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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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NÖDINGE. Projekt 
Jobbcoach Ale kommun 
finansieras av Sam-
ordningsförbundet Ale, 
Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn.

Payoff har gjort en 
utvärdering av de sam-
hällsekonomiska effek-
terna för 42 personer 
som deltagit i projektet 
Jobbcoach.

Resultatet presente-
rades i samband med 
en presskonferens på 
Medborgarkontoret i 
förra veckan.

Målgruppen för projekt 
Jobbcoach har varit unga 
vuxna 18-24 år i Ale kommun, 
som är långtidsberoende för-
sörjningsstödstagare och/
eller långtidsarbetslösa. 
Alternativt kan det även vara 
sjukskrivna ungdomar som 

bedöms ha goda rehabilite-
ringsförutsättningar.

– Deltagarna har det 
gemensamt att de av Arbets-
förmedlingen och Försörj-
ningsstödsenheten bedömts 
vara i behov av särskilda 
insatser för att kunna finna, 
få och behålla ett arbete på 
den öppna arbetsmarkna-
den, säger jobbcoach Lena 
Andersson.

Åtgärdstiden har i genom-
snitt varit 28 veckor, med en 
stor spridning mellan del-
tagarna på 4 och 75 veckor. 
Åldern för deltagarna har 
varierat mellan 20 och 26 år, 
med en medelålder på 22 år. 
Andelen kvinnor är 50 pro-
cent.

Payoff fick i uppdrag av 
Samordningsförbundet att 
utvärdera de samhällseko-
nomiska effekterna för 42 
individer av totalt 46 som 
deltagit i projekt Jobbcoach 

Ale kommun. Deltagarnas 
försörjningssituation och 
användande av samhällets 
resurser har följts upp av 
projektet. Uppföljningen 
ligger sedan till grund för 
beräkningar och analys. 
Syftet med utvärderingen är 
att studera hur personernas 
situation efter att ha lämnat 
projektet förändrats relativt 
situationen före dess med-
verkan i Jobbcoach. Slutsat-
serna i denna utvärdering 
avseende det ekonomiska 
resultatet bygger i första 
hand på det urval av delta-
gare som följts upp.

– Nyckeltalet verknings-
grad visar att Jobbcoach gett 
många ungdomar en nystart, 
men också att en betydande 
potential föreligger för att 
få fler av deltagarna i arbete, 
studier eller utbildning. 
Viktigt att fortsatt stöd och 
uppföljning erbjuds inom de 
reguljära verksamheterna, 
säger Sven Vikberg på 
Payoff.

– Projektet har en mycket 
viktig målgrupp, som idag 
och på sikt är en av möjlig-
heterna för att öka arbets-
kraftsutbudet och balansera 
de stora pensionsavgångarna 
som sker i framtiden. Huvud-
delen av Sveriges kommuner 
står inför samma utmaning 
att hitta modeller och arbets-

former för att på sikt ”rädda” 
och finansiera välfärden.

– Målet med utvärde-
ringen är att visa på nyttan 
med projektet och synlig-
göra vilka effekter satsningen 
haft för samhället, samhällets 
olika aktörer och deltagarnas 
ekonomi. Genom att kostna-
derna för projektet jämförts 
med vilka intäkter åtgärden 
leder till på lite längre sikt 
kan en bedömning göras ur 
ett socialt investeringsper-
spektiv, säger Sven Vikberg.

– Det insamlade underla-
get kring varje deltagare har 
bearbetats med stöd av vårt 
datorbaserade program Nyt-

toSam. Utfallet har därefter 
analyserats och samman-
ställts i en rapport. Nyttan 
med denna rapport är också 
att den skall påvisa vilka mer-
värden, framgångs- faktorer, 
lärande och på vilket sätt 
Jobbcoach arbetat nyska-
pande för att Ale kommun 
med samverkansparter skall 
kunna utveckla arbetet med 
att minska utanförskap och 
ohälsa hos unga vuxna som 
står utanför arbetsmarkna-
den.

Vilka har varit projek-
tets framgångsfaktorer?

– Tid – inga krav på ome-
delbar framgång och ingen 

deadline på insatsen. Täta 
kontakter med både den 
enskilde och arbets-/prak-
tikplatsen i syfte att undvika 
avbrott. Samarbetet i teamet. 

Lena Andersson vill 
också framhäva det privata 
näringslivet som en viktig 
samarbetspart.

– Det har varit lätt att nå 
ut till företagen, som ställt 
upp med praktikplatser. Det 
är många företagare som 
känner ett ansvar och som 
vill hjälpa till att slussa in 
dessa ungdomar i samhällets 
gemenskap.

Projekt Jobbcoach Ale kommun har rönt framgång
– Ungdomar i utanförskap slussas in i samhhällets gemenskapällets gemenskap

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En utvärdering av projekt Jobbcoach Ale kommun presenterades i samband med en press-
konferens. Medverkade gjorde bland annat representanter från Arbetsförmedlingen, Arbets-
marknadsenheten och kommunledningen.

MÅL JOBBCOACH
•  Komma ut direkt på den reguljära 

arbetsmarknaden utan några mer 
insatser.

•  Beredas praktikplats för att kunna 
bedöma personens möjlighet att 
komma ut på den öppna arbets-
marknaden med eventuellt ytterli-
gare insatser.

•  Heltäckande bedömning av pro-

blem och möjligheter, och däref-
ter hänvisas till rätt instans för 
att undvika rundgång mellan olika 
myndigheter. 

•  Ökad livskvalité. 
•  Målet är att 20 procent av de som 
blir föremål för en insats skall 
kunna försörja sig själva efter 
avslutad insats.


