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Bryggan Östhammar
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Bryggan Östhammar
att avsätta maximalt 5 040 000 kr som finansiering under perioden 2018-03-01 till 2021-08-31
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
Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala ansöker om
medel till en insats med syfte att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att fånga upp dem
som sitter hemma och varken går i skolan eller jobbar, och arbeta för att motivera dem till att följa
ett introduktionsprogram inom gymnasieskolan eller delta i insatser mot arbetsmarknaden. Det
handlar om att bygga upp ett operativt samverkande arbetssätt mellan samverkansparterna kring
individen och samtidigt nyttja upparbetade nätverk. Östhammars kommun utgör insatsägare.
Målgrupp är unga personer 16-29 år, boende i kommunen, som sitter hemma och varken går till
skolan eller jobbar och som behöver stöd för att närma sig arbetslivet. Deltagarna i Bryggan kommer att vara få till antalet och kräva långa insatstider. Förväntat antal deltagare är ca 20 personer
per år. Målgruppen behöver kontinuitet och det är viktigt att påbörjade processer inte avbryts utan
att det finns samordning kring individen och en tydlig mottagare efter insatstiden.
Inom insatsen har angetts följande effektmål: 34 % ska efter insatstiden ha påbörjat en planering
mot arbete eller studier samt 80 % ska efter avslutad insats uppleva en mer positiv attityd till
framtiden. I insatsen har följande insatsmål angetts: inom en månad ska en tydlig gemensam
planering upprättas som deltagaren själv är medveten om och motiverad till, var tredje månad ska
planeringen följas upp och en ny bedömning om fortsatt deltagande göras, var tredje månad ska
deltagarens attityd till sin framtid mätas.
I projektet ska anställas en samordnare på 100 % och coacher på sammanlagt 140 %. Ansökan
sträcker sig över perioden 2018-03-01 till 2021-08-31 och budgeten periodiseras över insatstiden.
Egenfinansiering utgår även från Östhammars kommun för ytterligare verksamhetskostnader
såsom t ex lokaler, aktiviteter och resor.
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Bedömning
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 riktar sig i huvudsak mot individer och Deltagare kommer att skrivas in i
verksamheten och registreras på individnivå i SUS.
I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Denna verksamhet riktar sig mot dessa prioriterade 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

