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Dnr. 2017:53 


FS 200319 bilaga nr. 8-8.1 


Ung Intro-tilläggsansökan 


Förslag till beslut 


Förbundsstyrelsen föreslås besluta 


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


att avsätta maximalt 1 407 000 kr som finansiering under perioden 2020-09-01 till 2021-06-30 


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, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala ansöker 


gemensamt om medel till pågående insats Ung Intro där Uppsala kommun är insatsägare.  


Det ursprungliga syftet med insatsen, som pågått sedan maj 2018, är att skapa och renodla en 


flexibel metod för att arbeta förrehabiliterande med unga med funktionsnedsättning/psykisk 


ohälsa för att dessa individer ska kunna närma sig arbete eller studier. Anledningen till denna 


tilläggsansökan är att förlänga insatsen med nio månader. Under förlängningen är syftet att det 


ska bli tydligt vad som ska implementeras av det arbete som görs och hur denna implementering 


ska ske. Enligt ansökan finns en del kvarstående arbete att göra beträffande rutiner och 


samverkan för att undanröja organisatoriska hinder för deltagarna. De övergripande målen med 


insatsen är att skapa en gemensam plattform för att arbeta med målgruppen och att skapa ett 


effektivt och flexibelt arbetssätt som kan implementeras.  


Bedömning 


Ung Intro startade i maj 2018. Insatsmålet om 50 deltagare löpande är nått och av de individer 


som fått stöd via insatsen har flera tagit betydande steg framåt för att närma sig arbetsmarknaden 


genom bland annat praktik och studier. Några individer har också gått vidare till arbete. 


Parterna ansöker om ytterligare medel för att förlänga en pågående insats som visat på goda 


resultat, där det framkommit att behoven av att skapa ett arbetssätt för att arbeta med gruppen 


unga med aktivitetsersättning är stora. Inom pågående insats har man kommit en god bit på väg 


och insatsen bedöms ligga bra till i förhållande till uppsatta mål. Det bedöms angeläget att 
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verksamheten får fortsätta utveckla samverkan och metoder för att förbättra möjligheten för 


målgruppen att nå egen försörjning. Denna insats riktar sig mot en av de målgrupper som 


styrelsen tydliggjort som prioriterad; unga med funktionsnedsättning och/eller 


aktivitetsersättning. 


 


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


kostnad inom ramen för förbundets inriktning. 


 


 


Åsa Fichtel, Förbundschef 






























































































