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Verksamhetsbeskrivning

Viadidakts Ungdomstorg
Interna resurser på Ungdomstorget

Externa resurser på Ungdomstorget

•3 coacher
•1 studie- och yrkesvägledare 50 %
•1 receptionist/ Ungdomsinformatör
•1verksamhetsledare
•Arbetsterapeut som som kan göra
punktinsatser.

•1 arbetsförmedlare 1/2 dag/vecka
•1 pedagoger från bildningsförvaltningen
•2 st Ungdomsrådgivare från
Ungdomssupport, socialförvaltningen
Katrineholms Kommun. Har samlokaliserats
med Ungdomstorget, vilket lett till ökat
samarbete.

•3 stycken vuxenhandläggare från Viadidakt
sitter i samma lokaler.

Ungdomstorgets verksamhet:
Till Ungdomstorget kan ungdomar och unga vuxna i åldern 16- 25 år vända sig för att få
vägledning gällande frågor som rör yrkesval, jobb och studier. Vi har en daglig verksamhet där
vi jobbar med ungdomar från socialförvaltning, arbetsförmedling, gymnasieskolorna och med
ungdomar som tagit kontakt frivilligt för att få hjälp med jobbsök, motivationsarbete,
självförtroende, praktik, studie- och yrkesvägledning etc. Även föräldrar till ungdomar i
målgruppen kan vända sig till Ungdomstorget för att få hjälp och stöttning.

Metod:
Coacherna använder sig av ett coachande förhållningssätt i mötet med deltagarna.
Motivationskurs- daglig verksamhet med fokus på fyra huvudområden
 Personlig utveckling: Övningar för att öka deltagarens självkänsla, självförtroende och
självkännedom.
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Samhällsinformation: Dina rättigheter och skyldigheter och möjligheter som
medborgare.
Studie- och yrkesvägledning: Studievägledning, företagsbesök, facklig information och
praktik
Hälsa: Motion, träning, friskvård, kostrådgivning och andra föreläsningar

Grunden för motivationskursen är den modell som utarbetades i projekt Palladium.

Samverkan:


Ungdomar 18- 25 år, som söker försörjningsstöd i Katrineholms kommun blir hänvisade
till Ungdomstorget där de träffar coach, arbetsförmedlare och handläggare ekonomiskt
bistånd som tillsammans med individen gör en kartläggning med förslag på insats.
Ungdomen kommer tidigt i insats och individen får i ett tidigt skede information om
vilka alternativ som finns. Arbetsförmedlingen finns på plats en halvdag/vecka.



Samarbete med de kommunala gymnasieskolorna kring elever som är på väg att hoppa
av gymnasiet alternativt har hoppat av gymnasiet och faller under informationsansvaret.
Ungdomstorget och bildningsförvaltningen är tillsammans på väg att utveckla
verksamhet för att fånga upp de ungdomar som är på väg att hoppa av gymnasiet. Idag
jobbar en pedagog som är anställd på bildningsförvaltningen med denna målgrupp samt
en coach från Viadidakt på 50 %. Tillsammans med rektor och syv så läggs en alternativ
planering upp för eleven.



1 gång/ månad: träff med socialförvaltningens ungdomshandläggare försörjningsstöd för
att samverka kring gemensamma deltagare. (sker med både Vingåkers samt
Katrineholms socialförvaltningar).



Vuxenhandläggarna på Viadidakt Arbetsmarknad finns under samma tak som
Ungdomstorget vilket innebär ökade möjligheter för samarbete kring individer som är på
gränsen om de ska tillhöra Ungdomstorget eller vuxenheten. Samarbete finns även kring
bland annat OSA- anställningar.



Ungdomssupport, Socialförvaltningen samlokaliserades hösten 2012 med
Ungdomstorget vilket lett till ökad samverkan mellan verksamheterna. Ungdomssupport
har två ungdomsrådgivare som riktar sig till ungdomar med socialproblematik,
anhörigproblematik, missbruksproblematik etc. Riktar sig även till föräldrar.

Utvärdering och uppföljning
Individ: Effektutvärdering (se bilaga) gjordes under 2012, på grund av dålig svarsfrekvens
kommer analys göras för hur vi på bästa sätt ska kunna följa upp verksamheten. Ny
effektutvärdering kommer göras hösten 2013 då annan metod kommer prövas.
Nämnd: Uppföljning till nämnd sker utifrån övergripande plan samt vid varje nämndmöte.

”En väg in”
Tanken bakom Ungdomstorget är att försöka samla resurser på ett ställe, effekter som vi sett av
denna samlokalisering är:


Individnivå:
o Insatserna kring individen kan samordnas och organiseras snabbare utifrån dennes
önskemål och behov.
o Lättare och snabbare att organisera träffar där aktuella parter är med.
o Frågor som rör olika myndigheters uppdrag kan besvaras på plats.
o Uppskattat av individerna att miljön på Ungdomstorget ej är ”skolmiljö” eller
”myndighetsmiljö” vilket främjar samverkan med individen.



Organisationsnivå:
o Tidseffektivt: frågor i olika ärenden tas i samband med att representanter från
respektive myndighet är på plats. Tid behöver då ej läggas på att försöka få tag på
handläggarna på de olika myndigheterna och förvaltningarna.
o Ökad förståelse för våra olika uppdrag
o Många av de aktörer som idag sitter på plats på Ungdomstorget har samverkat
även tidigare men idag sker det i större utsträckning och det går snabbare att
organisera.
o Socioekonomiskt upplevs det som att det finns klara vinster med ”en väg in”.
Möjligheterna ökar att fånga upp individer på som är på väg in i ett utanförskap i
ett tidigare skede och insatser kan samordnas tidigare.

