2017 års redovisning för
Unga vuxna 19–29 år med aktivitetsersättning

Syfte och mål med insatsen
Syftet är att ge stöd till gruppen unga vuxna med aktivitetsersättning så de kan nå arbete/studier
eller övergång till andra lämpliga verksamheter utifrån uppnådd aktivitets- och arbetsförmåga.
Målsättningen är att individen ska få ökad kunskap om arbetsmarknadens krav och ökad kunskap
om sina egna resurser och förmågor samt kunskap om den egna funktionsnedsättningens inverkan
i en arbetssituation. Målet är att individen ska nå egen försörjning. I de fall där anställning inte är
ett realistiskt mål är det viktigt att individen får stöd till sysselsättning på rätt nivå med advekat
ersättningsform.

Redogörelse för arbetet
Försäkringskassans handläggare initierar deltagare till Activa. Deltagare har startats individuellt
eller i grupp.
Handläggare på FK och arbetskonsulenter på Activa har under året haft 2 möten (11/5 + 16/11)
där vi gått igenom arbetssätt, remittering och hur vi ska föra arbetet framåt. I november bestämdes
att enbart individuella starter kommer ske framöver, då vi under det senaste året sett att
handläggarna haft svårt att remittera deltagare till planerade gruppstarter. Alla deltagare får
arbetsmarknadskunskap och arbetsprövning, detta utifrån individuellt behov.
Grunden i avtalet är att deltagarna är inskriva hos Activa i 1 år, och möjlighet till förlängning kan
finnas efter samråd mellan deltagare, handläggare på Försäkringskassan samt arbetskonsulent på
Activa. Sedan starten 2012 så har vi sett att enskilda deltagare haft behov av längre insatser,
uppemot 2,5 år. Det förekommer även deltagare som är inskrivna kortare tid, ca 5 månader, sedan
avslut. De som är aktuella under några månader avslutas nästan uteslutande åter mot FK, pga
psykisk ohälsa. Av de 22 deltagare som avslutades under 2017 så var inskrivningstiden i
genomsnitt 16,5 månad (jämfört med 2016: 25 deltagare avslutades och genomsnittlig inskrivningstid hos Activa
var 12,24 månader).
Gemensamt för målgruppen är att de flesta har mer än en diagnos och att de idag före påbörjad
planering hos Activa saknar aktivitet. De deltagare som kommer ifråga skall ha behov av
utredning och bedömning när det gäller arbetsförmåga och stöd för att nå, få och behålla arbete på
den öppna arbetsmarknaden.
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Arbetssätt och metod kring deltagarna fungerar bra. Arbetskonsulenter och handläggare har
kontinuerlig kontakt kring varje enskild deltagare.

Insatser under 2017
Under 2017 har fokus varit på individuella starter av deltagare. 1 grupp påbörjades i januari 2017
med få deltagare. Försök till ytterliggare en gruppstart planerades, men då fanns det ej tillräckligt
med deltagare, som hade intresse eller möjlighet att ingå i grupp.
När ett gemensamt beslut togs att vi ej ska planera gruppstarter utan att handläggarna på
Försäkringskassan skulle boka in studiebesök till individuella starter så snart de varit i kontakt
med en presumtiv deltagare så har antal studiebesök ökat.

Resultat och deltagarsammanställning 2017
19 deltagare har påbörjat planering.
22 deltagare avslutades;
-

4 st. åter Försäkringskassan med rekommendation daglig verksamhet

-

3 st. studier (universitet samt folkhögskola)

-

4 st. åter Försäkringskassan och är i behov av annan planering, p.g.a psykisk ohälsa

-

3 st. anställning (4 av 5 har kvar partiell aktivitetsersättning)

-

8 st. övrigt:
2 st pga flytt
4 st pga avslag på nyansökan av AE, deltagarna väljer att skriva in sig på AF eller
att självständigt söka arbete
2 st mot AF då deltagarna fyllt 30 år)

Totalt avslutade deltagare från start 2012 är 104 stycken.
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Funktionsnedsättningar/Problematik
Variationen av funktionsnedsättningar är bred och flertalet deltagare har två eller flera diagnoser.
Psykisk ohälsa i kombination med ytterligare funktionsnedsättning är vanligt hos deltagarna, och
under 2017 upplevde handläggare från FK samt arbetskonsulenter från Activa att den psykiska
ohälsan har ökat hos målgruppen.
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