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(Se även bilaga "Instruktioner för ansökan samverkansinsatser inom samordningsfof6undet . Rubriker med * 
har förklarande/stödjande text i bilagan.) Ansökan ska även skickas in elektroniskt i Word-format. 

Insatsens namn Ung framtid 

Insatsägare (*) 
Organisation: Tierps Kommun 

Samverkansparter (*) 

Organisation: Arbetsförmedlingen 
Organisation: Försäkringskassan 
Organisation: Region Uppsala 

Beskriv syftet med insatsen (*) 

Syftet är att insatsen ska utgöra en "öppen ingång" där unga folkbokförda i Tierps kommun ska få tillgång till 
samordnade rehabiliterade insatser för att komma vidare till arbete eller studier. Genom samordnade 
insatser med samarbetsparterna; Försäkringskassan, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen ska individen ges 
förutsättningarna att komma in i samhällsstrukturen och träda in på arbetsmarknaden eller i studier. 

Beskriv målen med insatsen (*) 

Övergripande mål: 
- Tidigt fånga upp individer som varken arbetar eller studerar
- Strukturer för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Tierps

kommun ska tydliggöras för att fler unga i Tierps kommun ska komma ut i arbete eller studier

Effektmål: 

Ett resursteam ska bildas för att hålla ihop samverkan med samordnade insatser för målgruppen 
Skapa strukturer och metoder för samarbete med företagen till arbetsträningsplatser med syfte att 
skapa möjligheter för individer att bli mer anställningsbara 
det ska under insatsens gång förtydligas hur insatsen ska kopplas ihop med arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret 

utbilda all personal som arbetar i insatsen i progressionsmätning baserat på BIP 

Insatsmål: 
att 50 % av deltagarna efter avslut från insats går vidare till arbete/studier 
att 90 % av deltagarna lotsas till det stöd och hjälp som de behöver, vilket sker genom en 
gemensamt upprättad planering (kan vara flerpartsmöte, SIP etc) 
Antalet arbetsträningsplatser ska utökas med minst 20 st under insatsens gång 
90 % av deltagarna ska visa på progression utifrån indikationerna inspirerade av BIP 

Beskriv bakgrunden till/behovet av insatsen (*) 
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 vi på Arbetsmarknadsenheten ser att de får stöd i korta perioder 
från alla parters verksamheter. Med parters verksamheter avser vi Arbetsförmedlingens insatser, 
Försäkringskassans och Regionens olika områden samt inom kommunen med Arbetsmarknadsenheten och 
skolan. De 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 kan vi göra skillnad. Kommunen behöver en 
modell med allt från aktivering till att företagen förbereds och stöttar till anställning. Samarbete med skolan 
på olika nivåer behöver utvecklas, för att möta upp de ungas särskilda behov för att de ska klara och 

genomföra studierna. 
Alla parter har resurser och genom samordnade insatser ska vi "täppa" till de hål som idag skapar en gråzon 
för våra unga. 
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Rekryteringen och bemanningen av personal till "resursteamet" är viktigt för det slutliga utfallet. Det 
bedöms betydelsefullt att parterna diskuterar och är eniga om vilka kompetenser och erfarenheter som bör 
finnas kring den unge. 

Mobiliseringsfasen: januari 2022 - mars 2022 
- Skapa ett resursteam
- Samverkansrutiner och kriterier för deltagandet i projektet tas fram i resursgruppen
- Ta fram rutin om aktualiseringen av deltagare
- Arbeta fram strategier för att hitta de unga

Genomförandefasen: april 2022 - september 2024 
Arbeta aktivt med de unga och arbeta operativt ute i kommunen för att hitta hemmasittarna. Ungdomar 
med aktivitetsersättning aktualiseras från Försäkringskassan. 

Avslutsfasen: oktober 2024 - december 2024 
Utvärdering och rapportskrivning med ett slutseminarium som avslutning. 

Beskriv målgrupp för insatsen (*) 

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 ingår där Försäkringskassan ger möjlighet att aktualisera. 

Ange förväntat antal deltagare: minst 50 individer per år 

Beskriv metod/metoder ni kommer använda (*) 

Under projekttiden ska vi hitta ungdomar i ålder 16-29 år som är i behov av stöd och hjälp för att komma 
vidare till arbete eller studier. Där socialt sammanhang och personlig utveckling stärker och motverkar 
eventuellt utanförskap. Genom samverkan fånga upp de unga med behov av stöd och hjälp. Marknadsföra 
kontaktuppgifter och möjligheten till egen kontakt, där även föräldrar eller andra personer i den unges liv 
kan skapa kontakt. Ta efter metoder som andra kommuner använt med lyckade resultat att hitta de unga. 

En kartläggning och bedömning rörande behovet av insats/aktivitet genomförs när kontakt etablerats. En 
planering upprättas utifrån den unges behov och förutsättningar med ansvarig vägledare som sammankallar 
andra kollegor i resursgruppen om en samplanering behövs. 

Inom Arbetsmarknadsenheten erbjuds allt från aktivering i Växtverket eller Snickeri till studieförberedande 
stöd eller praktik. Vid behov kan bedömning av arbetsförmåga genomföras, arbetsterapeuten kan stödja den 
unge på arbetsplatsen och även använda metoden SE - Supported Employment kan tillämpas. 

Det ska vara möjligt att kombinera de aktiviteter som kommunen står för med Arbetsförmedlingens 
upphandlade tjänster, därför är det viktigt att kommunens aktiviteter utformas på ett sätt så att de kan vara 
ett komplement till det stödet som Arbetsförmedlingens fristående aktörer erbjuder. 

Genom samordnade insatser och jobba i samverkan runt individen skapa bra förutsättningar för de unga att 
hamna rätt och närma sig arbetsmarknaden. 

En resursgrupp inrättas, som träffas och samplanerar kring den unge när behovet finns eller uppstår. I 

resursteamet ingår personal från samverkansparter och personal från andra insatser/aktiviteter som 
individen har, exempel; boendestöd, kontaktperson, missbruk mm. Vägledare ansvarar för samordningen av 
möten när behovet uppstår. 

BIP är ett framtaget progressionsmätningsverktyg, i Danmark, som kommer att användas under projekttiden 
för att följa de ungas progression. Personal inom projektet och som arbetar med unga ska utbildas under 
projekttiden. BIP ska användas var tredje månad på målgruppen. 

Tjänstedesign är en metod som kartlägger behov hos en målgrupp och den kommer att användas för att 
säkerställa att vi möter upp rätt behov. Vi kommer att använda den både på målgruppen och företagen för 
att skapa så bra förutsättningar som möjligt. 
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Budgetsammanställning 

Projektets löptid 2022-01-01 

Kostnader i tkr 

Att rekvirera från 

Samordningsförbundet 

Huvudinsatsägare 

!Tierps kommun

Delinsatsägare 1 

!Arbetsförmedlingen

Delinsatsägare 2 

I Region Uppsala 

Delinsatsägare 3 

I Försäkringskassan 

Delinsatsägare 4 

Summa 

Instruktioner till ansökan: 

8 010 ooo: 

160 0001 

240 0001 

01 

Qi 
I 

8 410 000 

Ung framtid 

2024-12-31 

Projektägarnas 

egenfinansiering 

6 865 0001 

Oj 

ol 

ol 

0 

6 865 000 

För över innehållet i denna tabell till projektplanen under rubriken Projektets finansiering. 

Den detaljerade budgeten skickas med ansökan som en bilaga. 

Totalt projektet 

14 875 0001 

160 0001 

240 0001 

01 

0 

15 275 000 

(Avser år  2022-2023)
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