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Projektansökan till Västerbergslagens samordningsförbund FINSAM 

Bakgrund 

År 2012 fick samordningsförbunden i landet de första instruktionerna från 

Nationella samverkansgruppen om att prioritera målgruppen unga med 

aktivitetsersättning. Grunden till instruktionerna var Arbetsförmedlingens och 

Försäkringskassans regleringsbrev för år 2012 där det framgick att 

myndigheterna i samverkan genom samordningsförbund skulle stödja de unga 

med aktivitetsersättning som behöver arbetslivsinriktade eller samordnade 

rehabiliteringsinsatser med mål om att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. 

De senaste tio åren har antalet unga med aktivitetsersättning mer än fördubblats 

och omfattar idag omkring 39560 individer. 

Även om aktivitetsersättningens syfte är att öka de ungas möjligheter till arbete, 

är andelen personer som lämnar ersättningen för att söka sig ut på 

arbetsmarknaden ytterst liten. Närmare sextio procent går vidare till 

sjukersättning vid 30 års ålder. Detta visar på att aktivitetsersättning som 

ersättningsform skapar en inlåsningseffekt och det bedöms finnas stor risk att 

dessa unga människor aldrig etablerar sig på arbetsmarknaden och hamnar i ett 

permanent utanförskap.  

Västerbergslagens samordningsförbund genomförde nyligen en behovsanalys 

kring unga med aktivitetsersättning (projektet Ung till arbete –funktionshinder inget 

hinder). Resultatet av behovsanalysen visar tydligt på ett behov av en 

stödfunktion som skulle innebära ett flexibelt arbetssätt där individen får stöd 

på flera olika nivåer, bland annat stöd på arbetsplatsen – att vara en handledare 

eller mentor och hjälpa till med arbetsmiljöanpassningar samt det sociala 

samspelet.  

Arbetsmarknadsenheten ansöker därmed om medel för en aktiv insats riktad till 

unga med aktivitetsersättning, där en ny stödfunktion skapas och nya 

arbetsmetoder testas för att tillgodose de behov som har identifierats hos 

målgruppen. Insatsen kopplas även mot den nystartade verksamheten EVI- En 

Väg In. 

Mål och syfte 

Syfte 
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Att prova Supported Employment- metodik som arbetsmetod och hitta ett 

effektivt arbetssätt för att stödja målgruppen.  

Att få grepp om målgruppen som tidigare saknat riktad insats i Ludvika 

kommun.  

Att främja ökad samverkan kring målgruppen. 

Resultatmål: 

Att öka antalet personer som framåtriktad stegförflyttas mot rätt stödinsats. 

Hitta vägen hur personerna ska komma rätt. 

Att insatsen når 30 personer under 2 års period.  

Målgrupp: 

Personer i åldern 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning och saknar eller är i 

behov av annan insats.  

Genomförande: 

En projektledare rekryteras under våren 2017 för start hösten 2017 

Projektledarens arbetsuppgifter: 

Att stödja individen enligt Supported Employment-metodiken 

Att känna till och samordna alla olika kontakter kring individen och ta bort 

”störningsmoment”. Att hålla sig uppdaterad om individens ärende hos berörda 

aktörer. 

Att coach och motivera. En nära, kontinuerlig och långvarig kontakt med täta 

uppföljningar 

Att vara ett stöd på arbetsplatsen och en kontakt mot arbetsgivaren 

Att arbeta flexibelt och finnas tillgänglig för snabba utryckningar 

Projektledaren får utbildning i Supported Employment, en metod som av 

många aktörer inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet i Sverige och 

utomlands bedöms ge bäst resultat för arbetsinkludering för personer med 

stödbehov. Denna utbildning och arbetsmetod skulle bli något nytt och unikt i 

Ludvika kommun och ett verktyg för att snabbt hjälpa individen in i rätt 

sammanhang och närmare jobb, i enighet med regeringens mål för bland annat 

daglig verksamhet och för samordningsförbundens arbete med unga med 

aktivitetsersättning.  

Stödpersonerna får även utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

för att öka kunskapen och förståelsen för målgruppens problematik och 

därmed säkerställa rätt bemötande och arbetssätt.  

Tidsram:  

20170901-20190830 

Styrgrupp: 
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Vård- och omsorgsförvaltningen Ludvika , AME Ludvika,  

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, VBU, Habiliteringen, Psykiatrin, 

Västerbergslagens samordningsförbund 

Kostnadsplan:  

Total kostnad för projektet 1 300 000 kr  

År 1  

Lön: 550 000 kr 

Utbildning: 30 000 kr 

Resor o Boende: 15 000 kr 

Lokal: 50 000 kr  

Telefoni, IT: 15 000 kr  

Totalt: 660 000 kr 

År 2 

Lön: 555 000 kr 

Utbildning: 15 000 kr 

Resor o Boende:  5000 kr 

Lokal: 50 000 kr  

Telefoni, IT: 15 000 kr  

Totalt: 640 000 kr 

Uppföljning och utvärdering: 

Uppföljning sker kontinuerligt via Styrgruppsträffar  

Projektägaren ansvarar för att en skriftlig uppföljningsrapport lämnas in till 

FINSAMS styrelse efter insatsens första år och en skriftlig slutrapport efter år 

2. 

En uppföljningsrapport lämnas i till samordningsförbundets styrelse ett år efter 

avslutad insats. 

Implementering: 

Projektets strävan är, att insatsen ska finansieras och drivas av en eller flera 

huvudmän efter projektperioden om den påvisats positiva resultat.  

Tommy Berglund 

Arbetsmarknadschef 

0240-565461 

tommy.berglund@ludvika.se 
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