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Inledning
Haninge kommun arbetar med den lokala överenskommelsen för unga till arbete med
målet att ingen person mellan 16-24 år ska vara utan arbete, studier eller annan
lämplig aktivitet år 2020. Som ett led i detta finns projektet ”Utveckling av Speakapp
inom ramen för unga till arbete”, vilket är vad projektrapporten avser.

Bakgrund
Speakapp var ett samarbetsprojekt 2013-2016 mellan Haninge kommun, Haninge
ungdomsråd, Rädda barnen och Rädda barnens ungdomsförbund för att öka ungas
inflytande i kommunen. Under sommaren 2016 togs beslutet att äganderätten av
appen skulle tas över av Sveriges ungdomsråd, med syftet att göra en nationell app
tillgänglig för fler kommuner. Haninge kommun beviljades vid samma tidpunkt
statsbidrag för att etablera gemensamma rutiner och arbetssätt som skapar
förutsättningar för en effektiv användning av utbildningskontrakt och traineejobb, för
att i sin tur minska ungdomsarbetslösheten i Haninge kommun. Statsbidraget
möjliggör en vidareutveckling av Speakapp för att etablera samverkan mellan parterna
på en ny plattform – en informationsplattform.
Haninge kommuns vidareutveckling av Speakapp görs till självkostnadspris och i
samråd med Sveriges ungdomsråd, vilket beskrivs i befintligt avtal mellan
parterna. I ”Avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter rörande appkällkod”
mellan Sveriges ungdomsråd och Haninge kommun finns följande beskrivet
under punkt 5.3: ”Sker någon vidareutveckling av Skaparen under tiden tills
Skaparen kopplats upp på den nya plattformen ska detta göras i samråd med
Förvaltaren. Detta för att eventuell vidareutveckling även ska vara intressant och
möjlig att implementera i den nya plattformen. Skaparen ska tillhandahålla alla
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vidareutvecklade versioner av källkoden till Förvaltaren. Förvaltaren avgör om
nämnda vidareutvecklingar ska implementeras i den nya plattformen”. Skaparen
avser i citatet Haninge kommun och Förvaltaren avser Sveriges ungdomsråd.

Syfte
Syfte 1: Nå fler unga; hitta de i målgruppen som är aktuella för insatserna.
Kommunens Navigatorcentrum och Arbetsförmedling kommer att finnas tillgängliga
via appen; vi når ungdomar som inte svarar eller dyker upp på de olika mötesplatser
där vi kan ha uppsökande arbete. Med appen kommer vi att vara tillgängliga i vars och
ens ficka.
Syfte 2: Bidra till att tillgodose kompetensbehoven hos arbetsgivare genom att de i
detta verktyg får en kanal för att hitta ung kompetens.

Utveckling av Speakapp
Utveckling av Speakapp inom ramen för unga till arbete inleddes i början på oktober
2016 och avslutas i september 2017. Under höst och vinter 2016 planerades
utveckling av appen, samt förvaltning av befintlig app för att behålla antalet
användare. Dialog fördes kontinuerligt med Sveriges ungdomsråd som resulterade i en
gemensam bild av hur appen skulle utvecklas. Möte och dialog fördes med ett flertal
ungdomar och ungdomsverksamheter i Haninge kommun för att ta till vara på
målgruppens önskemål och behov av appen.
Sveriges ungdomsråd valde i slutet på januari 2017 imCode som apputvecklare för
Speakapp. Ansvaret för Speakapp på Sveriges ungdomsråd gick i februari från
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ordförande, Gabriel Johansson till verksamhetschef, Najma Mohamed.
Planeringsmöte mellan projektledare på Haninge kommun (Lina Johansson), Sveriges
ungdomsråd (Najma Mohamed och Gabriel Johansson) och projektledare och chef på
imCode (Crister Karlén och Hillar Loor) genomfördes i början på mars 2017. Mötet
resulterade i en första plan för utveckling av appen.
Möten mellan Haninge kommun och Sveriges ungdomsråd hölls för att skapa en
gemensam bild av apputvecklingen. Sveriges ungdomsråd önskade utveckla: meny,
design, göra appen tillgänglig för fler kommuner och ytterligare mindre ändringar.
Haninge kommun önskade lägga till en ny funktion i huvudmenyn: ”Arbete &
studier”, innehållande Arbetsförmedlingens flöde med lediga jobb i Haninge, samt en
kontaktfunktion för vägledning kring studier och arbete. Vid detta läge hölls även
kontakt med Arbetsförmedlingen om möjligheter för Speakapp vad gäller ”Arbete &
studier-funktionen”. ImCode kom med förslag på offert till Sveriges ungdomsråd och
den 1 juni 2017 lades en gemensam order från Sveriges ungdomsråd och Haninge
kommun till imCode, preliminär lansering sker i slutet på augusti 2017.

Strukturer som etablerats och som kommer etableras
Vid skrivande stund (2017-08-21) är enbart en testversion av Speakapp färdigställd.
Den nya utvecklingen är med andra ord inte lanserad, lansering sker preliminärt i
slutet av augusti/början på september 2017 vilket innebär att det inte finns något
resultat än. Efter lansering blir Speakapp däremot både ett demokrativerktyg och ett
verktyg för ungdomar i Haninge att hitta arbete eller studier. För kommunens del blir
appen ett verktyg att samla in ungdomars åsikter och att fånga upp de ungdomar som
behöver vägledning kring arbete och studier. Genom appen kan ungdomar få kontakt
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med en vägledare på kommunens Navigatorcentrum, som i sin tur kan vägleda mot
exempelvis traineejobb eller utbildningskontrakt.
Som tidigare nämnt har projektet varit ett led i den lokala överenskommelsen för unga
till arbete i Haninge kommun. Det har funnits ett stort behov av kommunikation varav
två ytterligare verktyg arbetats fram inom projektets ramar; en ny sida på haninge.se
och ett informationshäfte. Sidan ”Unga till arbete” innehåller information om
kommunens insatser om arbete, studier och hälsa samlat på ett ställe för att underlätta
för målgruppen att hitta information. Informationshäftet är till för lärare, politiker och
andra tjänstemän i Haninge kommun som arbetar med unga för att underlätta
vägledning. Informationshäftet är ett samarbete med ett MUCF- projekt inom
kommunen.
Traineejobb och utbildningskontrakt
I Haninge kommun har 19 personer startat utbildningskontrakt det senaste året och i
dagsläget har tio personer ett pågående utbildningskontrakt och fyra personer har
planeringar för att påbörja ett utbildningskontrakt. Vad gäller traineejobb har tio
ungdomar haft traineejobb i Haninge kommun, varav en person har slutat och gått till
heltidsstudier, nio är pågående. Ytterligare tre personer har planeringar för att påbörja
ett traineejobb till hösten. Traineejobben kommer utökas med ytterligare yrkesspår,
höstens yrkesspår inom traineejobb är: undersköterska, kock storkök, bageri och
barnskötare.
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Yttre omständigheter
Sveriges ungdomsråd
Källkoden för Speakapp gick under sommaren 2016 från Haninge kommun och Rädda
barnen Haninge till Sveriges ungdomsråd. I ”Avtal om överlåtelse av immateriella
rättigheter rörande appkällkod” mellan Haninge kommun och Sveriges ungdomsråd
fanns inga krav och Sveriges ungdomsråd hade med andra ord fria händer och valde
att vänta med utvecklingen till början av 2017. Information om detta hade vid
tidpunkten inte nått Haninge kommun, där projektet påbörjades redan i oktober 2016.
Planeringsfasen blev därför betydligt längre än vad som var tänkt från början vilket
påverkar att marknadsföring av den slutgiltiga produkten inte hinns med inom
projektets ramar.

Drift- och förvaltningsavtal
Haninge kommuns drifts- och förvaltningsavtal hos Conevo (apputvecklaren 20132016) gick ut den 31 december 2016. Därefter var planen att byta till samma
apputvecklare som Sveriges ungdomsråd. Sveriges ungdomsråd skrev dock inte avtal
med någon appleverantör förens i slutet på januari 2017 vilket gjorde att Haninge
kommun tvingades förlänga avtalet med Conevo i tre månader, till 31 mars 2017.
Därefter tog ImCode över drift och förvaltning för Haninge kommun, den 1 april
2017. Haninge kommun var med andra ord låsta i ett avtal hos Conevo samtidigt som
Sveriges ungdomsråd inte kunde börja med utvecklingen av appen heller då det var
mest kostnadseffektivt att båda parter startade samtidigt. Sammanfattningsvis blev
processen försenad på grund av att Sveriges ungdomsråd inte tecknade avtal med
imCode innan Haninge kommuns gamla avtal med Conevo gick ut.
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Framtid
Ansvar
Ansvaret för Speakapp ligger på Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun,
under strategisk planering. Erik Wahlström, Haninge ungdomsråd kommer att arbeta
med Speakapp under hösten.
Kommunikationsplan
Det finns en kommunikationsplan för Speakapp som tar vid efter lansering.

Framtida vidareutveckling
I nya Speakapp kommer grunden för en arbete- och studiefunktion att finnas. Det
finns stor potential för funktionen vilket är positivt inför framtiden då fler kommuner i
landet kan utveckla den tillsammans och därmed dela på utvecklingskostnaderna.

