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Projektplan för kartläggning av unga personer med
aktivitetsersättning –
Vem kan vara med?
BAKGRUND

Arbetsförmedlingen har tillsammans med Försäkringskassan ett särskilt
uppdrag att bedriva verksamhet för unga personer under 30 år och som har
aktivitetsersättning. Arbetsförmedlingen har även ett särskilt uppdrag för
unga elever som fyllt 16 år med diagnostiserade funktionshinder och som
finns i gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, friskolegymnasier, riksgymnasier
eller fullgör gymnasiestudier på folkhögskolor.
Antal personer med aktivitetsersättning har ökat kraftigt de senare åren och
vi står inför ett generationsskifte i arbetslivet där det är många som idag
befinner sig i arbetslivet som ska gå i pension. Därför behöver vi se över
målgruppen för att se vilka personer som är möjliga att få ut till
arbetsmarknaden in i arbetskraften. Vi har även uppmärksammat att många
ungdomar med funktionshinder ”faller mellan stolarna” när de slutar
gymnasieskolan. Att få rätt stöd från Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan
och vården är av stor betydelse för möjligheterna till arbete och egen
försörjning.
VERKSAMHETSIDÉ

Genomföra kartläggning på samtliga unga under 30 år i Örebro kommun som
är beviljade aktivitetsersättning.
Kartläggningen är en första del i ett större projekt som planeras tillsammans
med bland andra psykiatrin i Örebro.
MÅLGRUPP

Målgruppen är personer under 30 år som är beviljade Aktivitetsersättning.
Det är ca 550 personer i Örebro som har aktivitetsersättning. Målgruppen
har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala
och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder.
SYFTE

Karläggningen ska ta fram vilka personer i målgruppen som har
förutsättningar för att klara arbetslivsinriktad rehabilitering direkt eller med
särskilda insatser. För de personer som inte har förutsättningar för
arbetslivsinriktade åtgärder direkt kan det bli aktuellt att få delta i aktiviteter
inom ramen för det planerade projektet.
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MÅL

Målet är att genom kartläggning få information om målgruppens status,
behov av olika insatser/åtgärder samt antal individer med dessa behov.
VERKSAMHETSINNEHÅLL

Med stöd av ordinarie handläggare på FK ska projekthandläggare kartlägga
vilka personer som har förutsättningar för att starta upp arbetslivsinriktad
rehabilitering.
En handläggare ska under 6 månader genomföra kartläggningar på de unga
personer under 30 år som är beviljad aktivitetsersättning. Idag finns ca 550
pågående aktivitetsersättningar i Örebro. De unga som kartläggningen
identifierar som att de kan och vill pröva sin möjlighet till arbete ska
aktualiseras i beredningsgruppen för arbetslivsinriktad rehabilitering med det
särskilda stöd som finns inom ramen för samverkan AF/FK enligt
handlingsplan. Om det finns behov av åtgärder dessförinnan ska även dessa
aktualiseras.
LEDNING OCH ORGANISATION

Huvudmannaskap
Försäkringskassan, som även redovisar beviljade kostnader till Finsam.
Styrgrupp
En representant för FK respektive AF utses att styra och följa verksamheten.
Finsam deltar i styrgruppen för att följa upp att kartläggning sker enligt plan
och för att ge samordnings- och samverkansstöd.
Bemanning
En handläggare(100 %) under 6 månader.
LOKALER OCH UTRUSTNING

Försäkringskassan upplåter lokal och utrustning
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Handläggare registrerar löpande resultatet av sin kartläggning.

Den 15 augusti 2010 och efter kartläggningens slut (senast den 30 november 2010)
ska till Finsam skriftligt redovisas följande:
- Antal personer som kartlagts
- Antal som aktualiserats för samverkan AF/FK enligt handlingsplan
- Antal som aktualiserats för andra åtgärder/insatser
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-

Information om målgruppens status (resultat av kartläggningen)

KOSTNADER/ÅR

Kostnad
projektledare
Löner 1 person
(100 %) inkl
arb.givaravgifter

Belopp
257 400

FINANSIERING

Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid sammanträde 2010-04-14
beviljat medel till kartläggningen med ovanstående belopp.
Projektplanen är sammanställd av Jane Berggren Finsam och Ulf Westerlund
Försäkringskassan, efter omarbetning av ansökan ställd av Liisa Ejdenwik
Arbetsförmedlingen och Anneli Moilanen Försäkringskassan.
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