
TILLSAMMANS FÖR [ORTEN]
Tillsammans för [Orten] är vårt koncept för att ge unga chansen att lyfta sitt eget 

område. Genom ett meningsfullt sommarjobb i Tillsammans för [Orten] får ungdomar 
i utsatta områden förnyad framtidstro och ett större ägandeskap och stolthet för sitt 

område, samtidigt som vi minskar skadegörelse och vandalism.

http://adtillsammans.se ‑ info@adtillsammans.se

Upplägg
Konceptet genomförs i ett geografiskt avgränsat om‑
råde med praktiskt arbete i utemiljön och sysselsätter 
upp till 150 ungdomar per sommar (3x3 veckor) . Vi 
rekryterar och anställer lokala unga vuxna som får 
ledarskapsutbildning och arbeta med handledning av 
ungdomarna. 

Sedan 2013 har över 1500 ungdomar i 12 områden som‑
marjobbat i en TFO-satsning. 

Mål
Tillsammans för [Orten] bidrar till ett tryggare och 
trivsammare område för alla som bor och rör sig däri. 
Konceptet vilar på tre ben: 
  - Fysisk miljö
  - Individens utveckling 
  - Gemenskap i området
Dessa arbetar vi med parallellt med för att nå målet.

Ungdomarna får lättare att söka sitt nästa jobb med 
hjälp av sin första rad i CV:et, bra referenser och 
en erfarenhet av hur man sköter sig. Vi jobbar med 
meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter som 
ställer krav och ökar deltagarnas stolthet efter ett väl 
utfört arbete.

Utvärderat koncept
Med medel från Brottsförebyggande rådet genomför‑
des en omfattande utvärdering av Tillsammans för 
Vårby som visade att satsningen bidrar till:
• Ett ökat områdesansvar och förändrade attityder 

till nedskräpning och skadegörelse. 
• Ökad samhörighet över generationsgränserna
• Trygghetsskapande effekter på grupp och indi‑

vidnivå

Samverkansplattform
Tillsammans för [Orten] blir en samverkansplattform 
i området och bidrar till att samhällsinstitutioner kan 
bygga relationer med de unga som är svårast att nå. 
Allra bäst blir det när kommun, fastighetsbolag och 
näringslivet går samman kring en TFO-satsning

Mer information
Vi berättar gärna mer om hur vi kan skapa Tillsam‑
mans för [Orten] utifrån era förutsättningar. Maila 
oss för ett möte  info@adtillsammans.se

”Med de härliga resultat vi sett och de lovord ni 
fått från våra hyresgäster har ni ett fantastiskt 
koncept för att engagera och utveckla ungdomar 
för att göra dom redo för framtida arbeten.”

Maria Öberg , VD, Tyresö Bostäder


