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Ansökan Ung framtid  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Ung framtid, Tierp för perioden  
1 januari 2023 fram till 31 december 2024, maximalt 5 550 000 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. 
 
 
Ärendet 
 
Ansökan 
Tierps kommun, ansöker tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Region Uppsala om finansiering för insatsen Ung framtid under perioden 1 januari 2023 till 
och med sista december 2024. Ansökan gäller en förlängning av tidigare insats som beviljats 
till och med 31 december 2022. 
 
Denna förlängningsansökan ska ge förutsättningar att fortsätta arbeta och skapa bra 
förutsättningar att nå målen samt testa och arbeta fram metoder som ska implementeras. 
Insatsens syfte är att utgöra en "öppen ingång" där unga i åldern 16–29 år ska få tillgång till 
samordnade rehabiliterade insatser för att komma vidare och på sikt komma ut till arbete 
eller studier.  
 
De övergripande målen är att tidigt fånga upp individer som varken arbetar eller studerar 
samt att etablera strukturer för samverkan mellan parterna för att fler unga i Tierps kommun 
ska komma ut i arbete eller studier.  
 
I ansökan framgår att man inom ska utforma metoder för att finna och komma i kontakt med 
fler unga som varken arbetar eller studerar och som inte fångas upp i de ordinarie systemen. 
Ung framtid ska komplettera det befintliga arbetssättet inom det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) bland annat genom uppsökande verksamhet. 
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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. 
 
Finansiering söks för: två vägledare varav en har projektledarrollen (195 %), med ansvar för 
samordning och som arbetar med det förrehabiliterande arbetet. En ungdomscoach på 20 % 
ska arbeta uppsökande och motivera och jobba för att få de unga till aktiviteter.  
En arbetskonsulent på 90 % arbetar mot företagen och ordnar och ansvarar under 
praktiktiden. En arbetsterapeut på 100 % ska stödja och hjälpa på arbetsplatsen.  
En arbetsförmedlare på 10 % kommer ingå i insatsen och därmed ge bra förutsättningar för 
att de unga får ta del av Arbetsförmedlingens tjänster och insatser. En samordnare från 
regionen finansieras med 10 %, 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. I ansökan framkommer också att varje 
part bidrar med medfinansiering i olika utsträckning, som ett komplement till insatsen och 
för att möjliggöra smidiga övergångar till ordinarie verksamhet. 
 
I ansökan redogörs också för del delar som startats upp under de första månaderna av 
insatstiden vilket är bland annat etablering av resursteam, framtagandet av 
samverkansrutin, uppsökande arbete hos målgruppen.  
 
Bedömning 
Ansökan rör en förlängning av individinsatsen Ung framtid där Tierps kommun är insatsägare 
och Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala är samverkansparter. 
Bedömningen är att insatsen ligger i linje med förbundets inriktning vad gäller målgrupper 
och innehåll. I ansökan anges resultat och mätbara mål som överensstämmer med 
förbundets inriktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. Ett resonemang 
kring möjligheterna för implementering framkommer i ansökan och den frågan kommer 
följas upp genom kvartalsrapportering till förbundet. Ansökan har diskuterats i Tierps 
lokusgrupp både genom mejlväxling och vid ett möte i juni 2022.  
 
 
Åsa Fichtel, Förbundschef 
 


