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1. Utgångs punkter 
 

Syftet med Ungdomsprojekt ”200 i praktiken” är att minska arbetslösheten hos ungdomar i åldern 

18-24 år i Vaggeryds kommun samt skapa möjligheter för funktionshindrade ungdomar med behov 

av stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Projektet påbörjades 2013 och har lyckats placera ett 

stort antal ungdomar i såväl jobb, praktik och studier (se separat rapport bilaga 3.). Det finns unga i 

behov av stöd för att nå självförsörjning som befinner sig i utanförskap och bidragsberoende som 

inte nåtts av ”200 i praktiken”. Det behövs därför ytterligare resurser för att nå ut till målgruppen.  

En samordning av en tjänst mellan ”Supported Employment” för ”200 i praktiken” förstärker 

möjligheten att nå resultat i arbetet mot målgruppen. 

 
Beskrivning av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet, se bilaga 1. 

 

2. Mål 
 

”200 i praktiken” ska skapa tydliga kontaktytor mellan ungdomar och arbetsgivare samt utveckla 

mötesplatser som leder till matchning in på arbetsmarknaden. 

Matchningsarbetet ska resultera i att ungdomarna får en praktikplats och/eller jobb vid en 

kommunal förvaltning eller på ett företag. Alternativt att insatserna leder till fortsatta studier. 

Genom projektet skapas nya samarbetsstrukturer mellan privat och offentlig sektor och stärker 

samarbetet mellan olika myndigheter.  

För att stötta de ungdomar som inte självständigt kan etablera sig på arbetsmarknaden behövs 

stödstrukturer. Målet med att koppla ”200 i praktiken” med möjligheten till stöd från en SE-coach 

(supported Employment) är kunna erbjuda det stödet.   

 

Kvalitetsmål 

 

 Projektet ska under året skapa 200 praktik/jobbperioder a´3 månader i kommunen och i 

näringslivet. 

 100 % av ungdomarna som deltar ska ha haft personliga samtal med en arbetsgivare och fått 

en ökad kunskap om arbetsmarknaden. 

 75 % av deltagarna i pilotprojektet ska uppleva att de har fått en meningsfull sysselsättning, 

som kommer att ge dem möjligheter till fortsatt arbete eller studier. 

 75 % av deltagarna i projektet skall ha fått jobb/praktikplats eller börjat studera. 

 100 % av individer med behov av stöd ska erbjudas det genom Supported Employment. 

 75 % ska uppleva att de fått en bättre hälsa 

 Samtliga företag och förvaltningar som har praktikanter ska informeras om olika 

anställningsstöd. 

 Under perioden ska SE-coachen arbeta med 20 personer varav 5 ska ha lönearbete. 

 Samtliga inom målgruppen ska erbjudas plats i projektet. 
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3. Målgrupp 

Arbetssökande ungdomar mellan 18-24 år inskrivna på AF i Vaggeryd samt personer med behov av 

stöd på grund av såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar, där särskilda insatser krävs för 

personen ska kunna bli självförsörjande genom arbete eller studier. Målgruppen nås via 

Arbetsförmedlingen och ”200 i praktiken” och genom Arbetsmarknadsenhetens 

ungdomsverksamhet Trappsteget. Via Trappstegets referensgrupp kan gymnasieskolan aktualisera 

elever som slutat skolan i förtid utan fullständiga avgångbetyg, så kallade ”drop outs”. Möjligheten 

att aktualisera personer genom ARENA är också möjligt. 

 

 

4. Projektets styrning – organisation 
Vaggeryds Näringslivsråd är ansvarig projektägare och samordnar aktiviteterna med övriga 

intressenter. Projektets styrgrupp utgörs av representanter från Arbetsmarknadsenheten, 

Arbetsförmedlingen, Fenix Kunskapscentrum och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 

Styrgruppen träffas minst 4 gånger per år. 

 

En beredningsgrupp som hanterar de aktualiserade personerna till projektet tillskapas. Där ingår 

handläggare för ”200 i praktiken”, handläggare för Trappsteget (sitter i Trappstegets referensgrupp), 

SE-coach samt handläggare på Arbetsmarknadsenheten (som även representerar ARENA). Gruppen 

bereder och samordnar kring aktuella unga i projektet. 
 

För beskrivning av Trappstegets organisation se bilaga 1. 

För organisationsskiss se bilaga 2 

 

5. Projektets relation till andra verksamheter 

Idag finns projektet ”200 i praktiken” som vänder sig till unga i behov av stöd till praktik och/eller 

arbete. Väg in till ”200 i praktiken” är genom Arbetsförmedlingen. Trappseteget är en verksamhet 

som riktar sig till unga som inte har fullständig skolgång och/eller svårigheter att nå ut på 

arbetsmarknaden på grund av klargjorda eller inte klargjorda arbetshinder. Trappstegets 

referensgrupp är vägen in dit. För unga som är i behov av stöd men inte det som Trappsteget 

erbjuder har begränsade möjligheter att nå arbetsmarknaden. För unga som är i ”200 i praktiken” 

men som är behov av mer stöd kan Trappsteget vara aktuellt eller så är behovet en SE-coach. En 

samverkan mellan ”200 i praktiken”, Trappsteget och SE-coach ger möjlighet till ett individanpassat 

stöd där vägarna mellan de olika samverkansparterna blir kortare.   

 

Den beräknade effekten av projektet inom berörda organisationer är främst en samordningsvinst 

samt att den brits på stöd som tidigare förelegat nu är uppfylld.  

 
 

6. Aktiviteter 

 Alla ungdomar mellan 18-24 år inskrivna på AF ska bjudas in i projektet. 

 Unga med behov av stöd ska erbjudas möjlighet delta i projektet genom Fenix kultur- och 

Kunskapscentrum samt Trappsteget. 

 Öppen inbjudan för deltagande i projektet ska gå ut till samtliga företag i kommunen samt 

samtliga förvaltningar i kommunen. 

 2 praktikdagar per år arrangeras för möten mellan ungdomar och arbetsgivare. 
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 SE-coachutbildning och andra relevanta kompetenshöjande insatser ska erbjudas för 

projektledaren och SE-coachen. 

 Projektledaren och SE-coachen ska delta i relevanta utbildningsdagar arrangerade av 

regionen. 

 Klargöra kompetensbehovet hos den unga inskriven i projektet för att öka 

matchningsbarheten. Om möjligt använda AF:s upphandlade coacher för 

kompetensbristsanalyser. 

 Efter önskemål informera samarbetspartnerna om projektet i olika sammanhang. 

 

7. Utvärdering 

En extern utvärderare ska anlitas för att följa projektet under hela genomförandet. 

Löpande uppföljning och utvärderingen ska ske av projektets styrgrupp och redovisas kvartalsvis. 

En årsrapport samt slutrapport ska lämnas. Löpande kommer också resultaten redovisas i SUS. För 

att mäta kvalitetsmålen kommer deltagarna i projektet tillfrågas genom enkät, vid inskrivning samt 

vid avslut.  

 

 

8. Spridning av erfarenheter 
Information om projektet kommer att lämnas på Näringslivsrådets möten, AF-träffar och möten 

arrangerade av Samordningsförbundet. 

Spridning till media lämnas enligt överenskommelse mellan parterna. 

Information om projektet kommer att finnas tillgängligt på kommunens och Näringslivsrådets 

hemsidor. 

 

9. Hur implementeras vunna erfarenheter? 
Målet är att arbetssättet med att stötta unga ut i arbete kommer att få fortsätta genom ”200 i 

praktiken, Supported Employment samt Trappsteget. Arbetet har god täckning av behovet för unga 

arbetssökande i Vaggeryds kommun. Ansvarig för implementering inom de deltagande 

organisationerna är respektive ansvarig chef som deltar i styrgruppsarbetet.  

 

 

10.  Tidplan 
Projektperiod 2014-02-01 t.o.m. 2016-01-31.  

 

20140201-20140231: beredningsgrupp skapas och genomförandet planeras. 

 

20151215-20160131: arbetet i projektet avslutas och sammanfattas. 
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11.  Resurser och finansiering 
Budget 2014-2015- 24 månader 
 

    200 i praktiken 2014 2015 
  Kostnadsslag Budget 12 mån SEK Budget 12 mån SEK 
  Praktikcoach lön+soc+ pension 12 mån                         530 000                            550 000     
  SE-Coach lön+soc+ pension 12 mån 265 000                                                275 000     
  Utvärderare externt inköp                       50 000                             90 000     
  Resor                         30 000                              30 000     
  Kontor                          14 000                              15 000     

 
 

Telefon, internet, adm                         20 000                              20 000     
  Utbildningar SE Coach 2x 15tkr                         30 000     

   2 praktikdagar per år                         80 000                              80 000     
 

 
Övriga kostander                         10 000                              10 000     

  
 

    Totalt 1 029000                                           1 070 000     
  

     

     Finansiering  SEK   SEK  

  AF                     400 000                           400 000     

  Samordningsförbundet                    429 000                           470 000     

  Vaggeryds kommun                    200 000                           200 000     

  Totalt                  1 029 000                       1 070 000     

  

     Vaggeryds Näringslivsråd bidrar med tid som projektägare och för administration. 

  Egen tid för deltagande i projektets ledning och styrgrupp finansieras av respektive organisation. 

 

 

Projektägare 

Vaggeryds Näringslivsråd KB 

Box 117 

567 22 Vaggeryd 

 

Kontaktperson 

Carl-Gunnar Karlsson  

tel. 0393-678454 

e-post: carl-gunnar.karlsson@vaggeryd.se 

  

Vi ansöker härmed om stöd med 429.000kr för 2014 och med 470.000kr för 2015 för stöd till 

Ungdomsprojekt- ”200 i praktiken”. 

 

    Med vänlig hälsning 

    Vaggeryds Näringslivsråd 

 

    Carl-Gunnar Karlsson 

mailto:carl-gunnar.karlsson@vaggeryd.se

