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Syfte:
Att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet ett bättre stöd i att
hitta långsiktiga lösningar, något vi ser saknas idag. Där individens behov och styrkor får styra.
Individen ska känna att hens styrkor och intressen tas tillvara. Hen ska känna sig delaktig i de steg i
rehabiliteringen som behöver tas för att på sikt komma i arbete/studier. Även att vägen från
aktivitetsersättning till arbete/studier kommer bli kortare genom en mer anpassad insats/stöd. En
särsklit anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella
stödet med insatsens deltagare.
Målsättning:
För insatsens deltagare:
• Att genom förstärkning och utveckling av det gemensamma samarbetet med insats av SEcoach stödja målgruppen att:
- nå egen försörjning genom arbete
- påbörja studier
- få annan adekvat utredning eller insats
• Att systematiskt följa upp och sammanställa deltagare reflektioner och synpunkter för
implementering i det förstärkta samarbetet.
• Att erbjuda insatsen till 50 ungdomar, tillhörande målgruppen.
2017 – 9 deltagare, 2018 – 25 deltagare, 2019 – 16 deltagare.
Målsättningen är att 40 %, 20 ungdomar, går vidare till arbete eller studier.
För övriga ungdomar, 30 ungdomar, är målet att genom en bra samverkan hitta goda
lösningar inom befintlig verksamhet.
För organisationen:
• Att upparbeta snabba kontaktvägar till Gävle kommun och hälso- och sjukvården, både inom
primärvård och psykiatri.
Målgrupp:
Målgrupp för insatsen är ungdomar mellan 19 och 29 år med psykisk ohälsa som uppbär
aktivitetsersättning och av FK bedöms tillhöra det förstärkta samarbetet. Gruppen står långt ifrån
arbetsmarknaden och saknar oftast erfarenhet både från arbete och studier. Personerna saknar
oftast sjukpenninggrundande inkomst.

Metod:
I den aktuella insatsen kommer deltagarna att aktualiseras via gemensam kartläggning mellan AF/FK.
En särsklit anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella
stödet med insatsens deltagare.
Insatsen är indelad i följande fyra steg:
1. Inledande samtal och aktiviteter för att bygga relation och förtroende.
Mötesplatser- och former sker utifrån den enskildes intressen och behov, vilket
innebär att möten kan ske på andra platser än Arbetsförmedlingens lokaler.
2. SE-coach hittar lämplig aktivitet utifrån det inledande relationsbyggandet. Detta kan
handla om arbetsprövning, studieförberedande eller annat.
SE-coach följer med personen i processen hela vägen för en bedömning av
arbetsförmågan. Personen får stöd att komma in i arbetslaget, personalen på
praktikplatsen får stöd i sitt mottagande och SE-coach finns med för att hjälpa
personen att ta sig an arbetet, ge trygghet och hitta pedagogiken för att personen ska
nå sin fulla potential.
3. Vid arbetsprövning fortsätter SE-coach att följa upp och titta på möjligheten till
anställning. Även vid studier ska SE- coach ha ett uppföljningsansvar under 1 år från
påbörjad utbildning.
4. Vid anställning kommer personen att ha SE-coach stöd och uppföljning under 1 år.
Frekvensen på kontakt utgår från individens behov. SE coach arbetar i nära samarbete
med arbetsgivaren, för att överbrygga eventuella problem. Att få behålla jobbet, är en
lika viktig insats som att få det.

