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Ansökan Ung framtid  
 
Förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsens besluta  
 
att bevilja finansiellt stöd för insatsen Ung framtid för perioden 1 januari 2022 fram till 31 
december 2022, maximalt 2 803 333 kronor, 1 år med eventuell option på förlängning. 
 
att vid ansökan om förlängning ska parternas egenfinansiering framgå, en tydligare 
beskrivning av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering 
formuleras. Samt ett förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.  
 
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 
 
Tierps kommun, ansöker tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Region Uppsala om finansiering för en insats, Ung Framtid, under perioden 1 januari 2022 till 
och med sista december 2024. Insatsen syftar till att utgöra en "öppen ingång" där unga i 
åldern 16–29 år, folkbokförda i Tierps kommun, ska få tillgång till samordnade rehabiliterade 
insatser för att komma vidare till arbete eller studier.  
 

Målgruppen är ungdomar 16 - 29 år som varken studerar eller arbetar och inte har andra 
insatser som är riktade och ger stöd till studier eller arbete. Unga med funktionsnedsättning 
ska prioriteras. Även ungdomar med aktivitetsersättning kommer ingå, där 
Försäkringskassan ger möjlighet att aktualisera. 
 
Bakgrunden till insatsen beskrivs utifrån att gruppen unga i Tierps kommun som varken 
studerar eller arbetar i ålder upp till 29 år är stor. Det saknas samordnade insatser för 
målgruppen och de unga går från en insats till annan och fram och tillbaka mellan 
verksamheterna. Samordning saknas till stora delar och genom att ta ett samlat grepp från 
alla parter vill man med denna insats göra skillnad. Alla parter har resurser och genom 
samordnade insatser kan insatsen göra det möjligt att "täppa" till de hål som idag skapar en 
gråzon för de unga.   
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Inom insatsen kommer ett brett spektrum av metoder och arbetssätt användas, såsom 
tjänstedesign, Acceptance and commitment therapy (ACT), Supported Employment och 
uppsökande verksamhet. Det senare för att identifiera och hitta de unga som är i störst  
behov av insatsen. För att öka tillgången till aktiverande platser kommer det under 
insatstiden byggas upp ett snickeri i kommunens försorg, vilket möjliggör till fler 
aktiveringsplatser för de unga, utöver de som finns inom växthuset idag. Genom 
samordnade insatser och samverkan runt individen ska det skapas bra förutsättningar för att 
de unga ska kunna närma sig arbetsmarknaden. När behov uppstår, är tanken att en 
resursgrupp inrättas, som träffas och samplanerar kring den unge. Där kan exempelvis 
personal från samverkansparter ingå samt personer från andra insatser/aktiviteter som 
individen har. 
 
Finansiering söks för: två vägledare varav en har projektledarrollen, med ansvar för 
samordning och som arbetar med det förrehabiliterande arbetet. En ungdomscoach kommer 
att arbeta i hemmet och motivera och jobba för att få de unga till verksamheten.  
En arbetskonsulent arbetar mot företagen och ordnar och ansvarar under praktiktiden. En 
arbetsterapeut kommer att stödja och hjälpa på arbetsplatsen.  
En del av en arbetsförmedlartjänst från Arbetsförmedlingen kommer ingå i insatsen och 
därmed ge bra förutsättningar för att de unga får ta del av myndighetens tjänster och 
insatser. Regionen kommer delta genom en samordnande funktion på vårdcentralen som 
kan hantera medicinska frågor och vid behov lotsa till lämplig profession/vårdgivare. 
Försäkringskassan kommer att ingå i samverkan med befintliga resurser, utifrån deras 
uppdrag med unga. Utöver detta kommer egenfinansierade tjänster och insatser att ingå 
som ett komplement till de sökta medlen.  
 
Bedömning 
 
Ansökan rör en individinsats där Tierps kommun står som insatsägare och Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Region Uppsala är samverkansparter. Målgruppen är unga i åldern 
16-29 år som varken arbetar eller studerar med behov av samordnade stödinsatser. Unga 
med funktionsnedsättningar är prioriterade.  
 
Utifrån den inriktning och prioriterades målgrupper som styrelsen fattat beslut om, kan den 
sökta insatsen anses ligga väl i linje med denna inriktning. 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 Tierps lokusgrupp i juni 2021 där alla medsökande 
parter i insatsen har ställt sig bakom ansökan.  
 
Arbetsutskottet föreslår att ansökan ska beviljas på ett år. Samordningsförbundet välkomnar 
en ny ansökan för beslut om ytterligare år. Inför beslut om eventuell förlängning av insatsen 
ska i den nya ansökan framgå: parternas egenfinansiering i insatsen, en tydligare beskrivning 
av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering samt ett 
förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.  
 


