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Bryggan Östhammar Tilläggsansökan
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt tilläggsansökan till insatsen Bryggan Östhammar
att avsätta maximalt 385 000 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 har ansökt
om och beviljats medel till insatsen Bryggan. Insatsens syfte är 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. Insatsen 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.
Vid tiden för ansökan hade Östhammars kommun en tilltänkt lokal för verksamheten. Den lokalen
var inte helt ändamålsenlig men bedömdes kunna fungera. Läget eller tillgänglighetsaspekten var
dock inte optimal. Nu finns en ledig lokal i kommunen som skulle fungera mer adekvat för
insatsen. Den ligger centralt och i samma lokal som flera samverkande verksamheter.
Bedömning
Samordningsförbundet har beslutat om en ny inriktning inför 2018. Insatser som beviljas kan vara
individinriktade eller strukturövergripande. Insatsen Bryggan riktar sig i huvudsak mot individer
och deltagare kommer att skrivas in i verksamheten och registreras på individnivå i SUS.
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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.
Parterna ansöker om ytterligare medel för att bekosta en lokal där insatsens hela verksamhet ska
bedrivas. I den ursprungliga ansökan var en tilltänkt lokal egenfinansierad av kommunen. Den
lokalen var dock inte optimal i förhållande till innehåll eller målgrupp. Vid beviljande av medel
ska innehållet i en insats och dess möjlighet att uppfylla angivna mål bedömas.
Målgrupp för verksamheten är ungdomar som står långt från arbete eller studier. Dessa kan
under lång tid haft en utsatt situation med flera avslutade insatser och avbrutna relationer. För
denna målgrupp är det viktigt att ha en lokal som är enkel att nå och som inte är förknippad med
tidigare misslyckanden. Dessa ungdomar är i stort behov av en fungerande samverkan, vilket
underlättas av närhet till andra samverkansparter. Närheten kan även förenkla för ungdomarna att
närma sig och ta del av huvudmännens ordinarie verksamheter.
Utifrån insatsens inriktning, målgruppens behov och angivna mål bedöms detta som en adekvat
kostnad inom ramen för förbundets inriktning.
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