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1. Sammanfattning av insatsen under året 

Verksamhetsåret 2021 har kantats av den pågående coronapandemin. Ungsam valde att hålla 

igång verksamheten, efter önskemål från deltagarna, men anpassade den utifrån de 

restriktioner och förutsättningar som gavs. De tre gruppaktiviteterna i veckan och de 

individuella samtalen har fortlöpt, anpassade efter situationen. Något färre deltagare har varit i 

gång samtidigt för att kunna hålla avstånd i lokalerna. Då det varit svårare att komma ut på 

studiebesök har istället gäster bjudits in till Ungsams lokal där de berättat om sina yrken och 

erfarenheter. De fysiska mötena har blivit färre då handläggare arbetat hemifrån och mötena 

har fått ske digitalt eller över telefon. Ungsam upplever annars att fysiska möten där man 

tillsammans möts med deltagare och remitterande part i tex en uppföljning, ger en bättre 

samsyn och tydligare gemensam planering.  

Under året har 24 unika deltagare varit aktiva (en deltagare har medverkat under två olika 

perioder), och en av dessa 24 tillhörde det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Deltagarna 

har spänt över hela åldersspannet och för första gången har Ungsam arbetet med fler kvinnor 

än män, 14 kvinnor och 10 män. Jämfört med 2020 är det fler som har grundskola som högsta 

avslutade utbildning så utbildningsnivån har varit lägre under året. Med undantag från 

Försäkringskassan har alla parter varit med och remitterat deltagare till Ungsam, Åstorps 

kommun överlägset flest. Försörjningsstöd är också den absolut vanligaste försörjningen vid 

inskrivning. Under perioden har 17 avslut gjorts (exklusive KAA) och av dem har sex 

deltagare gått till arbete och tre deltagare till utbildning.  

I början på året kom Maria tillbaka från sin föräldraledighet. Cathrine som varit vikarie under 

föräldraledigheten arbetade kvar i verksamheten till mitten på mars då Maria var tillbaka i sin 

tjänst på 80%. Kristina gick i mars från 50% till 70% och tillsammans arbetas nu den tid som 

är avsatt för verksamheten.   

Remissgruppen har träffats fem gånger under året. Handläggare har både medverkat på plats 

och digitalt. Det är träffar då vi tillsammans hjälpts åt med planeringarna för deltagarna och 

också delgett varandra vad som sker i de olika myndigheterna.  
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2. Deltagarna 

Under året har Ungsam arbetat med 24 unika deltagare (en deltagare har medverkat i insatsen 

vid två olika tillfällen). Under samma period i fjor arbetade Ungsam med 22 deltagare. En av 

de 24 deltagarna tillhör det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det är 15 nya deltagare som 

remitterats in under året och nio deltagare är kvar från 2020. Av de 24 deltagarna har 14 varit 

kvinnor och 10 män. Det är första året som Ungsam arbetet med fler kvinnor än män. Att det 

blivit så är bara en slump, Ungsam har inte haft särskilt fokus på kvinnor. Deltagarna blir de 

som handläggarna remitterar. Per den siste december 2021 är sju deltagare inskrivna. 

 

Under året upplevs det ha varit mer arbete mot utredningar både inom neuropsykiatriska 

funktionsvariationer, NPF, men också intellektuella funktionsvariationer. När vissa deltagare 

har remitterats till Ungsam har syftet varit att få hjälp vidare mot utredning. Det kan också ha 

visat sig ett behov av utredning efter en tid i insatsen. Fyra deltagare har under året genomgått 

en utredning. En femte deltagare var inbokad för utredning men avslutades innan utredningen 

påbörjades. Dessutom har ytterligare fyra andra deltagarna själva uttryckt en önskan om 

utredning.  

 

Under året har tid lagts på att få fram underlag på hur skolgången har varit för de deltagare 

som ska träffa ett bedömningsteam inför eventuell utredning. Kontakt har tagits med lärare, 

rektorer, assistenter och kuratorer. Även andra personer runt deltagaren har kontaktats för att 

försöka få en helhetsbild av situationen. Förutom stöttning i vårdkontakten inför en utredning 

har Ungsam även hjälp till med vårdkontakter vad gällt underlag för ansökan om godmanskap 

med mera.  

 

Fyra av deltagarna som har medverkat under året har medverkat i Ungsam tidigare.  

Följande statistik innefattar de 23 unika deltagare som är registrerade i SUS, systemet för 

uppföljning av samverkan. Den deltagare som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret 

redovisas separat under avsnitt 2.7. En deltagare har medverkat två gånger under året och 

därför är beräkningarna ibland på totalt 24.   
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2.1 Deltagarnas ålder 

 

 
 

 

Kommentar: Deltagarnas ålder har spänt över hela målgruppen för verksamheten. Av 

gruppens sju yngsta deltagare är fem män och bland gruppens äldsta deltagare är sex av åtta 

kvinnor.  

 

Under årets sista fyra månader (från delårsrapporten per den 31 augusti) har sju nya deltagare 

registrerats. Av dem är sex kvinnor. Tre av dessa är födda 1999 vilket förändrade 

könsfördelningen utefter ålder markant jämfört med i augusti i år. Unga vuxna födda 1996 har 

tidigare varit väl representerade i insatsen men har under detta år inte alls medverkat. Inte 

heller unga vuxna födda 2000 har medverkat vilket kan tyckas märkligt då både årskullar från 

1999 och 2001 är väl representerade i Ungsam.  
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2.2 Deltagarnas utbildningsbakgrund 

 

 
 

 

Kommentar: Utbildningsnivån bland deltagarna Ungsam arbetat med i år är lägre än i fjor.  

År 2020 hade 14 deltagare gått ut gymnasiet medan det år 2021 är åtta deltagare med 

gymnasieutbildning. Fem av dessa åtta remitterades in till Ungsam under 2020 så av årets 15 

nya deltagare är det tre deltagare med gymnasieutbildning.   

 

Viktigt att ha i åtanke vad gäller utbildningsbakgrund är att det är deltagarnas egna uppgifter 

av sin skolgång. Inte sällan visar det sig i efterhand att det inte finns slutbetyg från gymnasiet 

utan ett samlat betygsdokument.  

 

I SUS registreras ”okänd utbildning” eller ”utbildning saknas” i samma kategori. De fem som 

i år är registrerade i den gruppen saknar alla tillräckliga betyg från grundskolan.  
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2.3 Remittenter 

 

 
 

 

Kommentar: Samtliga parter har varit med och remitterat årets 23 deltagare förutom 

Försäkringskassan. Åstorps kommun har remitterat flest. Under årets sista remissgruppsmöte 

togs en handfull nya remisser upp, bland annat en från Försäkringskassan. I början på 2022 

väntas de starta sin medverkan i Ungsam. 

Remisserna till Ungsam har under året inte haft ett jämnt flöde som tidigare, under året 

upplevs det mer ha kommit i omgångar med några stycken samtidigt. Under sommaren och 

sedan under hösten kom det flera remisser från Åstorps kommun tät följda. Bjuvs kommun 

som brukar ha flera deltagare igång har under året haft två deltagare igång.  

 

Arbetsförmedlingen har flera gånger initierat till medverkan i Ungsam men remittent blir 

oftast kommunen då den ekonomiska ersättningen är därifrån.  
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2.4 Deltagarnas försörjning vid inskrivning 

 

 
 

Kommentar: Försörjningsstöd är den överlägset vanligaste försörjningen vid start i Ungsam 

bland de deltagare som varit aktiva under 2021. Fördelningen är snarlik år 2020.  

 

(I detta diagram redovisas 24 deltagare, en deltagare har remitterats in två gånger.) 
 

2.5 Deltagarnas tid med offentlig försörjning 
 

 
 

Kommentar: Merparten av deltagarna har varit i behov av offentlig försörjning i mindre än ett 

år. Dessa uppgifter baseras på försörjningsstödet i Åstorp respektive Bjuvs kommun. Det 

finns deltagare som haft försörjningsstöd i andra kommuner innan flytt till Åstorp eller Bjuv  
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men tiden för det har Ungsam inte tillgång till och därför redovisas de uppgifter vi får från 

samverkande kommuner i samband med introduktion. Ungsam har också arbetat med flertalet 

yngre deltagare och de har möjligtvis inte hunnit varit i behov av offentligt stöd så länge.  

 

(I detta diagram redovisas 24 deltagare, en deltagare har remitterats in två gånger.) 
 

 

2.6 Antal avslut i Ungsam 
 

 
 

Kommentar: Under perioden har 17 avsluts gjort i Ungsam (en deltagare har avslutats två 

gånger, med olika avslutsanledningar, och redovisas därför dubbelt). Under år 2020 

avslutades 14 deltagare. Alla avslut tas i samråd med deltagare och remitterande part/parter.  

 

Arbete: Sex deltagare har avslutats i arbete under perioden var av två av anställningarna har 

varit subventionerade. Vid uppföljning ca två månader efter avslut var tre deltagare kvar i sina 

arbeten. För två deltagare skedde avsluten i Ungsam i slutet på året och två månader har inte 

gått och därmed har uppföljning ännu inte gjorts. En deltagare som avslutades tidigt på året 

får Ungsam inte tag på och kan därmed inte följas upp.  

 

Utbildning: Under perioden har tre deltagare avslutats för utbildning. Två deltagare 

återupptog sina SFI-studier och en deltagare avslutades för studier inom yrkesvux. Två 

uppföljningar har gjorts och visade att en deltagare är kvar i studier medan den andra har 

hoppat av och istället försöker få arbete på egen hand. Den tredje deltagaren började studera i 

december och har ännu inte följts upp.  

 

En deltagare som fick arbete hade också sökt utbildning men valde att stanna kvar på arbetet 

istället.   
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Annan hållbar insats: Tre deltgare har gått vidare till annan hållbar planering. Två deltagare 

har gått till insatsen ”Introduktion till arbete” via Arbetsförmedlingen och var kvar i det vid 

uppföljningen. En deltagare började en praktik på arbetsmarknadsenheten i Åstorp och den 

praktikplatsen övergick senare i en anställning.   

 

Flytt: Två deltagare har flyttat från de medverkande kommunerna och har därmed inte kunnat 

fortsätta sin medverkan i Ungsam.  

 

Sjukdom: Två deltagare avslutades i sjukdom då de mådde för dåligt för att tillgodogöra sig 

Ungsams verksamhet.  

 

Fortsatt rehabilitering: En deltagare avslutades i Ungsam och övergick i stället till 

rehabiliterande insatser.   

 

 

Följande bild visar försörjningen vid start respektive avslut för de 17 avslut som gjorts under 

året.   

 

 
 

 

Av de 17 deltagare som avslutats under året hade 12 deltagare försörjningsstöd vid 

inskrivningen. Sex av dem har fortfarande försörjningsstöd när de avslutats (varav två 

studerar) medan tre deltagare har fått arbete och därmed egen försörjning. En deltagare får 

aktivitetsstöd ihop med kompletterande försörjningsstöd, en deltagare har börjat studera och 

får därmed studiemedel och en deltagare har inte längre någon offentlig försörjning.  

 

Fyra deltagare hade ingen offentlig försörjning vid starten i Ungsam. Vid avslut hade en 

deltagare fått aktivitetsstöd, en deltagare aktivitetsstöd ihop med försörjningsstöd och två 

deltagare hade egen försörjning via arbete.  

 

Deltagaren som började i Ungsam med aktivitetsstöd blev självförsörjande via ett arbete.  
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Genomsnittstiden för de 17 avslut som gjorts i insatsen under året har varit 155 dagar (143 

dagar 2020). Det ger en genomsnittstid på drygt 5 månader. I år har ett flertal varit inskrivna 

under en kort tid samtidigt som fler deltagare jämfört med 2020 har varit här en längre tid. 

Deltagare med kort tid i insatsen har bland annat avslutats i sjukdom, studier och flytt.  
  

Antal månader i 

insatsen 

Antal deltagare 

2021 

Antal deltagare 

2020 

1 2 2 

2 3  

3 3 4 

4 2  

5  3 

6 1 1 

7 1  

8   

9  2 

10 2 1 

11  1 

12 2  

13   

14 1  

 

 

2.7 Samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
 

En deltagare från det kommunala aktivitetsansvaret har deltagit under året. Deltagaren har 

varit med på gruppaktiviteterna med övriga deltagare och på så sätt haft en aktivitet att gå till. 

Deltagaren har fått stöttning i att söka ny skola för sina gymnasiestudier. Deltagaren fick 

också hjälp att söka feriejobb, som hen sedan fick.  

 

Under hösten började en ny KAA-samordnare i Åstorps kommun. Ungsam har träffat 

samordnaren och informerat om verksamheten. Efter det har ett par studiebesök bokats in för 

möjliga nya deltagare och i mitten på januari 2022 kommer en ny deltagare inom KAA att 

börja i Ungsam.  

 

Ungsam har även medverkat vid ett par möte som rör målgruppen KAA, KAA-nätverket 

Åstorp. Det är Vuxenutbildningen i Åstorp som kallat till mötena där även AME, 

Arbetsförmedlingen och Forza of Sweden medverkat. Syftet har varit att informera varandra 

om vilka insatser som finns för målgruppen och se hur man på bästa sätt kan hjälpas åt framåt.  

 

Under hösten blev Ungsam inbjudna till ”Barn-och familjs” möte i Bjuv för att informera om 

verksamheten. De möter unga som kan vara i behov av en insats som Ungsam. Dock måste en 

KAA-samordnare vara involverad och i Bjuvs kommun börjar en ny KAA-samordnare i 

februari 2022. Ungsam kommer då ta kontakt med hen och informera om verksamheten och 

att de har samma möjlighet som Åstorps kommun att remittera till Ungsam. Platserna 

begränsade till 2, i mån av plats, och tidsbestämda till 3 månader.  
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3. Arbetssättet i Ungsam 

 

Arbetet i Ungsam har fortlöpt enligt verksamhetsplanen. Ungsam genomför aktiviteter och 

insatser av olika karaktär, allt utifrån deltagarnas förutsättningar, behov och önskemål. 

Tillsammans med deltagaren och handläggaren har en lämplig planering upprättats. 

Planeringen syftar till att främja deltagarens väg mot egen försörjning eller en hållbar 

planering med rätt insats vid rätt tidpunkt. Två av de huvudsakliga aktiviteterna för att uppnå 

detta är gruppaktiviteter och individuella samtal.   

 

3.1 Gruppaktiviteter 

 

Likt tidigare har Ungsam ordnat med gruppaktiviteter tre gånger i veckan. I och med 

coronapandemin har deltagare och anställda stannat hemma vid minsta symptom på sjukdom. 

Något färre deltagare har också varit igång samtidigt för att kunna hålla avstånd i lokalen. 

Precis som alla under pandemin har vi fått anpassa oss och hitta nya lösningar. Även om det 

varit begränsningar i att komma iväg på studiebesök och liknande har deltagarna erbjudits 

variationsrika aktiviteter under året.  

Nytt under gruppaktiviteterna är introduktionen av ”veckans jobb” där vi dykt ner lite mer i 

olika yrken. Vi har sett på yrkesfilmer, pratat om egenskaper som kan vara bra i yrket, 

utbildningsvägar med mera. I flera av ”veckans jobb” har vi fått hit gäster som också berättat 

om sitt arbete och kunnat svara på deltagarnas frågor. Denna aktivitet har varit väldigt lärorik 

och uppskattad.  

Då många är stillasittande, sällan ute och inte heller känner till vad som finns i närområdet har 

flertalet gruppaktiviteter lagts ute när vädret tillåtit. Vi har promenerat Hälsans stig, gått runt 

Makadammen, gått genom södra och norra industriområdet för att kolla upp vad det finns för 

företag i kommunen (och samtidigt letat geocacher). Gruppen har klättrat upp för 

Nyvångshögen, gått från stationen i Kvidinge till Tomarps kungsgård och en runda i 

Prästamarken, gått till Arboretum och grillat korv och varit i hembygdsgården i Perslund och 

fått guidad visning av möllan och i huset. Vi har varit och spelat bangolf i Åstorp och varit på 

Activas återvinningsavdelning. Ett intressant och spännande studiebesök på Milab i Åstorp 

blev det också under hösten.  

Vi har ätit semlor och våfflor då dessa dagar inföll i kalendern och lagat brunch ihop i 

Björnekullaskolans hemkunskapssal vid två tillfällen. Dessa gemensamma 

matlagningstillfälle är mycket omtyckta.  

De gäster som varit på Ungsam och berättat om sina arbete har varit skolvaktmästare, 

produktionsmedarbetare, lagerarbetare, måltidsbiträde, brevbärare/bilskollärare, 

arbetsförmedlare, bensinstationsbiträde och fältsekreterare/mobila teamet. Vi har även haft 

kommunens budget- och skuldrådgivare hos oss.  

Gruppen deltog i en digital föreläsning om järnvägsjobb och på en digital jobbmässa. 

Med jämna mellanrum har vi gått igenom de basala kompetenserna och gjort övningar till 

detta. Vi har pratat om arbetslivet, ekonomi, motivation, gjort olika värderingsövningar och 

gått igenom annat som krävs i vuxenlivet generellt. Gruppen har fått se delar av Anders  
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Hansens serie ”Din hjärna” och utifrån gruppens egen önskan har vi sett ett par avsnitt av ”På 

gränsen” med Peter Jidhe vilket har följts av spännande diskussioner.     

 

Nyhetsquizet har varit ett stadigvarande inslag om fredagar. Det innebär att deltagarna fått ut 

ett quiz med åtta aktuella frågor från lokalt till internationellt, sport och kultur med mera. 

Frågorna är till största delen hämtade från SVT.se och där medföljer oftast en liten 

filmsekvens att spela upp som är kopplade till frågorna. Deltagarna har svarat individuellt på 

frågorna och sedan har vi gått igenom svaren gemensamt. Under dessa aktiviteter blir det 

mycket frågor och diskussioner, ibland har vi kommit in på helt andra ämnen än 

ursprungsfrågan. Det är roligt när nya frågor och funderingar dyker upp och bidrar till andra 

diskussioner. 

 

Denna omvärldsbevakning uppfattar vi att deltagarna har stort behov av och även tycker om. 

Ofta är många av veckans nyheter okända för dem och många gånger är nyheter inte 

prioriterat i vardagen. Deltagarna har berättat att de haft användning av de nyheter vi tagit upp 

i andra sammanhang när de i privatlivet kommit i diskussion med vänner och 

familjemedlemmar. De känner sig stärkta av att kunna säga att det har vi diskuterat på 

Ungsam.  

 

3.2 Individuella samtal  

 

De individuella samtalen med deltagarna sker kontinuerligt. Tyngdpunkten i samtalen ligger 

på deltagarens framtida mål och planering. Under samtalen kan även hälsotillstånd, trivseln i 

Ungsam, myndighetskontakter och liknande tas upp. Handledarna försöker få deltagarna att 

själva vara delaktiga i utformningen och innehållet av samtalet, att samtalen ska utgå från vad 

deltagaren själv vill ha hjälp med eller stöttning i och att de får tänka till lite själva. Ungsam 

har under samtalen hjälpt till med att t.ex. skriva CV och söka jobb, söka god man, boka tider 

till vårdcentralen, skicka in fritidsschema, söka utbildning, skriva aktivitetsrapport, boka in 

tider för praktik och också finnas där och lyssna för några som behöver prata.  

 

Det är lite som att Ungsams personal blir den samordnade rollen och har en mer övergripande 

bild och kan hjälpa deltagaren vidare med nya kontakter.  

 

Remitterande handläggare får genom mail och telefonsamtal kontinuerligt information om 

planeringen och hur medverkan i Ungsam fungerar. Normalt sätt, innan pandemin, gjordes 

fysiska uppföljningar regelbundet men uppföljningarna nu har oftast skett via högtalartelefon.   
 

3.3 Praktik  

 

En bra möjlighet för en deltagare att prova på ett yrke som är av intresse är genom praktik. 

Det kan handla om att få mer arbetslivserfarenhet generellt eller som grund inför ett studieval. 

Under året har tre deltagare varit ute i praktik.  

 

En deltagare har tillsammans med handledare provat på yrket som kyrkvaktmästare vid två 

tillfällen. En deltagare har varit på arbetsmarknadsenheten i Åstorp och den praktikplatsen 

övergick under hösten till en anställning. Den tredje deltagaren provade på en sysselsättning 

inom daglig verksamhet. Ytterligare en deltagare hade en praktik bestämd men deltagaren 

uteblev vid start och det blev ingen praktik.   
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4. Samverkan med parterna 

 

För att ge deltagarna bästa möjliga stöttning på sin väg mot självförsörjning är samverkan 

med förbundets parter en viktig del av arbetet i Ungsam. Detta sker främst genom kontakt 

med handläggare och vårdpersonal. Samverkan kan även ske med god man, kontaktperson, 

personligt ombud, bostödjare med flera.  

 

Under året har ett bra samarbete med vårdcentralen i Åstorp byggts upp och det upplevs gå 

lättare och snabbare att boka tid för deltagarna. Det har varit ett bra samarbete med vidare 

remisser för utredning.  

 

Ungsam har varit inbjudna till vårdcentralen i Åstorp för att informera om verksamheten på 

ett APT men på grund av pandemin har det mötet fått skjutas på framtiden. Ungsam hoppas 

det kan bli av under 2022 och att vi även kan få komma ut till andra samverkande parter och 

informera om verksamheten.  
 

4.1 Remissgrupp  

 

Ungsams forum där alla parter träffas är remissgruppen. I detta forum kan vi ta hjälp av 

varandra i olika ärende och också lära oss mer om varandras uppdrag. Under mötena har vi en 

deltagargenomgång där varje deltagare diskuteras och därmed får varje part höra om 

deltagaren och kan komma med nya uppslag eller idéer på vidare planering. Under året har 

remissgruppen träffats vid fem olika tillfällen.  

 

Handläggarna har haft möjligheten att välja att vara med digitalt eller att komma ner till 

Ungsams lokal. Merparten har valt att vara med digitalt, vilket har fungerat bra även om det 

inte är som att ses fysiskt. Det har varit god närvaro under våra remissgruppsmöten och det 

upplevs vara prioriterat att delta.  

 

För att följa upp ett av effektmålen i verksamhetsplanen för 2021 gjordes under hösten en 

enkätundersökning bland remissgruppens deltagare. Enkäten skickades ut via mail till alla 

som medverkat och de kunde skicka tillbaka enkäten via mail eller post. Fyra av fem parter 

har inkommit med sina svar.   

 

Enkäten bestod av fyra öppna frågor och tre skattningsfrågor. Tiden för mötena, platsen för 

mötena, (som under årets varit både fysiskt och digitalt) och antalet möten under åren tycker 

alla parter har fungerat bra. Det har fungerat bra digitalt även om någon uttryckte att ”det är 

trevligare och mer givande att träffas fysiskt”.  

 

Att man inom gruppen kan utbyta och tillvarata varandras erfarenheter och kompetenser ses 

som bra med remissgruppen. Även att det finns utrymme för diskussioner. Upplägget på 

mötena med ”laget runt”, genomgång av aktuella deltagare och därefter genomgång av nya 

remisser upplevs också vara bra.  

 

Förslag på vad som kan utvecklas är att ”samverka ytterligare, måste man vara inskriven på 

AF när man egentligen inte står till arbetsmarknadens förfogande” och ”att ibland blir det lite 

segt när vi pratar ärende, kanske kan kortas lite”. Det är synpunkter som Ungsam får ta med 

sig in i 2022.  



 

- 14 - 
 

 

 

Skattningsfrågorna handlade om man tyckte att remissgruppen bidrog till effektivare 

samverkan, ökad samsyn och kunskap om parternas uppdrag.  

 

Upplever du att remissgruppen bidrar till en effektivare samverkan? 

 

Inte alls 
 

Till viss del 

 

 

Till stor del 

2 

 

Till mycket stor del 

2 

 

 

Upplever du att arbetet i remissgruppen bidrar till en ökad samsyn ur ett deltagarperspektiv? 

 

Inte alls 
 

Till viss del 

1 

 

Till stor del 

1 

 

Till mycket stor del 

2 

 

 

Upplever du att arbetet i remissgruppen bidrar till kunskap om respektive parts uppdrag? 

 

Inte alls 
 

Till viss del 

1 

 

Till stor del 

1 

 

Till mycket stor del 

2 

 

 

 

4.2 Föreläsningar för Ungsams personal 

 

Under perioden har handledarna medverkat vid olika digitala konferenser. Först var det ”Hela 

vägens” slutkonferens under en dag. Därefter var det SSA-konferensen som i år genomfördes 

av Helsingborgs stad och pågick i två dagar. 

Under Skåneveckan 2021 deltog Ungsam i ”Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och reaktioner på 

stress och förändring” som hölls av psykologpartners och arrangerades av 

samordningsförbundet Helsingborg.  

 

Asperger och autismförbundets rikskonferens 2021 var i år också digitalt och Ungsam deltog i 

denna. I år var temat ”arbete”. Maria har också medverkat i ett par ”Skånska lärdomar” 

(arrangerad av region Skåne) om ungas psykiska mående och om ungas delaktighet. Region 

Skåne anordnade även föreläsning ”Vägledning till framtidens arbetsmarknad” om studier och 

olika studiealternativ där Ungsam deltog.  

 

Att utbildningar, konferenser och föreläsningar nu i högre grad görs digitala ökar 

möjligheterna till deltagande.  
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5. Reflektioner 

 

Trots pandemin har verksamheten kunnat vara igång under hela 2021. Det upplevs positivt då 

många i gruppen annars mest sitter hemma och de har inte så stort socialt nätverk. Att träffa 

andra människor, ha en aktivitet att gå till och att någon rutin är sig lik när hela världen 

vändes upp och ner var bra.  

 

Ungsam har arbetat med något fler deltagare än under 2020. Kanske samverkansparterna 

börjar återgå till en mer normal arbetssituation och handläggare på de olika myndigheterna 

börjar träffa klienter igen som de remitterar vidare. Inskrivningstillfället kan vara första 

gången handläggaren träffar klienterna. Det kan dock innebära att handläggarna inte alltid har 

så god kännedom om deltagaren. Under året har det varit övervägande kvinnor anvisade hit 

och flera av dessa har varit ensamstående mammor. Bland de anvisade deltagarna har det 

övervägande antalet någon form av utredd neuropsykiatrisk funktionsvariation eller står i 

väntan på utredning för detsamma. 

 

Våra uteaktiviteter upplevs också som ett positivt inslag. (Har det varit allt för dåligt väder har 

vi planerat om.) Det har funnits ett visst motstånd till att vara ute bland ett par deltagare men 

när vi väl kommit ut och kommit igång har det bara varit positivt. Under promenaderna blir 

det också mer spontana samtal både mellan deltagare och handledare men även mellan 

deltagarna. Man har upplevt nya saker, en deltagare såg för första gången en ekorre, man har 

kunnat smaka på frukter och bär som funnit längs vägarna, man har fått bättre kännedom om 

sitt närområde och inte minst kommit ut och rört på sig. Tyvärr har vi inte kunnat komma ut 

på så många studiebesök på företag eller skolor men vi hoppas att det öppnar upp för det 

under nästa år igen.  

 

Det allmänna snacket innan och under en gruppaktivitet är också av vikt. Vad man gjort i 

helgen, vad man ser framemot, om olika TV-program (även om de flesta inte tittar på tv) eller 

något man sett eller läst om i sociala medier. Inte alla har någon att prata med liknande saker 

om. Små saker som ändå kan ha stor betydelse och där deltagarna utan att de vet om det tränar 

på sina sociala färdigheter.  

 

Trots deltagarnas låga utbildningsbakgrund är det bara tre som börjat studera under året och 

av dem är det en som påbörjat en yrkesutbildning. Deltagarna har visat mycket lågt intresse 

för utbildning under året och de flesta är inte alls intresserade av utbildning utan vill i stället 

arbeta. Många har dåliga erfarenheter av skolan sedan tidigare och vill inte in i det igen. Det 

samstämmer inte med arbetsgivarna som numera i stort förväntar sig att gymnasiet är avklarat 

och i kombination med en pandemi där arbetslösheten stigit kan deltagarna få det än tuffare 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Deltagarna upplevs inte riktigt medvetna om den hårda 

konkurrens som råder idag. Under hösten hade vi åter igen en digital utbildningsinformation 

för gruppen men vi kunde dock inte göra några studiebesök på skolorna. 

 

Handledarna försöker få med deltagarna i planeringen av och innehållet i gruppaktiviteterna 

och de individuella samtalen men det är sällan det kommer förslag. Om deltagarna inte har 

några idéer och önskemål eller om de inte är vana vid att vara med och påverka är svårt att 

veta. Kanske är de vana vid att andra personer planerar och gör valen åt dem.  
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Det flexibla och varierade arbetssättet i Ungsam ses som framgångsrikt och utgör skillnaden 

för deltagaren, om de själva är redo och motiverade till en förändring. För flera deltagare har 

Ungsam varit den insats som behövts för att få hjälp med olika kontakter för att komma vidare 

på sin väg mot självförsörjning. 

 

 

 

Åstorp den 17 januari 2022 


