
ANSÖKAN till FINSAM Lund      2014-11-06 

 

1. Projektnamn 
ComUng 3.0 
 

2. Projektägare och samverkansparter 
Projektägare kommer ComUng genom Socialförvaltningen vara med samtliga parter 

som redan samverkar i ComUngs verksamhet som Kultur och Fritidsförvaltningen, 

Utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

 
3. Bakgrund och problembeskrivning 

Bakgrund 
Sedan den 1 februari 2011 har Lunds kommun i form av socialförvaltningen, kultur- 

och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Lund 

bedrivit ComUng som ett samverkansprojekt som medfinansierats av Europeiska 

Socialfonden. Projekttiden varade till den 31 januari 2014 och därefter har 

verksamheten varit delvis permanentad. Delvis på så sätt att medel till lokalkostnaden 

finansieras under 2014 av Finsam. Från januari 2015 och framöver kommer även 

denna kostnad att tas av Lunds kommun. 

 

ComUng är ett samverkansprojekt för unga lundabor mellan 16 till 24 år som varken 

arbetar eller studerar och som genom kartläggning och vägledning kan komma vidare 

till arbete eller utbildning. Målet är att fler unga ska nå innanförskap, det vill säga 

egen försörjning och makt över sitt liv. Medlet är ett samordningscenter med 

gemensam information, vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna.  

ComUng samverkar för att mobilisera och bättre utnyttja de resurser och stödåtgärder 

som finns för målgruppen. Idén är att en gemensam fokusering på hela individen 

skapar vägar in i samhället med utgångspunkt i varje individs enskilda behov och 

framtidsdrömmar.  

Under 2014 har ett mindre implementeringsprojekt med finansiering från ESF 

bedrivits på ComUng. Projektet har haft en heltidsanställd vars uppdrag varit att möta 

de unga med individuellt stöd som ingen inom ComUng tidigare ansett sig ha ansvar 

för. Alltså de unga som kommer via föräldrar eller andra kontakter till ComUng.  

 

Problembeskrivning 

ComUng består i att de inblandade parterna tar sin personal, målgrupp och uppdrag för 

att samverka och samlokalisera sig på ComUng. De unga som ska ha kontakt med 

arbetsmarknadskonsulenter eller arbetsförmedlare får individuell riktad hjälp med 

uppföljning. De unga hjälpsökande som vänder sig till ComUng och inte har haft 

kontakt med någon myndighet som är representerad på ComUng dessförinnan har 

endast kunnat vara en besökare på mötesplatsen och ta del av det öppna utbudet men 

ej fått en egen kontaktperson som arbetat motivationshöjande mot ett gemensamt mål 

för den hjälpsökande. Detta har uppmärksammats redan under ComUngs projekttid 

och det var bland annat av denna anledning som det söktes och beviljades medel från 

ESF inför 2014. Med detta projekt, kallat implementeringsprojektet, fanns en ansats 

att hjälpa de unga som eventuellt ”faller mellan stolarna” på ComUng men även ett 

effektmål om att ComUngs varumärke stärktes. 

Projektet har varit igång med en anställd ungdomsutvecklare sedan mars 2014. 



 

Målgrupp 
Framtill nu har implementeringsprojektet haft 46 inskrivna deltagare och en mängd 

kortare vägledningskontakter via mötesplatsen. 

 

Unga som biståtts har i huvudsak aktualiserats till ComUng via: 

 Föräldrar till unga hemmasittare som inte haft någon annanstans att 

vända sig.  

 Studie- och yrkesvägledare på kommunens gymnasieskolor. 

 Ungdomsmottagningen och ungdomsboenden i enstaka fall.  

 Spontanbesök i det öppna huset som senare velat ha hjälp av 

ungdomsutvecklaren. 

 Själva sökt hjälp hos försörjningsstöd och ComUng men som fått 

avslag på sin ansökan om försörjningsstöd. 

 Vägledningskursen. Ett fåtal har haft ytterligare samverkansbehov, utan 

upprättade kontakter. 

 

En gemensam nämnare för i stort sett samtliga hjälpsökande har varit ett ofullständigt 

gymnasiebetyg och utskrivning från skolan. Några har till skillnad från som påvisats 

ovan aktualiserats efter avslag på ekonomiskt bistånd och således handlagts av 

ungdomsutvecklaren istället för av en arbetsmarknadskonsulent.  

En överhängande problembild för större delen av målgruppen har varit sviktande 

psykiskt mående, isolering hemma samt ett tilltagande och generellt utanförskap, 

mycket till följd av steget från skolan och uppföljningsansvaret. I detta sammanhang 

och skede har implementeringsprojektet kunnat göra stor nytta i form av kartläggning, 

enskild vägledning, stödsamtal, stöd i nödvändiga myndighetskontakter, upprättande 

av praktik, inskrivning på AF och parallellt jobbsökarstöd, kompetent 

studievägledning via nära samverkan med LVC och förmedlande av ytterligare 

samtalskontakt hos Unga Vuxna. 

 

Under det gångna året har vi kommit en bra bit på vägen med implementeringen och 

bistått en stor del av gruppen unga i utanförskap som annars hade förblivit 

ouppmärksammade eller hamnat mellan stolarna i kommunens arbete och uppföljning. 

De kontakter som stiftats och följts upp har på gott och ont utgjorts av enbart 

individuella insatser. Det har varit gynnsamt då ungdomsutvecklaren har kunnat ge 

den hjälpsökande all sin uppmärksamhet och resulterat i ett lyhört bemötande som 

nogsamt kartlagt den enskildes situation, begränsningar, behov och möjligheter. En 

nödvändighet då den inledande implementeringen varit en lärande process. En ny 

ansats i förståelsen för ungas utanförskap om en så vill uttrycka det. Det har emellertid 

framstått som att en ytterligare resurs i förlängningen varit nödvändig i takt med att 

vägarna för denna i stort ouppmärksammade grupp banats ut. En ytterligare 

personalresurs som i detta, nästa, skede tillsammans med befintlig tjänst kan 

möjliggöra en vidare aktivering för målgruppen och utveckling av den inledda 

implementeringen.  

Med ytterligare en halv tjänst hade vi kunnat bättre och mer systematiskt tillmötesgå 

de speciella behov som under detta första år har urskilts bland målgruppen, vars 

uppföljning ungdomsutvecklaren ensamt ansvarat för i dagsläget. Det hade möjliggjort 

ett behövligt mer systematiskt arbete med dem unga som trots sina gemensamma 

nämnare befinner sig på olika plan avseende hur förankrat och utbrett ett utanförskap 

hunnit bli. Det säger sig självt hur det för enbart en tjänst blir oerhört svårt att 



parallellt med de många enskilda kontakterna, med unga och samverkansparter, 

samtidigt forma en behövlig metodutveckling för löpande aktivering. Ett nästa steg i 

implementeringen, via ytterligare resurs, skulle tillåta att det inledande arbetet mynnar 

ut i mer samlade insatser gentemot målgruppen med utgångspunkt inom ComUng. 

Gruppverksamhet, aktiveringsprogram för avhoppare och/eller potentiella avhoppare, 

friskvårdsinitiativ, studie- och praktikbesök etc. Aktivering som kan bedrivas parallellt 

med det uppsökande arbetet och kartläggningar som detta första år har präglats av.   

 

4. Syfte 
Syftet med projektet som ansökan gäller är likställt med det implementeringsprojekt som 

behövs förlängas. Att motverka utanförskap, isolering hemma och risken att falla mellan 

stolarna när väl kontakter tas med myndigheter för unga i Lund. Dessutom kommer ett syfte 

med projektet att vara att implementera funktionen vidare inom ComUng.  

5. Mål 
Projektets mål är samma som ComUngs mål ” Fler unga i Lund i innanförskap”. Med 

tanke på att flera av deltagarna inom ComUng 3 kommer vara avhoppare från 

gymnasiet blir en återgång till skola, eller likvärdiga studiealternativ, en primär 

målbild för insatserna. Samtidigt förblir det en målsättning i sig att kartlägga behov 

och förutsättningar inom målgruppen för en löpande metodutveckling. Som effektmål 

av den självstärkande aktivering som kommer att ingå i projektet kommer deltagarna 

uppleva sig mer motiverade och ha en större tilltro till sin egen förmåga och framtid. 

 
6. Beskrivning av projektet och dess organisation 

Projektet som ansökan gäller är en förlängning och en förstärkning av det av ESF 

finansierade implementeringsprojekt som bedrivits inom verksamheten ComUng 

sedan mars 2014 med slut 31 december 2014. Implementeringsprojektet har bestått av 

att en ungdomsutvecklare anställd på 100 % mött unga hjälpsökande och bistått dem 

med individuellt stöd, motivering och uppföljning. Målet för projektet har varit att få 

fler unga i Lund i innanförskap, studier eller arbete men även att stärka ComUngs 

varumärke som ett ansvarsfullt samverkansnav. Implementeringsprojektet har visat sig 

vara ett lyckat projekt där ungdomsutvecklaren kunnat bistå många unga som annars 

inte fått hjälp på ComUng eller annan stans. Efter att projektet varit igång i dryga 8 

månader har ännu ingen implementeringsstrategi diskuterats då man inte fullt ut 

kunnat se vilka parter som ansvarar för denna grupp. Detta kräver mer tid för både 

kartläggning, diskussion och samtycke i styrgrupp och högre instanser inom 

kommunen. I ansökan finns en önskan om att stärka arbetet med den beskrivna 

målgruppen genom aktivering men även att fortsätta kartlägga behoven samt anpassa 

och utveckla metoder. Därav söker vi medel för 1 ½ tjänst under 2 års tid.  

ComUng har en befintlig organisation som implementeringsprojektet är kopplad till. 

Den personal som blir aktuell för detta projekt kommer att vara kopplad till den 

befintliga ComUng organisationen.  

 

7. Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet kommer att vara en fördjupad samverkan mellan 

samverkansparterna inom ComUng och ett förtydligande kring hur vi kan säkerställa 

vårt arbete så att ingen ung hjälpsökande ”faller mellan stolarna” varken på ComUng 

eller i Lunds kommun. 



Effekter för målgruppen unga i utanförskap som söker sig till ComUng kommer att bli 

tillgodosedda med individuellt stöd och dessutom tillgång till gruppaktivitet, 

studiebesök, friskvård och praktik. För unga som tillhör kategorin gymnasieavhoppare 

kommer ett fördjupat samverkansarbete ske mellan gymnasieskolorna, ComUng och 

arbetsförmedlingen. Främst för att motivera en återgång till gymnasiet eller andra 

gymnasiala studier. 

Fortsatt lärande och kunskapsöverföring mellan projektet och verksamheten ComUng 

förväntas ske för att resultera i nya rutiner men även utveckling av metoder.   

 
8. Förvaltning av projektets resultat 

Som tidigare nämnts i ansökan så har projektet varit igång i dryga 8 månader och 

ingen implementeringsstrategi har fullt ut anlagts då man i skrivande stund inte helt 

tydliggjort vilka parter som ansvarar för denna grupp. Detta kräver mer tid för både 

kartläggning, diskussion och samtycke i styrgrupp och högre instanser inom 

kommunen. Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har vid flertal tillfällen 

lyft önskan om en gemensam strategi gentemot målgruppen och att åtgärder från de 

olika förvaltningarna kan samverka inom ComUng. Då det övergripande ansvaret för 

gymnasieavhopparna ligger hos Utbildningsförvaltningen måste de andra parterna 

invänta hur man kommer att arbeta med uppföljningsansvaret när det från och med 

januari 2015 kommer att övergå till att heta aktivitetsansvar. Detta är en pågående 

process som ComUngs samverkansparter måste ta hänsyn till. Dessutom måste hänsyn 

även tas i förhållande till att det just varit regeringsskifte och att det signalerats om att 

arbetsförmedlingen kan komma att bli en viktig part för den denna målgrupp. 
Som ansvarig för verksamheten ComUng kommer Socialförvaltningen att driva 

implementeringsfrågan när kartläggning och resultat finns som styrker projektets 

berättigande i framtiden. Detta kommer att påbörjas under de kommande 

styrgruppsmötena där frågor måste diskuteras som ” Måste en hjälpsökande ung 

tillhöra en organisation eller myndighet för att få hjälp?” ”Vem ska då stå bakom 

hjälpen?” osv.  

Förhoppningen är att det finns implementeringsvilja hos alla parter men diskussionen 

om hur det klarare formulerat ska ske behöver kartläggas vidare. 

 

9. Finansiering och andra resurser 
 

  År 1 (01-01-31-12-2015) År 2 (01-01-31-12-2016)                         

Lön 1 ½ tjänst                          700 000 kr                           700 000 kr 

Metodutveckling                             20000 kr                              20000 kr 

Summa:                          720 000 kr                           720 000 kr 

 
10. Tidsplan 

 
Projekttid- 2015-01-01-2016-12-31 
 

 
 
 



11. Uppföljning / Utvärdering 
 
Uppföljning/Utvärdering 
Under projekttiden kommer målgruppsarbetet att följas upp genom att internt 

utvärdera i följande huvuddelar:  

• Samordnare och ungdomsutvecklare för en loggbok med reflektioner kring projektets 

process.  

• Projektteamet genomför under ledning av samordnaren regelbundet interna 

uppföljningsmöten utifrån följande lärandecirkel:  

Hur arbetar vi idag? Vad är positivt/negativt? Varför arbetar vi som vi gör? 

Vilka alternativ finns? Hur kan man göra istället? 

• Förslag till nytt arbetssätt/utveckla nya lösningar. 

• Pröva den nya lösningen. 

• Reflektera över hur det har gått.  

• Hur ska vi fortsätta arbeta?  

Deltagarnas synpunkter kring projektets utformning och innehåll fångas upp genom 

enkätundersökningar som genomförs med regelbundna intervall. 
 

 

 
 
Eva Ewetz  Jessica Keding 
Samordnare  Enhetschef 
Comung   18-25 
   Lunds Kommun 
 


