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 Finsamförbundet 
  

  

  

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR 
SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 
 

IDEBESKRIVNING 

 

Utgångspunkter 

Sedan den 1 februari 2011 har Lunds kommun i form av 

socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 

utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Lund bedrivit ComUng, 

som ett samverkansprojekt som medfinansierats av Europeiska 

socialfonden. Projekttiden varar till den 31 januari 2014. 

 

ComUng är ett samverkansprojekt med fokus på unga 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, 

dvs. egen försörjning och makt över sina liv. Medlet är en samlokaliserad 

verksamhet med gemensam information, vägledning och stöd samt en 

mötesplats för ungdomarna. ComUng är till för unga lundabor i åldern 16-

24 år med behov av stöd för att nå arbete eller utbildning. 

 

Det gemensamma arbetet och den gemensamma metodutvecklingen har 

medfört ett bättre och effektivare arbete med målgruppen. Under 2012 gick 

60 procent av de totalt 209 deltagarna som avslutade vidare till arbete eller 

utbildning. Det positiva resultatet ska vägas mot det är många deltagare  

med tyngre problematik som tar mycket av personalens tid och resurser.  

  

Kunskapen hos samtlig personal har ökat och ett kontinuerligt lärande hos 

personal kan ses i den samlokaliserade verksamheten. En plattform har 

skapats för det gemensamma arbetet kring unga i Lund. ComUng har arbetat 

nära med andra samverkanspartners som exempelvis Finsam projektet Unga 

vuxna, Ungdomsmottagningen och Rådgivningsbyrån. 

 

Förslaget är nu en fortsatt samlokaliserad verksamhet, med självständiga 

delar som samverkar kring unga med särskilt fokus på dem som är eller 

riskerar hamna i utanförskap. En lokal med mötesplats som drivs av kultur- 

och fritidsförvaltningen där de andra parterna medverkar med personal för 

att möta unga i syfte mot arbete/utbildning. 

 

Förslaget innebär att det finns behov av medel för lokalkostnader, 

gemensamma aktiviteter med målgruppen samt en samordningsfunktion. 

 



  2 (5) 

  
 

 

 

 

Socialnämnden har ansökt om utökad ram i budget för 2014-2016 för att 

täcka kostnader för gemensamma aktiviteter samt en samordningsfunktion. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sitt budgetförslag för 2014-2016 

beslutat att föreslå socialnämnden utökad ram för att täcka kostnaderna och 

möjliggöra för en implementering av verksamheten. 

 

Täckning av kostnaden för gemensam lokal saknas och socialförvaltningen i 

Lunds kommun i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen avser att söka kostnaden 

för lokal hos Finsamförbundet. 

 

Mål 

Målet med verksamheten är att fler unga i Lund ska nå innanförskap, dvs 

egen försörjning och makt över sitt liv. Ett samverkansarbete mellan berörda 

parter ska ge unga bättre möjligheter att komma vidare till arbete eller 

utbildning. Det ska vara tydligare och enklare för målgruppen om vart man 

ska vända sig för stöd. 

 

 

Målgrupp 

Unga Lundabor i åldern 16 till 24 år med behov av stöd för att nå arbete 

eller utbildning. 

 

Aktiviteter 

Den unge ska i verksamheten få möjlighet att öka sin anställningsbarhet och 

kompetensutvecklas genom kartläggning, motivationshöjandeinsatser, 

utbildningsinsatser, friskvård, vägledningskurser med mera. Det ska finnas 

en mötesplats med drop in verksamhet och sociala aktiviteter men även 

bokade individuella tider med olika organisationer och myndigheter.  

 

Samlokaliseringen ska skapa en väg in för unga och möjlighet att få stöd av 

flera olika instanser som samverkar kring den unge mot samma mål. 

 

Genom att fortsätta med en samlokaliserad verksamhet kan fler parter 

efterhand knytas till det gemensamma arbetet. Förslaget är en fortsatt 

samlokaliserad verksamhet, med självständiga delar som samverkar kring 

unga. Ett samverkanscenter som drivs av Kulturs- och fritidsförvaltningen 

där andra har möjligheter att möta unga. 
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ANSÖKAN 

 

Projektstyrning och organisation 

Styrgruppen för ComUng består av förutom projektledningen av 

representation från socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen från Lunds kommun och Arbetsförmedlingen. 

 

Personalen i projektet består av arbetsmarknadskonsulenter, fritidsledare, 

studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare. Personalen förutom 

projektledningen kommer från den ordinarie verksamheten från 

arbetsförmedlingen och medverkande förvaltningar i Lunds kommun. 

Personalen har med sig sitt ordinarie verksamhetsuppdrag som genomföras i 

samverkan med övrig personal.  

 

De tre ingående parterna från respektive förvaltning i Lunds kommun har 

gett en viljeininriktning till att avsätta personal för arbete med målgruppen i 

ComUng även efter 2014-01-31. Arbetsförmedlingen som medverkar med 

personal och aktiviteter kommer, i den omfattning det är möjligt utifrån 

tilldelad budget, fortsätta samverka i arbetet med de unga. 

 

För att samordna verksamheten med de olika samverkansparterna, och även 

möjliggöra för andra parter som arbetar med unga i utanförskap att 

medverka, krävs en samordningsfunktion. Samverkansarbetet med 

samordning, gemensam lokal och gemensamma aktiviteter planeras att ligga 

organisatoriskt under Socialförvaltningen, Lunds kommun. 

 

Projektets relation till andra verksamheter och implementering 

Samverkansprojektet ComUng är välkänt i Lunds kommun bland unga och 

olika myndigheter, organisationer och arbetsgivare. Målet är att relationerna 

inom och utom verksamheten kan förbättras ytterligare och att fler parter än 

i nuläget blir delaktiga i arbetet med de unga. De olika organisationernas 

arbetsinsats är en del av det ordinarie arbetet vilket får ses som en 

framgångsfaktor för att kunna permanenta projekt idén över tid.  

 

 

 

Resurser 

Budgeten beskriven nedan avser samordning av de olika parterna, lokal 

kostnader och aktiviteter för målgruppen per år from 2014-02-01. 

Lokalkostnaderna är utifrån kostnaderna för befintlig lokal på  

Bytaregatan 6. Möjligheten att hyra andra lokaler med lägre hyra undersöks 

samt förhandlingar med nuvarande fastighetsägare om att förhandla ner 

hyreskostnaden har på börjats. 
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Hyra (varav drift av lokal 140 000)  1 115 000 

 

Lokalvård      100 000 

 

Personal (Samordning, 1.0 tjänst)    500 000 

 

Aktiviteter för målgruppen 

(Friskvård, fika, föreläsningar 

Studiebesök mm)                            70 000 

 

Material     

 (inklusive förbrukningsmaterial)                           20 000 

 

Informationstjänster 

(sms, hemsida, informationsmaterial mm)                         25 000 

 

Summa                        1 830 000 

 

 

Ansökt Lunds kommun    - 715 000 

 

 

 

Summa    1 115 000 

 

 

Tidplan 

 

ESF medel till projekt ComUng går ut 2014-01-31. Ansökan om utökad 

budgetram för Socialförvaltningen avser 2014-2016. Det är önskvärt att det 

finns en finansieringslösning för även lokalkostnaden avseende samma  

period. 

 

 

 

Utvärdering 

 

ESF projekt ComUng har utvärderats under projekttiden av extern 

utvärderare. Tre delrapporter har färdigställts och en sista slutrapport 

kommer att lämnas i slutet av oktober 2013. Den externa utvärderaren 

medverkar under det sista projekthalvåret i arbetet med att finna 

organisation och arbetsformer som kan bestå utifrån gjorde utvärderingar. 
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Implementering 

Då nuvarande projekt till stora delar består av befintlig verksamhet är delar 

av projektet redan implementerat. En fortsatt period med fokus på att 

metodutveckla samverkansarbetet, och även knyta andra organisationer till 

arbetet, krävs för att det gemensamma arbetet med unga till arbete och 

utbildning ska nå en så hög kvalitet som möjligt vid eventuell 

implementering av hela samverkansorganisationen.  

 

 

Kontaktpersoner 

 

Marie Olsson 

Enhetschef och projektchef ComUng 

Verksamhetsområde arbete och försörjning 

Socialförvaltningen 

Lunds kommun 

Marie.olsson@lund.se 

046-356465 

 

 

Annika Pettersson 

Biträdande Förvaltningschef och 

Verksamhetschef 

Socialförvaltningen 

Lunds kommun 

Annika.pettersson@lund.se 

046-355524 
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Socialförvaltningen 

Lunds kommun 
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