 11,7 % 12,9 % 12,7 % 12 %  

kvinnor, 25-29 år 14,9 % 14,4 % 14,9 % 13,8 % 15,9 %  

Uppl. Väsby killar 7,6 % 7,5 % 7,8 % 8,2 % 8,5 %  

tjejer 7,3 % 6,3 % 7,2 % 7,5 % 7 %  

män, 25-29 år 11,2 % 10 % 10,9 % 11,6 % 9,7 %  

kvinnor, 25-29 år 16,1 % 14 % 14,7 % 14,5 % 14 %  

Riket killar 7,8 % 7,1 % 7,6 % 7,7 % 7,7 %  

tjejer 7,5 % 7,2 % 7,4 % 7,4 % 7,2 %  

män, 25-29 år 13 % 11,9 % 12,2 % 12,1 % 11,7 %  

kvinnor, 25-29 år 14,6 % 13,9 % 14 % 13,8 % 13,5 %  

Källa: Ungidag.se. 

 

 

För att hitta de som finnas i UVAS måste man tänka på att de också har rätt 

till redan befintliga insatser. I denna rapport har vi valt att dela upp dem 

utifrån det behov av stöd de har. Nedan räknar vi upp de grupper som 

verksamheten Ung Satsning i dag kommer i kontakt med. De målgrupper 

som är kopplade till Ung Satsnings verksamhet är kommuninvånare, 16-24 

år, från KAA-uppdraget, de som söker försörjningsstöd samt de ungdomar och 

unga vuxna som återfinns hos Arbetsförmedlingen inskrivna som öppet 

arbetssökande. I dessa grupper hittar vi också nyanlända, de som har psykisk 

ohälsa, de med diagnosticerande funktionsvariationer och de med 

odokumenterade hinder men där man kan misstänka att det finns en nedsatt 

arbetsförmåga. 

 

Målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), gäller alla mellan 

16-20 år som är folkbokförda i kommunen som inte har en aktiv skolplacering 

och som ej har gymnasieexamen, ålder. Dessa återfinns i databasen UEDB 

som baserar sina siffror på BEDA och befolkningsbokföringen, dess system i 

sin tur sköts av SKL. Siffror redovisas av kommunen två gånger per år, jan 

och juni, för en nationell sammanställning av SCB. Arbetet med detta uppdrag 

sköts sedan 2012 av Ung Satsning. Under 2017 har tjänsteprocenten till 

uppdraget ökat med 100 %, samt så har gruppen också fått ett tillskott från 

MUCF att testa att ha en ungdomscoach under ett år i syfte att stärka det 

uppsökande arbetet. Här har man idag en bra koll på de personer som finns i 

registret om vilken sysselsättning de har. Sista januari var det 16 personer som 

ej gått att nå av 399 stycken inskrivna i UEDB. De allra flesta på listan har 

dock pågående studier på Introduktionsprogrammet. De 16 som ej gått att nå 

kan eventuellt tillhöra UVAS eller så kan ha en annan aktivitet så som arbete 

eller flyttat utomlands med mera. 
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Målgruppen som söker försörjningsstöd, som är mellan 18-24 år, blir 

tillsagda att skriva in sig hos Ung Satsning för att starta sin planering i 

verksamheten för att komma snabbare ut i egen försörjning. De som efter sin 

aktualisering inte lämnar in sina ansökningshandlingar kan man misstänka 

tillhöra UVAS, statistik över denna grupp förs ej i dagsläget då de inte lyckas 

fullfölja sin ansökan och inte heller får en handlingsplan vare sig från 

försörjningsstöd eller Ung Satsning. Om de inte inkommer med sina 

handlingar avslutas de efter två månader på försörjningsstöd. 

 

Kommuninvånare som behöver, har eller har haft kontakt med 

verksamheterna inom LSS eller SOL och som beviljats stöd av 

biståndsbedömarna pga. nedsatt funktionsförmåga men som ej av olika 

anledningar lyckas fullfölja sin planering eller de som ej känns vid sin 

funktionsvariation och väljer att avbryta sin planering. De går därför miste om 

olika stöd och aktiviteter och riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap då 

ingen fångar upp att de inte har en sysselsättning, ett arbete eller studier att gå 

till. 

Kommuninvånare som ej återfinns hos verksamheter via LSS eller SOL pga. 

att de ej har en färdig utredning men där historiken från deras skolgång, 

grundskola och/eller gymnasium, vittnar om en långvarig problematik. Detta 

kan i många fall göra det svårt för individerna att etablera sig på 

arbetsmarknaden av olika anledningar. Utan utredning och diagnos får 

personen då det svårt att få rätt stöd hos olika kommunala verksamheter, hos 

olika utbildningsanordnare och myndigheter. 

 

En målgrupp som man talar mer och mer om är gruppen Unga nyanlända. 

Denna grupp är också mycket heterogen och har olika lätt att etablera sig i 

samhället. Personal i kommunerna beskriver utmaningar i arbetet med dessa 

elever främst de som har hög skolfrånvaro och/eller mår psykiskt dåligt. 

Lärare uppger att vissa elever känner en stark oro och saknar motivation att 

studera. Antalet beslut om tillfälliga uppehållstillstånd har ökat för denna 

målgrupp vilket leder till en misströstan om det är värt att kämpa för att finna 

sig tillrätta i det nya samhället. Den grupp som kommit hit som mycket unga 

visar sig ha lättare att tillgodogöra sig det nya språket och goda 

språkkunskaper i svenska är något som arbetsgivare tydligt efterfrågar i sina 

rekryteringar. 

 

Den grupp Ung Satsning och andra aktörer också vittnar om ökar är den grupp 

unga med psykisk ohälsa
3
. Här kan man befara att många från UVAS befinner 

sig då deras situation att befinna sig i ett långvarigt utanförskap kan leda till 

                                                 
3 (http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna) 
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just psykisk ohälsa. Många i denna grupp orkar inte heller navigera runt i 

samhället för att hitta det stöd de behöver för att komma vidare, de kan ej föra 

sitt eget ärende framåt. Ung Satsning har i dag en socialkonsulent som arbetar 

med denna målgrupp för att vara en väg in och lotsa individen vidare antingen 

till Ung Satsnings verksamhet eller till andra myndigheter och/eller 

landstinget. 

 

Enligt statistik från www.ungidag.se så har Sigtuna kommuns UVAS, det vill 

säga Unga som varken arbetar eller studerar, stadigt legat mellan 6-8 % 

från 2007-2014 och då i åldern 16-24 år. Där redovisas det också siffror på att 

gruppen 20-24 åringar som ej är i arbete eller studerar är fler än gruppen 

KAA, dvs. 16-19 åringar. Dock så sträcker sig bara kommunens databas 

UEDB till dess individen fyller 20 år, då försvinner individen från listan. Det 

finns ingen lista över de individer som är 20 år och äldre och det gör att det är 

eftersläpningar på ca 1,5-2 år när man pratar om antalet UVAS. Idag ansvarar 

myndigheten MUCF för att samköra register från myndigheter med statistik 

från SCB för att hitta antalet UVAS för varje kommun. Dessa siffror redovisas 

på hemsidan Ungidag.se. MUCF har under hösten 2017 gått ut med att de vill 

att antalet UVAS ska räknas ned då flera av individerna faktiskt befinner sig 

utomlands och inte längre bor i Sverige. 

1.2 Allmän beskrivning av strukturområden  

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN – Arbetsförmedlingen ska enligt den DUA-

överenskommelse som gäller
4
 finnas representerad i Ung Satsning verksamhet 

genom att en arbetsförmedlare för unga samt en ar-handläggare sitter 

samlokaliserat med personal från  Ung Satsning. Dessa arbetsförmedlare 

tillhör Arlanda regionen och har sin utgångsbas i Arbetsförmedlingens kontor 

i Upplands Väsby/Sollentuna. Från februari 2018 kommer de en gång i veckan 

sitta i de lokaler som Ung Satsning har sin verksamhet i. Arbetsförmedlarna 

ska ansvara för klienter inom målgruppen 15-24 år som står som öppet 

arbetssökande, där vissa är kodade, samt de som står som arbetssökande med 

förhinder där en utredning via Arbetsförmedlingen pågår. Alla sökande som 

bor i Sigtuna kommun ska enligt DUA-överenskommelsen bli hänvisade till 

Ung Satsning inom 90-dagarsgarantin. De insatser som förmedlarna använder 

sig av är de som finns för unga under 25 år samt de insatser som kan ges inom 

gruppen med funktionsvariationer. De sökande blir erbjudna olika insatser och 

aktiviteter av handläggarna och dessa kan bara starta om den sökande har 

tackat ja. För att kunna ta beslut finns det ett regelverk med riktlinjer som 

handläggarna måste följa. Inom ramen för insatsen jobbcoachning på Ung 

                                                 
4 (https://www.dua.se/overenskommelse-mellan-sigtuna-och-arbetsformedlingen) 



  

 8 (29)  

 

 

  

  

 

Satsning är ramarna lite mer anpassningsbara vilket är till stor fördel för de 

sökande inom 90-dagarsgarantin. Det möjliggör för den unge att starta sitt 

jobbsökande mer aktivt och verkningsfullt då det erbjuds aktiviteter varje dag 

och med individuell handlingsplan vilket skiljer sig åt mot vad de 

kompletterande aktörerna kan erbjuda. Coacherna och handläggarna har nära 

kontakt kring varje individ och följer upp om planerna ändras, bland annat 

genom ärendedragningar men också genom 3- och 4-partssamtal.  

 

ARLANDAGYMNASIET och ARLANDA GYMNASIESÄRSKOLA – har 

ett nära samarbete med Ung Satsning. Studie- och yrkesvägledare för 

Introduktionsprogrammet träffar regelbundet ansvarig person för KAA-

gruppen. Det finns väl upparbetade rutiner för hur uppföljningen kring elever 

som har problematisk skolfrånvaro, de som riskerar att hoppa av eller de som 

tagit steget att hoppa av. Alla följs noga upp av KAA-gruppen och erbjuds 

stöd för att komma vidare. Likande rutiner finns också kring 

gymnasiesärskolan där också daglig verksamhet och biståndsbedömarna är 

med för att säkerställa att rätt stöd ges i rätt tid. Introduktionsprogrammet och 

Ung Satsning har under läsåret 17/18 startat en särskild studiegrupp i 

lokalerna Ung Satsning har för at erbjuda de grundläggande ämnena svenska, 

matematik och engelska till dem som av olika anledningar inte klarar av att 

delta i studier i gymnasiets lokaler. Denna satsning kallas för IMUS och är 

också öppen för Ung Satsnings deltagare som är äldre än 20 år men som av 

olika skäl inte är klar med de grundläggande ämnena. Att ha dess tre ämnen 

möjliggör när man fyllt 20 år att påbörja yrkesutbildningar på Komvux vilken 

kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden för individen. 

 

CENTRUM FÖR VUXENUTVECKLING – Innefattar enheterna SFI, 

Grundvux, Komvux, Försörjningsstöd, Lärvux samt Jobbcenter som Ung 

Satsning tillhör. Dessa verksamheter har olika samarbeten med Ung Satsning i 

syfte att säkerställa att kommuninvånare kommer ut i egen försörjning, arbete 

eller studier och även i vissa fall får stöd att söka aktivitetsersättning. I 

samarbetet kan coacher och lärare eller annan personal arbeta nära kring 

gemensamma individer för att säkerställa att rätt stöd ges. Försörjningsstöd är 

en tillfällig åtgärd för personer, boendes i kommunen, som hamnat i 

ekonomiska svårigheter och uttömt alla andra möjligheter till sin försörjning. 

Försörjningsstöd är inte kravlöst utan den som söker ska göra allt den kan för 

att bli självförsörjande. Den s.k. arbetslinjen är tydlig uttalad i Sigtuna 

Kommun och den som söker försörjningsstöd och är arbetsför kommer bli 

anvisad till Jobbcenter, som är kommunens egen kompetenshöjande 

verksamhet. Det är även ett krav att den som söker försörjningsstöd har sökt 

alla andra bidrag eller ersättningar denne kan ha rätt till. 
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Det finns många möjligheter att utbilda sig som vuxen på komvux i Sigtuna 

kommun. För ett stort antal studerande är syftet med vuxenutbildning att 

uppnå gymnasial kompetens. Många läser också ett eller flera enskilda ämnen 

för att få särskild behörighet till högskolan. 

Vår SFI-undervisning är indelad i 4 delkurser A, B, C, D och den studerande 

ska kunna gå in i en av nivåerna utifrån tidigare skolgång samt studievana. 

Målet med utbildningen är att uppnå en funktionell svenska som gör att man 

klarar sig i vardagliga situationer, på arbetsplatsen samt i fortsatta studier. 

 

DAGLIG VERKSAMHET – arbetscoacher från Äldreomsorgsförvaltningen 

arbetar i dagsläget med IPS och SE som arbetsmetoder. Deras målgrupp är 

kommuninvånare med dokumenterade hinder enligt LSS och SoL, från ålder 

18-64 år. De har idag vissa svårigheter att nå ut till kommuninvånare som har 

rätt till deras insatser. Det de uppger vara ett problem är att bland annat nå ut 

med information om det de erbjuder, att daglig verksamhet har en negativ 

klang i vissa kretsar, att vissa individer inte definierar sig i deras problematik 

och därför söker stöd hos myndigheter eller andra aktörer som inte kan 

erbjuda det stöd eller hjälp de behöver för att komma ut i arbete eller 

sysselsättning samt att flertal också inte utan stöd kan hantera alla de kontakter 

och möten som krävs för att få ta del av de insatser som kan erbjudas. 

 

FOLKHÖGSKOLA – i kommunen finns också Sigtuna folkhögskola som 

tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder en studiemotiverande kurs för 

de som ej fått gymnasieexamen. De har också flera olika program eller linjer 

som riktar sig till individer över 18 år som önskar att läsa in enstaka ämnen, få 

en gymnasieutbildning eller en yrkesutbildning. 

 

FRITIDSGÅRDAR– Det finns tre kommunala fritidsgårdar: Ungdomens hus i 

Forum, Valsta fritidsgård och Sigtuna Fritidsgård - som numera utgår från 

Prästängshallen. Fritidsgårdarna är "öppna platser" där ungdomar med olika 

erfarenheter och kulturell bakgrund kan mötas och utvecklas utifrån sina 

individuella förutsättningar. Fritidsgårdsverksamheten riktar sig till ungdomar 

i åldrarna 10 till 19 år. Personalen är ambulerande och arbetar på samtliga 

gårdar. 

 

FÄLTARE– Sigtuna kommun har idag två Fältare som arbetar med ungdomar 

i deras närmiljö. Det handlar om att finnas till på skolor, fritidsgårdar men 

framförallt finnas till och arbeta uppsökande där andra vuxna inte befinner sig, 

men där barn och ungdomar faktiskt rör sig. Det kan vara skolgårdar, runt 

centrum och badplatser, främst kvällstid, där det kan upplevas otryggt. 

Fältarna arbetar även verksamhetsövergripande, vilket betyder att de har nära 

kontakt med bland annat fritidsgårdar, polis, trygghetsväktare, socialtjänsten 



  

 10 (29)  

 

 

  

  

 

och skolan. De samarbetar även med Ung Satsning och natt/vuxenvandringen. 

Till sin hjälp har de unga fältare som ett par stycken av dem har gått på Ung 

Satsning så de är också goda ambassadörer för verksamheten. 

 

FÖRENINGAR– statistik visar att individer som är aktiva i en eller två 

föreningar löper mycket större sannolikhet att fästa sig på arbetsmarknaden. 

Kommunen har ett rikt föreningsliv och Ung Satsning har flera kontakter som 

de använder sig av regelbundet i att stötta deltagare ut i en social samvaro, 

odla ett intresse eller få fler beröringspunkter med andra vuxna. I vissa fall har 

också föreningar kommit med sina medlemmar till verksamheten då individen 

uppgivit att de behöver det stöd Ung Satsning kan erbjuda. 

 

FÖRETAG – samarbetet mellan kommunen och företagslivet är gott. Många 

företag erbjuder praktikplatser åt deltagare inom verksamheten Ung Satsning 

och flera av dessa gör det på regelbunden basis. Dock så ser vi att samarbetet 

behöver utvecklas och vi har också sökt medel för detta genom DUA. 

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN – två stycken handläggare är knutna till varsina 

nätverk med kommunen och Arbetsförmedlingen. En för gruppen 

nollklassade-Lilla nätverket och en nystartad för gruppen som ryms inom 

gymnasiesärskolan. 

 

GRUNDSKOLOR– kommunen har idag tre stycken kommunala- samt tre 

stycken privata skolor för barn i ålder 13-16år. De erbjuder sina elever 

studievägledning, elevhälsoteam och specialåtgärder när särskilda 

anpassningar inte räcker till. Under läsåret 2017/2018 har Barn- och 

ungdomsförvaltningen tillsatt en projektledare att arbete med elever med 

problematisk skolfrånvaro. Främst riktat till åldrar mellan 10-13 år. 

Grundskolans studie- och yrkesvägledare har tillsammans med KAA-gruppen 

uppbyggda rutiner för överlämning kring elever som riskerar att inte på börja 

sina gymnasiestudier eller riskerar att inte fullfölja dessa. Rutinbeskrivning för 

detta arbete finns. 

 

GYMNASIESKOLOR – i Sigtuna kommun finns det också tre stycken privata 

gymnasieskolor. Kommunen har också flertal interkommunala elever som 

återfinns hos ca 70 stycken olika skolor. Arbetet med att fånga upp elever med 

problematisk skolnärvaro eller de som riskerar att avbryta sina studier utgår 

ifrån bestämmelser i skollagens 7 kap. 21 § samt 23 §. Kommunen har 

upparbetade riktlinjer för detta arbete men de olika utbildningsanordnarna 

sköter sitt uppdrag på olika sätt, många relationer är personbundna och det 

nära samarbetet kring eleverna riskerar kollapsa när någon personal slutar. Ett 

lyckat exempel är att under 2017 har exempelvis ett sådant samarbete 
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utvidgats till att en skola kontinuerligt hör av sig innan eleven avbryter sin 

skolgång, kontaktperson från Ung Satsning är socialkonsulenten som då kan 

stötta upp kring eleven så att denne kan fullfölja sina studier. 

 

IFO – Ungdomsenheten i Sigtuna kommun finns till för kommunens alla 

ungdomar i åldrarna 13-19 år som är i behov av stöd och hjälp. De arbetar 

med att utreda och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 

om vård av unga (LVU). Målet är att ungdomarna ska få individanpassade 

insatser, bemötas med respekt och känna sig trygga. Sedan 1 oktober 2017 har 

Enheten för ensamkommande barn slagits samman med Ungdomsenheten. 

Missbruksenheten har en kontaktperson som Ung Satsnings socialkonsulent 

har regelbunden återkoppling till. De initierar trepartssamtal, uppföljningar 

och gör gemensamma planeringar vid behov för individen. De önskar en ännu 

närmare kontakt med Ung Satsning. 

Resursenheten inbegriper verksamheterna, Familjeteamet, 

Ungdomsmottagningen samt Familjecentrum. All personal på enheterna har 

kunskaper om vad Ung Satsning kan erbjuda samt så har enheterna egna 

kontaktpersoner till socialkonsulenten på Ung Satsning. Familjeteamet 

arbetar med barn och unga och deras familjer. De kan få råd, stöd och 

behandling med hjälp av familjebehandlare, ungdomsbehandlare och 

familjepedagog. De har även en person som jobbar med ungdomstjänst. 

Familjeteamet arbetar för en positiv utveckling i familjen genom att ge råd, 

stöd och behandling. Stödet utformas efter uppdrag av ansvarig 

socialsekreterare och i samråd med familjen. De har behandlare med olika 

kompetenser inom familj- och ungdomsarbete. Familjer och enskilda har 

möjlighet att få konsultationer och pedagogisk hjälp hemma i hemmet. De tar 

även emot familjer som inte har kontakt med socialsekreterare. Då erbjuds 

familjen/individen upp till fem samtal. 

 

Lilla Nätverket – en samverkansgrupp över myndighetsgränser för målgrupp 18-29 år, träffas en gång i 

månaden. 

Försäkringskassan Handläggare sammankallande 

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlare-Gemensam kartläggning  

 Arbetsrehabiliterande handläggare  

Habiliteringscentrum Kurator  

Sigtuna kommun   

Daglig verksamhet Enhetschef, arbetscoacher  

Ung Satsning KAA-ansvarig, socialkonsulent, processledare  

Lärvux Arbetsterapeut  

Biståndsbedömare Från både LSS och SOL  

Försörjningsstöd Har valt att ej delta  

Service i Sigtuna Socialt företag Arbetsträningsplatser främst 
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genom arbetsförmedlingen 

Externa parter  -dessa kallas in vid behov  

 

Samverkansgrupp – en grupp för samverkan över verksamhets- och myndighetsgränser för målgruppen 

unga nyanlända, 16-24år, träffas ca 2ggr per termin 

Arlandagymnasiet - 

Introduktionsprogram 

Studie- och yrkesvägledare sammankallande 

Enheten för placering 

och boende, IFO 

Samordnare för Ungdomsgruppen  

Ung Satsning KAA-ansvarig, sommarjobbsförmedlare/jobbagent  

Kultur och fritid Föreningskoordinator samt fältare  

Olika boenden Essagruppen, Mångatans boende, m.fl.  

Arbetsförmedlingen Arbetsrehabiliterande handläggare  

 

Ung Samverkan – en samverkansgrupp för alla kommunala verksamheter, privata aktörer, föreningar, 

polisen och svenska kyrkan, med inriktning mot målgruppen unga mellan åldern 12-20, träffas en gång per 

termin. 

Trygghets- och 

preventionssamordnare 

Kallar till möte i syfte att visa på goda exempel och 

för att möjliggöra samarbete över gränserna 

sammankallande 

Ung Satsning KAA-ansvarig, sommarjobbsförmedlare/jobbagent  

Arlandagymnasiet Studie- och yrkesvägledare  

Kultur och fritid Fältare, fritidsgårdspersonal samt förvaltningschef  

Grundskolans- och 

gymnasiets elevhälsa 

Kuratorer, sjuksköterskor  

Polisen Lokala polisen  

Resursenheten Ungdomsbehandlare, kurator, ungdomstjänst, 

cannabisprogrammet, alkoholtillståndsman 

 

Svenska kyrkan   

Nattvandrarna   

Arriva   

Securitas   

Mini Maria Sjuksköterska med ansvarar för behandling och 

provtagning 

 

Familjehemsboenden i 

kommunen 

Kommunala och privata  

 

KAA-nätverket – en grupp som samverkar kring kommuners KAA-arbete, för att hitta lyckade insatser, 

samt byta erfarenheter med varandra. 

Sigtuna kommun   

Upplands Väsby 

kommun 

  

Sollentuna   

Solna   

Sundbyberg   



  

 13 (29)  

 

 

  

  

 

Järfälla   

 

 

Nätverket för Gymnasiesärskolan – en nystartad nätverksgrupp med syfte att underlätta övergången 

mellan gymnasieskolan och arbetslivet eller kontakten med försäkringskassan och /eller andra myndigheter efter 

avslutad skolgång. 

Sigtuna kommun  

   Ung Satsning  Processledare Ung Satsning (sammankallande), ansvarig för KAA och 

ansvarig för Sommarjobbsförmedlingen 

   Arlanda särgymnasiet Rektor, lärare samt studie- och yrkesvägledare för Arlanda 

särgymnasium, 

   IFO Biståndshandläggare för IFO, 

   ÄOF Verksamhetschef samt arbetscoacher för Daglig verksamhet, 

Arbetsförmedlingen Sektionschef samt handläggare kopplat till särskoleuppdraget 

Försäkringskassan Handläggare för unga med aktivitetsersättning och förlängdskolgång 

Önskvärt att gruppen förstärks med 

följande representanter: 

 

Landstinget Habiliteringen, ej lämnat namn på kontaktperson 

Sociala företag Bjuds in under 2018 

Företagsrepresentanter Bjuds in under 2018, förslagsvis Samdistribution, COOP m.fl 
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1.2 Omvärldsbevakning, systemnivå och framtidsspaning  

 

I dagsläge: ARBETSFÖRMEDLINGEN står inför en stor omorganisation 

under 2018 genom digitaliseringsuppdraget. Vilket i förlängningen ska öka 

tillgängligheten för deras klienter, men som kan leda till en ökad belastning 

för handläggarna under processen. Risken kan vara längre handläggningstider 

och ett längre utanförskap för målgruppen.  

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att i goda tider, det vill säga när det är 

högkonjunktur, så har de grupper som är extra utsatta extra svårt att etablera 

sig på arbetsmarknaden. “Antalet arbetslösa som är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen minskar från 364 000 i år till 357 000 personer under 

2018 och 351 000 personer år 2019.  Samtidigt är det en allt större del av de 

inskrivna arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under 

2019 väntas den här gruppen utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa.”
5
 

Detta gäller även gruppen unga som varken arbetar eller studerar som räknas 

till dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. 

 

Jobbcenter och därmed Ung Satsning har fått, från dec 2017, avsluta sitt 

samarbete med de sociala företagen i kommunen. Dessa möjliggjorde att vi 

hade 10 arbetstränings platser varje år till våra deltagare. Där fanns det 

utbildade handledare som också kunde bistå med arbetsförmågebedömningar i 

vissa fall. 

 

Under kommande 1-2 år: Det rapporteras att fler inom grundskolan riskerar 

att inte få gymnasiebehörighet6, att fler drabbas tidigare av psykisk ohälsa och 

därmed kan en effekt bli att gruppen för KAA-uppdraget kommer att öka. 

Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet arbeta för att matcha ut mot 

den reguljära arbetsmarknaden och risken är att de ej i samma utsträckning 

kommer att utreda arbetssökande för att påvisa en nedsatt arbetsförmåga. 

Detta för att kunna koda och erbjuda en stödinsats för individen exempelvis 

genom en lönebidragsanställning. Individen kommer nu istället få ta kontakt 

med närvården för att initiera utredningar. Vårdkön där riskerar då att öka 

ännu mer.  

 

Ungas psykiska ohälsa rapporteras att fortsätta öka vilket ökar risken för ett 

långvarigt utanförskap. Betyg från grundskolan är en viktig skyddsfaktor när 

det gäller psykisk ohälsa. Stockholms läns landsting har gett Sigtuna kommun 

                                                 
5 (https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Prognoser/Prognoser/Riket/2017-
12-13-227-000-nya-jobb.html) 
6 (http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna) 
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medel för att arbeta med att hitta samverkan för denna grupp, men kontakt 

med Ung Satsning är ej tagen i dagsläget
7
.  

 

Myndigheter som ska arbeta för samma målgrupp missar vem som har det 

övergripande ansvaret. Mycket ansvar läggs på individen som i många fall har 

antingen en dokumenterad svårighet eller misstankar från tidigare skolgång 

eller kontakter med arbetslivet som starkt pekar mot att en sådan svårighet 

föreligger. Vilket leder till att hen inte kommer vidare i livet då hen behöver 

ett större stöd i sina kontakter med myndigheterna eftersom hen inte själv kan 

bära sitt case genom alla kontakter. 

 

Figur 2 En ung persons kontakter med stödstrukturer och aktörer under ett 

år 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Samordnaren. 

(http://www.regeringen.se/4929b6/contentassets/8c80288aa8224d4c869f129b957d1848/d

et-handlar-om-oss--unga-som-varken-arbetar-eller-studerar-sou-20179.pdf) 

 

                                                 
7 (http://www.fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2017/11/Psykisk-h%C3%A4lsa_16-nov.pdf). 
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Ung Satsning har ej idag ett register över dem som tillhör Unga som varken 

arbetar eller studerar vilket gör det mycket svårt att nå individerna i denna 

målgrupp. Det finns inte heller i dagsläget ett politiskt uppdrag att 

verksamheten ska arbeta uppföljande för att hitta dessa individer så som det 

finns för dem som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. 

 

Kommunen har tillsatt en tjänst inom ramen för gymnasieskolan med 

uppdraget att se över det arbetet som görs för att motverka skolavhopp inom 

gymnasieskolan samt att få fler 25 åringar att utbilda sig motsvarande 

gymnasieutbildning. Där påtalar man om hur viktigt det är med samarbetet 

över förvaltningsgränserna mellan grundskolan, gymnasiet, Ung Satsning och 

daglig verksamhet. Samt att när DUA-överenskommelsen också ska revideras 

att man beaktar denna särskilt utsatta grupp. 

 

Del 2. Behovsanalys 
 

2.1 Vilka gruppers behov kan tillgodoses via insatser i ordinarie 

verksamhet? 

ARBETSFÖRMEDLINGEN: Ett växande problem för ett lyckat resultat i 

arbetet med unga som varken studerar eller arbetar är arbetsförmedlingens 

minskade tillgänglighet i Ung Satsnings verksamhet. Under projekttiden för 

Ung Satsning var en av framgångsfaktorerna just vikten av att sitta 

samlokaliserat. Idag har vi något högre arbetslöshetssiffror än när projektet 

slutade 2dec 2014 vilket kanske kan påvisa att arbetsförmedlare ännu mer 

behöver sitta samlokaliserat. Under 2018 planerar Arbetsförmedlingen att vara 

på plats en dag i veckan för sin ungdomshandläggare, detta är visserligen 

bättre än vad det varit under hösten 2017 men risken är att detta inte är 

tillräckligt. Berörda chefer från kommunen och Arbetsförmedlingen är 

informerade och arbetar med frågan. 

 

GRUNDSKOLORNA satsar på att nå den yngre målgruppen som har 

problematisk skolnärvaro och riskerar då att missa den äldre gruppen som 

snart slutar grundskolan. Detta är något som kommunala aktivitetsansvaret 

märker av. De upplever att det är svårt att nå vissa skolor och att få en 

överlämning av de elever som riskerar att inte påbörja sina gymnasiestudier. 

Antalet studie- och yrkesvägledare som ansvarar för de elever som snart slutar 

grundskolan samt för de med funktionsvariationer och nyanlända upplevs vara 

för lågt satt. Många elever uppger i sin kontakt med KAA-gruppen att de inte 

får det stödet de behöver för att göra övergången så bra som möjligt till 

gymnasiet. 
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UNG SATSNING upplever i sina kontakter med unga att det är flera av de 

unga som eftersöker korta yrkesutbildningar på plats hos företag, som leder till 

arbete efter avslut. Genom sökta medel från DUA håller Jobbcenter och Ung 

Satsning på att ta fram korta utbildningar som även denna målgrupp skulle 

kunna söka. Arbetsförmedlingen har i sin tur yrkesintroduktionsanställningar 

som också skulle kunna vara ett alternativ. 

Personal på Ung Satsning behöver utbildas i NPF-diagnoser och i hur de kan 

anpassa sitt arbete för deltagare med dessa funktionsvariationer. Utbildningen 

förväntas leda till ett ännu bättre bemötande som ger en grund för en 

produktiv relation mellan deltagaren och personalen. Detta för att motverka att 

deltagaren inte fullföljer sina aktiviteter i verksamheten
8
.  

 

UNGA NYANLÄNDA 

Personal från Arlandagymnasiet önskar bjuda in flera parter med direkt 

koppling till arbetsmarknaden och även Ung Satsning samt 

Arbetsförmedlingen. Lärare betonar vikten av aktiviteter för målgruppen och 

uppger att många av eleverna söker sig till olika föreningar eller klubbar för 

att få vara med. Det finns en samverkansgrupp kring unga nyanländas 

inkludering där representanter inom bland annat skola, socialtjänst, kultur och 

fritid finns samlade. Alla uppger att det finns behov av fler insatser. Alla 

elever kommer inte att kunna påbörja ordinarie gymnasieprogram utan 

behöver stöd som är inriktat mot arbetsmarknad, där erbjuds eleverna att få 

besöka Ung satsning i juni tillsammans med sin studie- och yrkesvägledare. 

Ung Satsning ses som en viktig del i den unges liv för att komma framåt. 

Ibland kommer de själva och ibland kommer de med en kompis eller med 

personal från ett boende. 

 

ALLA instanser som redovisats i denna rapport tar upp behovet av att få 

bättre, snabbare och enklare kontakt med landstinget; BUP, habiliteringen, 

Väsby vuxen psykiatriska mottagningen och olika vårdcentraler med flera. 

 

2.2 Vilka grupper behöver stöd för sina behov via insatser finansierade av 

samordningsförbund? 

 

UNG SATSNING upplever att de unga i åldern 16-17 år som tillhör 

socioekonomisk utsatta grupper har svårt att ta sig till sina aktiviteter inom 

Ung Satsning då de ej själva kan betala busskort och eventuella extra 

kostnader så som luncher på praktikplatser. Detta för med sig att de tackar nej 

till aktiviteterna och riskerar att hamna i ett längre utanförskap. Här har ett 

behov identifierats för att erbjuda deltagare ersättning så att de kan testas på 

                                                 
8 (http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/Fragor-svar.aspx) 
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den reguljära arbetsmarknaden i syfte bedöma arbetsförmåga och koppla på 

eventuella utredningar. 
 

Exempel på ersättningar är ett busskort, pengar till luncher samt en liten 

motiverande ersättning som skulle kunna leda till att fler testar praktik eller 

arbetsprövning. Under hösten har Ung satsning kunnat söka medel för just 

detta och fått två stycken deltagare att bryta sin isolering och starta både 

arbetsträning, praktik och senare även fått stöd att ta kontakt med 

arbetsförmedlingen. 

 

Tabellen nedan visar att det är 8,4 % av alla barn i kommunen som lever under 

ekonomiskt utsatta förhållanden. 

Barn i ekonomisk utsatthet i länet, kommunvis, andelar 

Sigtuna 8,4 

Sollentuna 4,7 

Stockholm 8,5 

Upplands Väsby 6,1 

Riket 9,1 

Där Sigtuna ligger bland de sex kommunerna som har högst andel. 

Källa: Uppdrag psykisk ohälsas sammanställning av nyckelindikatorer, augusti 2017. SCB, 2015. 

 

Den gruppen som har utredningar men som i vissa fall behöver mer underlag 

för att kunna söka aktivitetsersättning från Försäkringskassan önskar vi få stöd 

av FINSAM för att komma vidare med eventuella utredningar. 

Arbetsförmedlingen har gett uttryck för att de inte kommer vara behjälpliga på 

samma sätt som tidigare att göra arbetsförmågebedömningar om det inte finns 

underlag som styrker detta behov. Många av våra unga saknar just detta, men 

om man tittar på erfarenheter av skolbakgrund och andra insatser så vittnar de 

ofta om att det finns en problematik sedan barndomen. Här vill vi inte utsätta 

individen för de starka krav som kan finnas på den reguljära arbetsmarknaden 

utan att ha flera arbetsträningsplatser att erbjudas istället för att sedan se 

vilken väg som är lämplig. Kompetensen att avgöra detta finns ej idag i 

verksamheten utan därför önskas en kontakt med FINSAM som kan vara den 

som navigerar kring landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

2.3 Vilka strukturövergripande insatser kan tillhandahållas via ordinarie 

verksamhet? 

 

Att arbeta för att nå målgruppen Unga som varken studerar eller arbetar för att 

erbjuda dem stöd att komma vidare i livet, tillbaka till studier eller ut på den 

reguljära arbetsmarknaden. I nästa DUA-överenskommelse behövs denna 

målgrupp samt de nyanlända särskilt beaktas. 
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2.4 Vilka strukturövergripande insatser kan tillhandahållas via insatser 

finansierade av samordningsförbund? 

 

Genom att FINSAM startar och ansvarar för en styrgrupp genom en 

koordinatorsroll. Önskvärt är att denna grupp också kan behandla vissa 

ärenden och föra dem vidare till rätt instans. Medlemmar i styrgruppen kan 

exempelvis vara från habilitering, landstinget, AF och FK, gymnasieskolan, 

Ung Satsning, Daglig verksamhet samt andra önskvärda instanser. 

 

Erbjuda medel för att Ung Satsning ska kunna erbjuda placeringar hos sociala 

företag för arbetsträning och/eller arbetsförmågebedömning. Med en viss 

ersättning till deltagaren, som en motivator att bryta sitt utanförskap och kliva 

ut ur sin bekvämlighets zon. 

 

Genom att kommunen ökar antalet fältare, dels för att förstärka vårt arbete 

med hemmasittare men också för gruppen unga missbrukare. 

 

2.5 Saknas det insatser för vissa grupper och vissa behov samt 

strukturövergripande insatser? I så fall, hur kan behoven bäst tillgodoses – 

via ordinarie verksamhet eller via insatser finansierade av 

samordningsförbund? 

Det som bland annat saknas i dagsläget är en samordning kring de stödinsatser 

som finns hos kommunen, AF, FK och landstinget. Det är omöjligt för varje 

enskild tjänsteperson att hålla reda på allt som görs i dagsläget. Individen kan 

inte heller hålla kolla på allt det stöd som finns och vad hen har rätt till. 

 

Vi saknar också möjligheten för kommuninvånarna att skrivas in på 

Arbetsförmedlingen i sin egen kommun. Vi vet att många av dem av olika skäl 

inte åker till kontoren Väsby eller Sollentuna för att träffa arbetsförmedlare 

vilket försvårar deras intåg på arbetsmarknaden. 

 

I dagsläget är det Ung satsning som tillhandahåller en roll som socialkonsulent 

för att arbeta med en målgrupp som egentligen hör hemma hos andra 

myndigheter. Fler myndigheter och verksamheter behöver starta en mer 

handfast roll som kan följa med individen genom alla de kontakter hen 

behöver ta för att kunna ta sig vidare.  
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Del 3. Identifikation av insatser som kan finansieras av 

samordningsförbund 

3.1 Specificera vilket stöd grupperna behöver få via individinriktade 

insatser finansierade av samordningsförbund?   

 

Gruppen som inte är utredd men där tidigare historik vittnar om att ett sådant 

behov finns eller de men en otillräcklig utredning som ej räcker till en 

beviljning av aktivitetsersättning är i behov av enskilda insatser från 

samordningsförbundet. De behöver framför allt hjälp med att få sin 

arbetsförmåga utredd. Arbetsförmedlingen kan i vissa fall vara till ett stöd 

men många behöver arbetsförmågeutredning via Ung Satsning men vår 

verksamhet har i dagsläget inga platser för detta. 

Samma grupp behöver också ett samordnat stöd där alla de parter som är 

inkopplade i deras ärende får en samsyn av det arbetet som sker kring 

individen, liknande SIP-möten. Önskvärt är att samordningsförbundet kan 

vara den som initierar dessa möten och även följer upp dem. 

 

3.2 Specificera vilka strukturövergripande insatser som kan finansieras av 
samordningsförbund? 
 

För att kunna erbjuda det stöd målgrupperna behöver behövs en styrgrupp där 

en person från varje enhet/verksamhet är inkopplad till. Där beslut kring 

ärenden kan tas och en ansvarsfördelning kan göras för att säkerställa att 

individen får hjälp att bära sitt ärende framåt. Önskvärt att detta arbete sköts 

av en koordinator från FINSAM. 

 

Önskvärt att Samordningsförbundet kan erbjuda neutrala mötesplatser för 

individen, familjen och verksam personal med temainriktningar och 

informationsöverföring. Målgruppen för detta är framför allt de som har rätt 

att söka aktivitetsersättning och är över 20 år gamla. 
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Bilaga 1. 

Ung Satsning: 

Är en verksamhet för dig som är mellan 16-24 år och som varken arbetar eller 

studerar. Vi erbjuder bland annat jobbcoachning, vägledning, stöd och råd för att du 

så snabbt som möjligt kan gå vidare till jobb, eget företag eller studier. Det finns tre 

vägar in till Ung Satsning, antingen via Arbetsförmedlingen, 

Försörjningsstödsenheten eller via det Kommunala aktivitetsansvaret.  

 - Behöver du hjälp och stöttning för att komma framåt i livet? Då har du möjlighet att 

träffa vår socialkonsulent eller studie- och yrkesvägledare. 

 

Målgrupp: 

För individer som behöver komma ut i egen försörjning i ålder 16-24 år. I målgruppen 

ingår även de som står lite längre ifrån arbetslivet och nyanlända.  

Ägs och drivs av: 

Jobbcenter, Sigtuna kommun 

Knutet till: 

Arbetsförmedlingen och andra kommunala verksamheter så som Arlandagymnasiet, 

Komvux, Försörjningsstödsenheten, Resurscentrum, SFI med flera.  

Kontaktuppgifter:  

Chef Jobbcenter, Carl Jansson 

carl.jansson@sigtuna.se 

08-597 833 31  

Hemsida:  

www.sigtuna.se/jobbcenter/ungsatsning 

(besöks)adress:  

Raisiogatan 1-27 bv 

195 30 Märsta 
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Bilaga 2. 

Kommunala aktivitetsansvaret: 

Är du mellan 16-19 år och har gått ut grundskolan men inte börjat vid någon 

gymnasieskola alternativt hoppat av gymnasiet? Via det Kommunala 

aktivitetsansvaret kan du få hjälp med att hitta nya vägar till studier, arbete eller 

praktik. Tillsammans med personal från Ung Satsning samt vår studie-och 

yrkesvägledare kan vi hitta en individuell lösning som passar just för dig.  

- Behöver du hjälp och stöttning för att komma framåt i livet? Då har du möjlighet att 

boka tid med vår socialkonsulent eller studie- och yrkesvägledare. 

 

Målgrupp: 

För individer som funderar på eller har hoppat av gymnasiet och som är mellan 16-

19år. 

Ägs och drivs av: 

Jobbcenter, Sigtuna kommun 

Knutet till: 

Kommunala verksamheter så som Arlandagymnasiet, Arbetsförmedlingen, Komvux, 

Försörjningsstödsenheten, Resurscentrum, SFI med flera.  

Kontaktuppgifter:  

Chef Jobbcenter, Carl Jansson 

carl.jansson@sigtuna.se 

08-597 833 31  

Hemsida:  

www.sigtuna.se/kommunalaaktivitetsansvaret  

(besöks)adress:  

Raisiogatan 1-27 bv 

195 30 Märsta 
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Bilaga 3. 

Intern Service: 

När du behöver extra stöd för att komma ut i arbetslivet har vi på Intern Service olika 

insatser som praktik, arbetsträning samt motiverande samtal. Huvuduppdraget för 

Intern Service består dels av att vara behjälplig med service- och visst 

vaktmästeriarbete i Kunskapens Hus men också enklare uppdrag till resten av 

kommunen i form av till exempel flyttar, reparationsarbeten och mindre 

snickeriarbeten. 

- I kommunen finns även andra verksamheter där det utförs andra slags arbeten 

dock i samma syfte. Jobbcenter har ett bra samarbete med dessa för att kunna 

erbjuda andra slags arbetsuppgifter till samma målgrupp. 

 

Målgrupp: 

För individer som behöver komma ut i egen försörjning i ålder 16-64 år. I målgruppen 

ingår även de som står lite längre ifrån arbetslivet, de som inte har någon tidigare 

erfarenhet och nyanlända.  

 

Ägs och drivs av: 

Jobbcenter, Sigtuna kommun 

Knutet till: 

Arbetsförmedlingen och andra kommunala verksamheter som 

Försörjningsstödsenheten, Resurscentrum, SFI, Komvux och Arlandagymnasiet. 

Kontaktuppgifter:  

Chef Jobbcenter, Carl Jansson 

carl.jansson@sigtuna.se 

08-597 833 31  

Hemsida:  

www.sigtuna.se/internservice  

(besöks)adress:  

Vikingavägen 2 

195 51 Märsta 
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Bilaga 4. 

Socialkonsulent: 

- Behöver du hjälp och stöttning för att komma framåt i livet? Eller kanske bara prata 

hur det är att vara tonåring eller bli vuxen? 

Socialkonsulenten vägleder dig med utgångspunkt från din situation för att du ska 

komma dit du vill. I en hjälpande roll stöttar socialkonsulenten dig via motiverande 

samtal eller i kontakten med andra myndigheter, skola, praktikplatser/arbetsträning 

samt med sjukvård och psykiatri.  

 

Målgrupp: 

För individer som behöver stöd för att komma ut i egen försörjning i ålder 16-24 år. I 

målgruppen ingår individer som står längre ifrån arbetsmarknaden.   

Ägs och drivs av: 

Jobbcenter, Sigtuna kommun 

Knutet till: 

Arbetsförmedlingen och andra kommunala verksamheter som Försörjningsstödsenheten, 

Arlandagymnasiet och andra skolor, Socialtjänsten, Landstinget   

Kontaktuppgifter:  

Chef Jobbcenter, Carl Jansson 

carl.jansson@sigtuna.se 

08-597 833 31  

Hemsida:  

www.sigtuna.se/jobbcenter/ungsatsning 

(besöks)adress:  

Raisiogatan 1-27 bv 

195 30 Märsta 
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Bilaga 5. 

Arbetsmarknadsanställningar: 

Inom ramen för Jobbcenter finns insatser gällande olika 

arbetsmarknadsanställningar, exempelvis Extratjänst och offentligt skyddat arbete 

(OSA) samt anställning med lönebidrag. Extratjänst är en subventionerad anställning 

för dig som har rätt till denna insats från Arbetsförmedlingen, arbetet utförs antingen i 

kommunens regi eller i andra delar på den öppna arbetsmarknaden. OSA är också 

en subventionerad anställning, men inriktad för dig med dokumenterade hinder, där 

arbetet främst utförs i kommunens regi. Alla arbetsmarknadsanställningar är 

tidsbegränsade. 

 

Målgrupp: 

För individer som behöver komma ut i egen försörjning i ålder 18-64 år som 

kvalificerar sig till denna typ av anställning. 

Ägs och drivs av: 

Jobbcenter, Sigtuna kommun 

Knutet till: 

Arbetsförmedlingen och andra kommunala verksamheter så som 

Försörjningsstödsenheten, Intern Service och Söderby. 

Kontaktuppgifter:  

Chef Jobbcenter, Carl Jansson 

carl.jansson@sigtuna.se 

08-597 833 31  

Hemsida:  

www.sigtuna.se/jobbcenter 

(besöks)adress:  

Raisiogatan 1-27 bv 

195 30 Märsta 
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Bilaga 6. 

UNG SATSNINGS olika insatser och aktiviteter 

Ung Satsning erbjuder flera olika insatser och aktiviteter till våra deltagare, här nedan 

ser du en lista på det deltagarna kan välja bland. Alla aktiviteter sker i grupp men kan 

också erbjudas individuellt. 

1) HANDLEDNINGSTID ger dig stöd i att: 
Kartlägga dina färdigheter, kompetenser, förutsättningar och yrkesområden 
Hitta, söka och följa upp sökta jobb 
Skapa ansökningshandlingar 
Få kontakter med arbetsgivare 
Kunna presentera dig för arbetsgivare med anställningsbehov 
Prestera bra under en intervju 
Få kunskap inom den lokala arbetsmarknaden 
Lära dig om grundläggande arbetsrätt 

 
2) WORKSHOPS 
Jag-stärkande-workshop 
Jobbsökar-kurs 

 
3) PRAKTIK eller ASPIRANTPLATS 
Arbetsplatsförlagda aktiviteter 
Validering av dina yrkeskompetenser 

 
4) STUDIE- och YRKESVÄGLEDNING 
Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning 
Vägledningssamtal 

 
5) STUDIEBESÖK 
Utbildningsanordnare, skolor 
Företag 
Mässor, rekryteringsträffar med mera 
 

6) STUDIER, GRUNDLÄGGANDE, ett samarbete med IM 
IMUS 

 
7) LÄXHJÄLP OCH STUDIETEKNIK 
 
8) SOCIALKONSULENT 
Motiverande samtal 
Stöd med kontakter till andra myndigheter, vården, beroendeteamet m.fl. 
Arbetsträning eller arbetsförmågebedömning 

 
9) SEMINARIER 
Inspirationstillfällen och samhällsinformation 

 
10) MENTORSKAP 
 

11) KORTARE UTBILDNINGAR 
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… för mer info, se baksidan 

Ge dig 
själv en ny 

chans! 

Bilaga 7. 

ETT SAMARBETE MELLAN ARLANDAGYMNASIETS INTRODUKTIONSPROGRAM 

OCH UNG SATSNING  

 

 

 

 

IMUS  

Intresse   Motivation   Utbildning   Studieresultat 

IMUS ger dig möjlighet att läsa mot betyg i de grundläggande 
ämnena i lugn och ro! 

 

 

 

De ämnen du kommer kunna välja bland under läsåret 17/18 är 

svenska, matematik och engelska.  

Vi kommer att vara i inspirerande miljöer hos Ung Satsning. Där 

du kommer att träffa välutbildade och erfarna pedagoger.  

Varje vecka erbjuder vi även studiestöttning för dig som önskar. 

 

 
 

 
Anmäl ditt intresse redan idag  

genom att mejla till Jenny eller Tina! 

 
jenny.dahlgren@sigtuna.se 

tina.claesson@sigtuna.se 

 
 

Välkommen till oss! 
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fortsättning bilaga 7. 
 

 
Ung Satsning kan också erbjuda dig andra aktiviteter så som: 

 ”Jag-stärkande”-workshop 

 Praktik 

 Kunskap om den lokala arbetsmarknaden 

 Studiebesök hos företag och skolor 

 Utåtriktade aktiviteter där vi besöker mässor och rekryteringsträffar  

 Annat roligt att göra – så kom med idéer på det du tycker vi ska 
hitta på tillsammans 
 
 

 
 

Schemaläggning för läsåret 2017/2018 
 

 
Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
Tid - 

 

Innehåll - 

 
kl.13–14 

 

Aktiviteter 
med Tina 

och Sofia 

 
kl.15–17 

 

Aktiviteter 
med Tina 

och Sofia 

 
kl.15–17 

 

SVENSKA 
med 

Anders 

 
kl.13–15 

 

ENGELSKA 
med Ulrika 

 
kl.8:30–10:30 

 

MATEMATIK 
med Bengt 
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Bilaga 8. 

Kartläggning av prioriterade vårdinrättningar, SAMRE 
Datum: sammanställt den 2017-11-02  
 

Prio Vårdinrättning: 
namn och typ 

Adress och telefon/mail Kontaktperson Motivering 

1 Sigtuna/ 
Upplands Väsby 
psykiatriska 
mottagning 

Anton Tamms väg 3 
194 34 Upplands Väsby 
Tel: 08-587 330 96 
Mail: Ingen mail 

Kontaktperson: 
Ingen 
kontaktperson  

Den vårdenhet 
som använda av 
flest i målgruppen.  

2 Din Doktor  
Märsta 

Cederströms Slinga 11 
(Eurostop) 
195 61 Arlandastad 
Tel: 08-595 111 60 
Mail: 
receptionen@dindoktor.eu 

Kontaktperson: 
Ingen 
kontaktperson 

Används av många 
i målgruppen. 
 

3 Valsta 
vårdcentral 
 

Hammargatan 6  
195 53 Märsta  
Tel: 08-123 452 00 
Mail: Ingen mail 

Kontaktperson: 
Ingen 
kontaktperson 

Används av många 
i målgruppen. 
 

4 Märsta närvård 
Praktikertjänst  
 

Södergatan 19C (entréplan)  
195 47 Märsta 
Tel: 08-588 842 20 
(finns också nummer till 
olika läkare/sköterskor 
m.m.) 
Mail: Ingen mail 

Kontaktperson: 
Ingen 
kontaktperson 

Används av många 
i målgruppen. 
 
 

5 Arkadens  
vårdcentral 

Nymärstagatan 2  
195 30 Märsta  
Tel: 08-650 21 94 
Mail: Ingen mail 

Kontaktperson: 
Ingen 
kontaktperson 

Används av många 
i målgruppen. 
 
 

6 Märsta Läkarhus  
 

Södergatan 19 c, 1 tr 
195 47 Märsta 
Tel:  08-560 141 00 
Mail: Ingen mail 

Kontaktperson: 
Ingen 
kontaktperson 

Används av några i 
målgruppen. 
 

7 Riddarens 
Vårdcentral 
 

Nymärsta Gränd 2 
195 30 Märsta 
Tel: 08-128 13 300 
Mail: 
kontaktmarsta@riddarens.se 

Kontaktperson: 
Ingen 
kontaktperson 

Används av några i 
målgruppen. 
 
En ny vårdcentral. 

8 Sigtuna 
Läkarhus  
 

Stora Gatan 56 B,  
193 30 Sigtuna 
Tel: 08-123 451 00 
Mail: Ingen mail 

Kontaktperson: 
Ingen 
kontaktperson 

Används av några 
få i målgruppen. 
 

mailto:receptionen@dindoktor.eu
tel:08-588%20842%2020
tel:08-123%20451%2000

