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Ungdomscoach Älvkarleby 
 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Ungdomscoach Älvkarleby 

 

att avsätta maximalt 1 800 000 kr som finansiering under perioden 2018-03-01 till 2021-02-28 

 

att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från 

medlemsorganisationerna framöver 

 

att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande 

lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument 

 

Ärendet 

Ansökan 

Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala ansöker om 

medel till en insats med syfte att erbjuda målgruppen ett riktat och samordnat stöd då funktionen 

kommer arbeta för att koordinera kontakterna med aktuella insatser på individnivå. Älvkarleby 

kommun utgör insatsägare. 

 

Målgrupp är unga mellan 18-29 år. Primär målgrupp är unga mellan 20-24 år. Sekundär målgrupp 

är unga mellan 18-19 år och unga mellan 25-29 år. Anledning till prioritering är att det bland unga 

mellan 20-24 år återfinns en stor andel som inte har avslutad gymnasieutbildning och där minst 30 

% har någon form av funktionshinderskod hos Arbetsförmedlingen.  

 

Inom insatsen har angetts följande effektmål: att 100 % av deltagarna i insatsen har en handlings-

plan med målet att komma ut i arbete eller studier samt att 70 % av deltagarna i insatsen upplever 

att de kommit närmare arbete eller studier efter avslut i insatsen. Som insatsmål har angivits: att 

minst 30 unga deltar i insatsen per år, att anordna två inspirationsföreläsningar och/eller andra 

motivationshöjande aktiviteter för deltagarna i insatsen, att göra en handlingsplan med samtliga 

deltagare inom två veckor från start i insatsen samt att genomföra självskattning med deltagarna i 

insatsen var tredje månad och att utifrån den anpassa de aktiviteter som erbjuds av ungdoms-

coachen.  

 

I projektet ska anställas en ungdomscoach på 100 %. Ansökan sträcker sig över perioden 2018-

03-01 till 2021-02-28 och budgeten är fördelad över insatsperioden. Egenfinansiering utgår från 

Älvkarleby kommun med 150 000 kronor för lokalkostnader.  

 

Bedömning 
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Samordningsförbundet har beslutat om en ny inriktning inför 2018. Insatser som beviljas kan vara 

individinriktade eller strukturövergripande. De kan även vara kompetenshöjande insatser för 

personal. Denna insats är en individinriktad insats där deltagare kommer registreras och följas i 

SUS. 

 

I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktions-

nedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersätt-

ningsberoende. Denna insats riktar sig till unga personer som kan befinna sig inom någon av dessa 

målgrupper.  

 

I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning 

och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuteras av parterna i lokusgruppen och 

alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.  

 

 

Åsa Fichtel, Förbundschef 


