
Vellinge
”Man har lyckats 

identifiera och arbeta 
med att motivera 50 

ungdomar jämfört med 
13 ungdomar perioden 

innan Plug In 2.0.”
Linda Almgren, projektledare 

Kommunförbundet Skåne

En Vellinge-modell för det 
kommunala aktivitetsansvaret
Vellinge kommun ville med hjälp av Plug In skapa en 
Vellinge-modell för det kommunala aktivitetsansvaret. Det 
operativa arbetet med ungdomarna i form av uppsökande 
verksamhet, vägledning och coachning har fått nya former 
och resurser. Även samverkan och kommunikation mellan 
KAA och gymnasieskolor, liksom med socialtjänst och 
Arbetsförmedling har utvecklats i projektet. 

Ett gott bemötande är nyckeln
Utgångspunkten för Vellinge-modellen är att det ska 
genomsyras av omtanke, glädje, mod och trovärdighet. 
Magnus Lindbro, studie- och yrkesvägledare som genomför 
det operativa arbetet inom KAA, utvecklar betydelsen:

- Värdegrunden är vackra ord, men i det här arbetet har det 
verkligen betydelse. Bemötandet är nyckeln till framgång. 

Vi kan ha hur mycket inarbetade rutiner som helst. 
Funkar inte mötet med individen så hjälper inte det.

Kommunikation och samverkan avgörande
För att kunna hjälpa ungdomarna på bästa sätt är det 
viktigt att stödet sätts in tidigt när det finns risk för 
avbrott. Magnus jobbar halva tiden på kommunens 
gymnasieskola, vilket gör det lätt att bli inkopplad när 
en elev har svårigheter. Runt hälften av gymnasieeleverna 
från Vellinge går dock i de skolor som inte ligger i 
kommunen, och där är det svårare att upprätta 
kontakten. En viktig del i projektet har därför varit 
information till skolor i andra kommuner om att KAA 
finns och om behovet med tidig kommunikation kring 
elever som riskerar att göra studieavbrott. 

För att ungdomarna ska få bästa möjliga stöd behöver fler 
kompetenser och verksamheter bidra. Därför har 
samverkan i ett ungdomsteam upprättats, där Magnus 
från KAA regelbundet träffar en ungdomscoach från 
familjeteamet och en arbetsförmedlare från ungdoms-AF 
för att diskutera hur de på ett effektivt sätt hittar 
samarbetsformer för att få ungdomarna att påbörja någon 
aktivitet/åtgärd.

Förankring på chefsnivå 
Att arbetet har varit förankrat hos utbildningschefen har 
skapat goda förutsättningar för arbetet. Plug In har också 
deltagit vid ledningsgruppsmöte med nyckelpersoner i 
kommunen från utbildnings-, social/vård- och omsorg/
arbetsmarknadsförvaltning, vilket bland annat har gjort 
det möjligt att fatta snabba beslut när flexibla lösningar 
varit nödvändiga för att hjälpa ungdomarna. Projektet har 
på så sätt dragit nytta av att Vellinge är en liten 
kommun med korta beslutsvägar. En liten kommun  
innebär samtidigt att det inte finns någon större  
organisation som tillsammans bedriver utvecklingsarbete. 
Magnus Lindbro betonar värdet av att ta hjälp av andra 
kommuner. 

Kommunförbundet SkåneKommunförbundet Skåne



- Plug In har gett fortbildningar och nätverk där vi delat 
erfarenheter. Det är viktigt att ha någon annan kommun att 
bolla med, så att vi inte uppfinner hjulet själva.

Att nå resultat kräver tid och resurser
En erfarenhet från projektet är att arbetet måste få ta tid. 
Att upprätta en kontakt och skapa en förtroendefull relation 
med ungdomarna tar tid, men det tar också tid att komma 
igång med en ny verksamhet. I projektets slutrapport delar 
projektet sina erfarenheter:

- Vi hade inte någon färdig organisation eller färdigt 
koncept att börja med, utan började ”från början” med vår 
verksamhet. Vi upplevde att det var en ganska lång 
startsträcka, både med att rekryteringar skulle falla på plats 
och att skapa kontakter och projektgrupper. 

Magnus Lindbro beskriver att det har varit avgörande med 
extra projektmedel, och de extra tjänster det inneburit. Med 
hjälp av det extra utrymmet har metoder och  
arbetssätt arbetats fram. Arbetet kom också så långt att 
resultaten hos ungdomarna blev synliga. Projektet har hjälpt 
många ungdomar att hitta en ny sysselsättning. Att kunna 
visa på resultat har varit avgörande för att  
projektverksamheten skulle kunna övergå till ordinarie  
verksamhet med en utökad ordinarie budget. 

Projektet har också haft en utmaning som är specifik för 
Vellinge, som har utsetts till Sveriges bästa skolkommun.

- Det kan vara en utmaning för vårt arbete att visa att  
kommunen, trots detta, har ungdomar som är i behov av 
stöd/hjälp. 

Läs mer om projektet på kfsk.se/plugin
Kommunförbundet Skåne

Text: Spira Utvärdering AB


