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Projekt Ungdomssatsningen Knivsta
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta
att
att

bevilja medel med maximalt 2 803 000 kronor för ”Projekt ungdomssatsningen
Knivsta” under perioden 2017-01-01 till 2018-12-31, enligt inkommen ansökan.
finansieringen av samverkansprojektet gäller under förutsättning att förbundet
beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver

Ärendet
Ansökan
Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen ansöker om finansiering för projektet
ungdomssatsningen. Syftet med projektet är att genom nära samverkan mellan skola,
socialtjänst, fritidsverksamhet och arbetsförmedlingen vara ett stöd för ungdomar i Knivsta
(ålder 16-24 år) som står långt från arbetsmarknaden, att närma sig eller träda in på
arbetsmarknaden genom studier och/eller arbete/praktik. Samverkan är sedan tidigare
grundlagd genom bl a medel för DUA. Parterna avser nu att utveckla samverkan ytterligare.
Målet är att kommunens och arbetsförmedlingens personalresurser ska samverka effektivt så
att det gynnar den ungas väg till ett arbete/sysselsättning samt att vara ett stöd i att samordna
insatser och kontakt med organisationer som redan finns (t ex Stegen arbetsrehabilitering och
mötesplats för personer med psykisk ohälsa, UngKomp, #jag med, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassa).
Målgrupp för insatsen är ungdomar 16-24 år, ungdomar som har hoppat av skolan, ungdomar
utan känd aktivitet och ungdomar som har eller är i behov av aktivitetsersättning.
Kostnaden för projektet är 0,5 studie- och yrkesvägledning, 0,8 yrkessamordnare (stödja
hemmasittare) och 1,0 aktivitetshandledare (tillsammans med ungdomar planera aktiviteter). I
projektet ingår även overhead och aktivitetskostnader med 400 000.
Arbetsförmedlingen kommer att vara en aktiv samverkanspart och använda befintliga insatser
och program baserat på individens behov.
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Bedömning:
Minst två av förbundets parter har gått ihop om ansökan. Ansökan riktar sig till målgruppen
för finansiell samordning. Det är personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att
närma sig arbetsmarknaden. Projektet är en individinsats som kommer att arbeta med
inregistrerade deltagare. Projektet syftar även till att effektivisera resursanvändningen hos
huvudmännen.
Föredragande
Geli Lytter
Verksamhetsutvecklare

