SKUGGAN

– projektet som blev ett nytt yrke
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G

ruppen unga med aktivitetsersättning har ökat de senaste
åren och allt fler unga kommer
att vara i behov av stöd från flera
myndigheter. Genom samverkan i samordningsförbunden kan individen få stöd
att närma sig arbetsmarknaden.
Som parter i samordningsförbunden
ska Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, i samverkan med kommuner och
landsting, arbeta för att fler unga med
aktivitetsersättning ska få ta del av
samverkansinsatser.
Parterna ska verka för att:

☐ Insatser med riktning mot arbete 		
finns för målgruppen.

☐ Målgruppen prioriteras i de insatser
som förbundet finansierar.

☐ Samverkan med lokala arbetsgivare 		

förstärks inom ramen för förbundens
verksamhet.
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” Vi ser helt enkelt en helt ny
kompetens och yrkesgrupp!”
Uppdragets syfte är dels att ge unga med aktivitetsersättning som står utanför arbetsmarknaden ett fördjupat och
långsiktigt stöd, dels att stimulera till aktiviteter och tillvarata deras möjligheter till utveckling och arbete genom
individuell och intensiv coachning.
Skuggan – en specialinriktad insats
Samordningsförbundet i Höganäs har valt att ge de unga
stöd ut i arbetslivet genom att anställa en aktivitetsledare
med specialuppdrag, en coach – en “skugga”. På så sätt kan
de unga få ett starkare stöd, och vi kan utgå från deras egen
vilja, förmåga och kompetens.
Det första steget, som är av största vikt för att själva arbetsprövningen på arbetsplatsen ska lyckas, är att den unge lär
känna och får förtroende för skuggan. Ofta har de unga
varit hemma i många år och har ibland svårt att hantera
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sociala kontakter. Skuggan blir här en hjälp över tröskeln
ut i arbetslivet.
En ärlig chans att få prova ett arbete
På den valda arbetsplatsen ska skuggan sedan finnas med som
ett stöd för den unge, men också för arbetsgivare och arbetskamrater. Skuggan hjälper till att brygga över eventuella
kommunikativa eller sociala hinder, och utbildar arbetsgivaren
i hur individer med en specifik funktionsnedsättning bör bemötas. Allt för att förhindra onödiga missförstånd.
Skuggan dokumenterar vad som fungerar och vad som inte
fungerar och vilka eventuella hjälpmedel som kan behövas.
Denna dokumentation fungerar även som ytterligare ett
underlag vid en ny bedömning.
Målet är att minska utanförskapet i samhället och på arbetsmarknaden samt motivera och stödja de unga att nå dit.
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Samordningsförbundet i Höganäs arbetar efter tydliga mål för individen.
Individen ska klara sin egen försörjning och uppnå eller öka förmågan
till förvärvsarbete. Samordningsförbundet arbetar för att undvika rundgång mellan olika myndigheter och göra en heltäckande bedömning av
individens problem. Vi vill se möjligheterna.

Anneli Söderhjelm/Förbundssamordnare i Höganäs - anneli.soderhjelm@hoganas.se - 070-292 28 39, 042-33 77 66
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