
Målgrupp :  Individer 15-24 år som upplever att vardagen inte fungerar på grund av neuropsykiatriska svårigheter och funktionsnedsättningar.

Mål Aktivitet Aktivitetsmått Effektmått Indikatorer Ekonomiska effekter

Målgruppens förutsättningar att 
leva med och hantera sin 
problematik ska förbättras, tack 
vare tidigt och effektivt stöd. 
Därmed kan individernas 
självständighet och livskvalitet 
öka.

Erbjuda individuella möten för 
behovsinventering, vägledning 
och lotsning.

Erbjuda SIP - initiera och 
förbereda möte.

Erbjuda individuellt anpassat stöd 
- motiverande samtal, strategier i 
vardagen, kognitivt stöd och 
andra hjälpmedel, förbyggande 
insatser.

Erbjuda och vägleda till lämpliga 
kurser och studiecirklar.

Antal genomförda individuella 
möten (unika besökare och totalt 
antal besök).

Antal genomförda individuella 
möten med närstående (unika 
besökare och totalt antal besök).

Antal upprättade vårdkontakter 
efter vägledning från team.

Antal upprättade kontakter med 
kommunala verksamheter.

Antal initierade SIP:ar.

Antal genomförda stödinsatser 
från teamet till enskild individ 
inom målgruppen (specificera 
antal och form av).

Antal genomförda utbildnings-
tillfällen (särskilj arrangerade och 
initierade av teamet och 
specificera vad).

Antal deltagare på 
utbildningarna.

Antal och andel upprättade vårdkontakter efter 
vägledning från team som resulterade i att 
diagnos fastställdes.

Antal och andel kontakter som leder till 
kommunal insats.

Andel av målgruppen som har 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan 
(före-/eftermätning 6 månader efter avslutad 
kontakt)

Antal genomförda SIP-kartläggningar.

Upplevd livssituation efter SIP-kartläggning 
(före-/eftermätning med enkät).

Antal och andel av målgruppen i sysselsättning 
(Arbete, Studier, Daglig verksamhet eller 
Praktik/arbetsm.åtgärd) 6 månader efter kontakt 
med teamet.

Målgruppen upplever större psykisk hälsa och 
hanterbarhet av sin funktionsnedsättning 
(före-/eftermätning med SDQ).

Funktionsnivå (CGAS).

Vägen mellan grundskola, 
gymnasieskola och arbetsliv ska 
underlättas för målgruppen.

Erbjuda elever riktat stöd mot 
arbete under gymnasiets sista år.

Antal genomförda insatser som 
syftar till att stödja enskilda 
elevers övergång till arbets-
marknaden (specificera insatser).

Antal och andel elever som påbörjar 
sysselsättning senast 6 månader efter avslutad 
utbildning på Virginska gymnasiet och 
Tullängsgymnasiet och som fick stöd i övergång 
till arbetsmarknad under det sista gymnasieåret.

Fler elever som tillhör 
målgruppen ska uppnå målen i 
grundskolan (åk 9) och 
gymnasiet.

Utforma arbetssätt som stödjer 
elever och pedagoger i det 
praktiska arbetet 
(Tullängsgymnasiet och 
Virginska gymnasiet).

Genomföra riktade insatser till 
enskilda elever på Virginska 
gymnasiet och 
Tullängsgymnasiet.

Utforma arbetssätt som stödjer 
elever och pedagoger i det 
praktiska arbetet (åk 9).

Antal gymnasieskolor som 
upprättat och utformat arbetssätt 
för att stödja elever inom 
målgruppen, samt pedagogernas 
arbete.

Antal genomförda insatser riktade 
till enskilda elever på de två 
gymnasieskolorna (specificera 
insatser).

Antal grundskolor som upprättat 
och utformat arbetssätt för att 
stödja elever inom målgruppen, 
samt pedagogernas arbete.

Antal och andel elever på Tullängsgymnasiet 
och Virginska gymnasiet som fullföljer 
utbildningen inom 3 år (går ut med slutbetyg). 
(Kontrollgrupp: Övriga gymnasieskolor)

Antal och andel elever som upplever förbättrad 
framtidstro (före-/eftermätning med enkät. Liv 
och hälsa ung).

Antal och andel elever med AST som fullföljer 
åk 9 med slutbetyg, vid 16 år resp. 17-18 år.

Antal och andel elever AST som påbörjar 
nationellt gymnasieprogram, vid 16 år resp. 
17-18 års ålder.

Antal och andel elever med AST som påbörjar 
anpassat gymnasieprogram, vid 16 år resp. 17-
18 års ålder.

Antal och andel elever med AST som fullföljer 
gymnasieutbildning inom 4 år.

Antal och andel elever med AST som går om 
minst en årskurs på gymnasiet.

Målgruppens möjligheter att ta 
del av fritids- och 
kulturaktiviteter ska öka.

Identifiera och kartlägga 
föreningar som har anpassade 
aktiviteter för målgruppen.

Vägleda och lotsa till lämpliga 
aktiviteter.

Upplysa föreningslivet om 
behovet av anpassade aktiviteter, 
samt erbjuda 
kompetensutveckling och stöd.

Antal genomförda 
informationsträffar med 
föreningslivet.

Antal genomförda kompetens-
utvecklingsinsatser till 
föreningslivet.

Antal och andel individer som efter vägledning 
från teamet provar någon aktivitet.

Antal och andel inom målgruppen som upplever 
förbättrade möjligheter att delta i kultur- och 
fritidsaktiviteter (före-/eftermätning med enkät).

Antal föreningar med anpassade aktiviteter för 
målgruppen (före-/eftermätning vid kartläggning 
resp. efter genomförd satsning).

Det stöd som målgruppen har rätt 
till ska tydliggöras genom en 
samlad bild av verksamheterna.

Identifiera och kartlägga 
verksamheter som möter 
målgruppen.

Utforma en hemsida med tydlig 
information om vart och till vem 
man kan vända sig i behov av 
stöd i olika frågor.

Kartläggning genomförd 
innehållande alla relevanta 
verksamheter.

Hemsida utformad och kopplad 
till 1177.se.

Antal besök på hemsidan (unika besökare och 
totalt antal besök).

Antal och andel individer som upplever att de 
vet var de kan hitta den information de behöver 
(före-/eftermätning med enkät till målgruppen, 
på hemsidan och till brukarorganisationerna).

Berörda verksamheter ska få en 
ökad kunskap och kompetens om 
målgruppen, vilket ska leda till 
att attityder, bemötande och 
förhållningssätt förbättras.

Kompetensutveckling för 
personalgrupper som möter 
målgruppen, ex. pedagoger, 
handläggare, arbetskonsulenter.

Individuellt stöd till personal som 
kontaktar teamet.

Antal genomförda utbildnings-
tillfällen till personal.

Antal deltagare på utbildningarna 
till personal.

Antal genomförda enskilda 
stödinsatser till personal.

Antal och andel personal som känner sig säkrare 
i sitt bemötande efter kontakt med teamet 
(före-/eftermätning med enkät med 
utbildningssatsningar).

Färre elever går om årskurs i 
grundskolan.

Färre elever går om årskurs i 
gymnasieskolan.

Minskat behov av extra 
stödinsatser i grundskolan.

Minskat behov av extra 
stödinsatser i gymnasieskolan.

Färre utbetalningar av 
försörjningsstöd.

Mindre resursbehov från 
Förvaltningen för 
funktionshindrade.

Mindre resursbehov från 
Socialförvaltningen för åldern 
15-19 år.

Mindre resursbehov från 
Socialförvaltningen för åldern 
20-24 år.

20 % av de inom målgruppen som teamet möter och som idag har någon typ av insats från Socialförvaltningen, Förvaltningen för funktionshindrade eller Vuxenutbildning- och 

arbetsmarknadsförvaltningen ska klara av att hantera sin situation vid avslutad kontakt.

50 % av de med AST (utan utvecklingsstörning) som påbörjar en gymnasieutbildning ska fullfölja den inom fyra år.
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Andel elever som är överåriga i 
årskurs 9.

Andel elever som är överåriga i 
gymnasieskolan.

Andel elever som påbörjar 
sysselsättning senast 6 månader 
efter avslutad utbildning.


