Grenverket Södertörn är ett treårigt
projekt som medfinansieras av
Europeiska Socialfonden. Det riktar sig
till ungdomar 16 – 24 år i Botkyrka,
Haninge, Huddinge och Södertälje som
varken arbetar eller studerar.
Samverkan
Grenverket Södertörn bygger på att olika
myndigheter samverkar för att stödja
ungdomarna: Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och
de fyra kommunerna. Projektet har initierats av
Samordningsförbunden i kommunerna.

Projektets syfte
Ett viktigt mål med projektet är att utveckla nya
metoder och myndighetssamarbeten som leder till
arbete eller studier. Lyckosamma metoder ska
sedan vävas in i ordinarie verksamhet och spridas
till andra. Målsättningen är att skapa ökad
samordning av insatserna och förebygga att
ungdomar faller ur systemen. Dessutom är
avsikten att skapa ett ökat utbud av insatser för de
unga som har en diffus och/eller komplex
problematik.

Fem delprojekt
Fem delprojekt ingår i Grenverket Södertörn:
• Paraplyprojektet i Botkyrka
• Ungdomsteamet i Haninge
• Lyra och Slussen i Huddinge
• Spången i Södertälje

I praktiken arbetar projektet så här
Projektet innebär arbete med ungdomars
studiemotivation, myndighetsövergripande
handlingsplaner och kvalificerat stöd till unga och
arbetsgivare. Projektet har medarbetare med en

rad olika kompetenser som till exempel
arbetsförmedlare, coacher, socialkonsulenter och
handledare. Medarbetarna samverkar för att hitta
de bästa insatserna för varje ungdom som deltar i
projektet.

Särskilda insatser
Några särskilda insatser ska förstärka arbetet:
• Supported Employment – ungdomen får en
coach i arbetet där träning och stöd sker på
arbetsplatsen.
• Yrkesutbildningar inom komvux – med syfte att
skapa lämpliga korta yrkesutbildningar för
målgruppen.
• Orienteringskurser – med målet är att
ungdomarna ska få lust till fortsatta studier.

Snabbfakta om Grenverket Södertörn
• Total projektbudget är 42,6 miljoner kronor.
• Europeiska Socialfonden står för 22,1 miljoner.
• Samordningsförbunden står för 20,5 miljoner.
• 2 000 unga kommer att delta i projektet.
• Drygt 30 medarbetare i projektet
• Projektet pågår 2009-11-01 – 2012-06-31.

Projektledning
Projektet leds och administreras från
Samordningsförbundet Östra Södertörn av
projektsamordnare Pernilla Unell och
projektekonom Tomas Heghammar.

Vill du veta mer?
För mer information se
www.samordningsforbundethaninge.se
eller kontakta projektsamordnaren
pernilla.unell@haninge.se

