
Bromölla
”Ungdomar från 

högstadiet som deltagit i 
aktiviteter på Nätet har 
visat större intresse för 
framtiden och har en 

ökad kunskap om vilka 
möjligheter som finns.”

Linda Almgren, projektledare
 Kommunförbundet Skåne

Plug In Bromölla – Ungdomscenter

En one-stop-shop med fokus på samverkan
I Bromöllas Plug In-verkstad Ungdomscentret Nätet har 
arbetet med unga inom det kommunala aktivitetsansvaret 
utvecklats och etablerats. Ungdomscentret bygger på 
konceptet One-stop-shop (en väg in, flera vägar ut). På 
ungdomscentret får ungdomar, som har avbrutit eller 
riskerar att avbryta studierna individuellt stöd i form av 
coaching och vägledning samt vissa gruppaktiviteter. En 
viktig del i arbetet har varit upprättandet av samverkan med 
andra aktörer, som kan bidra med nödvändiga kompetenser 
och insatser i arbetet med ungdomarna. 

Starkt tryck på förändring
Då Bromölla länge brottats med en hög arbetslöshet bland 
ungdomar fanns en stark vilja på alla nivåer i kommunen 
att göra något. Genom att delta i Plug In fick kommunen 
möjligheten att utveckla och testa nya former det 

kommunala aktivitetsansvaret, så att fler ungdomar kunde 
få stöd att ta sig vidare till arbete eller studier. Projektet 
skulle arbeta med en blandad målgrupp, där 
förutsättningar och stödbehov varierade. Därför valde de 
ett upplägg med fokus på individuellt stöd samt samverkan 
med andra aktörer som kunde bidra med kompetens och 
insatser när det var relevant. 

Utgångspunkt i ungdomarnas behov
På ungdomscentret Nätet kunde ungdomarna få 
individuellt stöd i form av exempelvis studie- och 
yrkesvägledning, hjälp att skriva cv, ta kontakt med 
arbetsgivare, eller att besöka olika utbildningsformer och 
arbetsplatser. Projektet erbjöd också gruppaktiviteter såsom 
studiebesök och temakvällar om ämnen som bristyrken, 
studieteknik eller hälsa.  Ungdomar med mer omfattande 
stödbehov kunde få stöd i kontakten med andra aktörer. 
Susanne Bäckman, projektledare, berättar:

- Ofta får vi följa dem till socialtjänst, omsorg eller 
Arbetsförmedling. Det ger dem en trygghet att vi är med. 
Vi kanske inte har all kunskap, men vi har i alla fall 
kunskap om vem de ska vända sig till.

För att insatserna skulle bli relevanta för ungdomarna la 
projektet stor vikt vid att skapa goda relationer med 
ungdomarna. Susanne Bäckman igen:

- Vi är väldigt noga med att det är ungdomarnas vilja som 
ska styra. Vi har tid att sitta ner tillsammans med dem och 
prata. På så sätt kan vi få förståelse för vad de behöver för 
att komma vidare. Vi har exempelvis ungdomar som vill 
läsa ett ämne i taget. Att komma fram till sådana önskemål 
kräver tid.

Att utgå från ungdomarnas behov och förutsättningar har 
också varit viktigt i det uppsökande arbetet. 
Verksamhetens fria former och flexibilitet har bland annat 
möjliggjort möten med ungdomarna på olika platser, som 
i ungdomarnas egna hem eller på fik. 
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Ett gemensamt ansvarstagande
Behovet av samverkan med andra aktörer återkommer i alla 
delar av projektet. Till projektet knöts därför en styrgrupp 
med chefer från kommunens olika förvaltningar och från 
Arbetsförmedlingen. Styrgruppen underlättade arbetet 
genom att beslut kunde fattas vid sittande bord, även när 
verksamheten krävde lösningar som bröt med de vanliga 
rutinerna. Det underlättade också kontakter med andra 
aktörer, såsom det lokala näringslivet. Susanne Bäckman 
betonar betydelsen av samverkan:

- Det är oerhört viktigt att kommunen går samman i de här 
frågorna. Vi bjöd in alla berörda aktörer redan från början 
för att diskutera hur vi ska göra. Vi har fått ett delvis nytt 
tänk i kommunen. Nu frågar vi oss hur vi gör för att hjälpas 
åt snarare än att diskutera vems ansvar det är.  

Samverkan behövs också på den operativa nivån. Projektet 
har exempelvis byggt upp kontakter med gymnasieskolan, 
för att få information om någon elev riskerar att avbryta 
studierna, så att insatser kan sättas in tidigt. Då många 
elever går på gymnasieskolor i andra kommuner är det ett 
omfattande arbeta att etablera kontakt med alla de skolor 
där Bromölla-elever går. 

Arbetet har gett resultat
Projektets verksamhet är nu i sin helhet en del av den 
ordinarie verksamheten. Och arbetet har gett resultat. 
Ungdomsarbetslösheten i Bromölla har halverats sedan 
projektstart, från 29,5 procent i september 2015 till 14,7 
procent i april 2017. Det är inte enbart beroende på Plug In 
2,0 men projektet har bidragit. Valdemar Rusch, 
arbetsförmedlare, beskriver Plug Ins betydelse för de 
ungdomar som kommer till honom. 

- När ungdomarna kommer till mig är de rustade till att 
söka jobb som vuxna. Så var det inte före Plug In. Jag 
märker att många har bättre självförtroende, är mer alerta 
och mer sociala mot andra vuxna.

Läs mer om projektet på kfsk.se/plugin
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