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Ung Intro (f.d. Förrehabiliterande insatser för unga med 
aktivitetsersättning) 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt tilläggsansökan till insatsen Ung Intro  

 

att avsätta maximalt 550 000 kr som finansiering under perioden 2018-11-01 till 2020-08-31 

 

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 

Uppsala kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala har ansökt om och 

beviljats medel till insatsen Ung Intro (tidigare Förrehabiliterande insatser för unga med 

aktivitetsersättning). Insatsens syfte är att skapa en pilotverksamhet, främst för ungdomar som 

uppbär aktivitetsersättning och som är i behov av förrehabiliterande insatser för att nå det förstärkta 

samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

 

Detta är en tilläggsansökan till Ung Intro som syftar till att finansiera en processutvärdering av 

insatsen. I processen med ansökan om medel för insatsen Ung Intro var samtliga parter överens 

om att man ville genomföra en utvärdering, dock inte vilken specifik typ av utvärdering. Under de 

första styrgruppsmötena efter att insatsen startat kom man överens om att man ville göra en 

processutvärdering och man ser ett behov av att utvärdera samverkan på strukturell nivå. Efter 

offert från universitetet, visade sig den här typen av utvärdering kosta betydligt mer än man 

tidigare antagit i den ursprungliga budgeten. 

 

Syftet med utvärderingen är att se i vilken utsträckning Ung Intro bidrar till att målgruppen 

kommer med i det förstärkta samarbetet mellan AF och FK och i förlängningen närmar sig arbete 

eller studier. Vidare är ett syfte med utvärderingen att identifiera och synliggöra strukturproblem 

i samverkan mellan berörda parter i insatsen för att kunna åtgärda dessa. Ytterligare ett syfte är att 

identifiera vilka metoder och verktyg som används i arbetet med målgruppen samt på vilket sätt 

dessa används.  

 

Målgruppen för utvärderingen fokusgrupper samt medarbetare inom respektive organisation, t.ex. 

insatsmedarbetare, medarbetare inom de olika organisationerna och styrgruppens medlemmar. 
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Enligt offerten från universitetet är det ett intensivt arbete med denna typ av utvärdering. De 

kommer ha en forskare på 40 % som, bland annat, kommer delta i projektmöten, samla in och 

analysera dokumentation och hålla i fokusgrupper och intervjuer med medarbetare och andra 

medverkade parter. Forskaren kommer också regelbundet hålla seminarier för att presentera 

arbetet så långt samt ett större slutseminarium när rapporten är klar. 

 

Insatsen Ung Intro har varit i gång sedan i maj 2018 och tagit in deltagare från och med september 

samma år. Målsättningen är att arbetet med processutvärderingen skall starta igång 1 november 

2018 och avslutas 31 augusti 2020.  

 

Bedömning 

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

individinriktade eller strukturövergripande. Insatsen Ung Intro riktar sig i huvudsak mot individer. 

Deltagare skrivs 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.  

 

Parterna ansöker här om ytterligare medel för att bekosta en processutvärdering av insatsen Ung 

Intro. I ansökan ”Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning” har man ansökt 

om 250 000 kronor för utvärdering. I universitetets offert framgår dock att detta är alldeles för 

lågt räknat. Offerten ligger på 780 000 kronor.  

 

Målgrupp för insatsen är ungdomar som behöver förrehabiliterande insatser för att komma ut i 

egen försörjning. Majoriteten av dessa uppbär aktivitetsersättning och det är viktigt att hitta 

framgångsrika och lämpliga metoder för att stötta dessa ungdomar i att ta sig vidare mot egen 

försörjning. En processutvärdering kan bidra till att identifiera och testa lämpliga metoder och 

därmed hitta hållbara och långsiktiga arbetssätt. Målsättningen är också att implementera 

pilotverksamheten i enlighet med det som kommer fram i processutvärderingen.   

 

Utifrån insatsens inriktning, målgruppens behov och angivna mål bedöms detta som en adekvat 

kostnad inom ramen för förbundets inriktning. Ansökan har diskuterats i lokusgruppen och 

samtliga parter står bakom den. 

 

 

 

Åsa Fichtel, Förbundschef 


