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Förlängningsansökan Bryggan
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan för insatsen Bryggan, under
perioden 1 september 2021 fram till 31 augusti 2023, maximalt 3 560 000 kronor

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

Ärende
Ansökan
Östhammars kommun är insatsägare för insatsen Bryggan och samverkade parter är Region
Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Insatsen har på gått sedan 2018-03-01.
Lokus Östhammar är styrgrupp för insatsen. I insatsen finansierar Samordningsförbundet en
samordnare/ insatsansvarig samt två coacher.
Det ursprungliga syftet med Bryggan är att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att
fånga upp ungdomar som sitter hemma och varken går i skolan eller jobbar, och motivera dem
till att följa ett introduktionsprogram inom gymnasieskolan eller delta i insatser mot
arbetsmarknaden. Syftet med denna ansökan är att applicera Bryggans upparbetade arbetssätt
på en bredare målgrupp: personer i arbetsför ålder som varken arbetar eller studerar och som
behöver samordnat individuellt stöd för att närma sig arbetsmarknaden.
Insatsen har under de drygt två år som den varit igång, visat sig fungera väl med goda resultat
och de antaganden som gjordes i den ursprungliga ansökan har bekräftats. Styrgruppen önskar
att förlänga insatsen med två år och slutdatum skulle då bli 2023-08-31. Inom förlängningen
ska arbetssättet prövas på en bredare målgrupp som har behov av förberedande insatser för att
närma sig arbetsmarknaden. Denna målgrupp finns hos Samordningsförbundets alla fyra
parter. Corona-pandemin förväntas öka arbetslösheten och öka den psykiska ohälsan. Den
ökade belastningen på Samordningsförbundets parter risker att innebära att målgruppen för
Bryggan hamnar ännu längre från arbetsmarknaden.
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Att utöka målgruppen innebär ett steg i det systematiska förbättringsarbetet vad gäller
samverkan såväl internt i kommunen som mellan de fyra parterna. Ett upparbetat nätverk
finns, arbets- och förhållningssätt utvecklas och lärande sker. Det finns många vinster med att
fortsätta att bygga på det.
Bedömning
Insatsen har under de drygt två år som den pågått visat på goda resultat. De flesta deltagarna i
insatsen hittills har aktualiserats av psykiatrin och olika verksamheter i Östhammars kommun.
Alla fyra parter är aktiva i deltagarnas nätverk. Det finns en efterfrågan från Region Uppsala
för äldre deltagare, d.v.s. personer över 30 år. Försäkringskassan ser en vinst med att
överbrygga glappet mellan aktivitetsersättning och sjukersättning.
Denna insats är en individinsats med målet att utgöra en förrehabiliterande insats för individer
i behov av samordnat stöd. Att den nu pågående insatsen vill utöka målgruppen och därmed
också ansöka om en förlängning för att pröva arbetssättet på en bredare målgrupp anses ligga i
förbundets inriktning och komma den målgrupp som Samordningsförbundet prioriterar till
godo, dvs individer som riskerar att hamna i eller befinner sig i ett långvarigt
bidragsberoende.
I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning.
Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuterats i
Lokusgruppen där alla medsökande parter i insatsen har ställt sig bakom en ansökan om
förlängning och en utökning av målgruppen.
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