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1. Projektnamn
Förstudie UMA – unga med aktivitetsersättning

2. Projektägare och samverkansparter
Försäkringskassan är projektägare. Övriga parter är
Arbetsförmedlingen och aktuella kommuner.

3. Bakgrund och problembeskrivning
Unga med aktivitetsersättning möter ofta stora svårigheter på
arbetsmarknaden. De har svårare att få ett arbete och har i genomsnitt
lägre inkomster och kortare utbildning jämfört med personer utan
aktivitetsersättning. I den granskning som riksrevisionen gjort och som
resulterade i rapporten ”Aktivitetsersättning en ersättning utan
aktivitet” (2015:7) står bl a följande:
Riksrevisionens övergripande slutsats är att syftet med
aktivitetsersättningen inte uppnås och att ersättningen inte lever upp till
riksdagens och regeringens mål om ett aktivt förhållningssätt för unga
med nedsatt arbetsförmåga
Riksrevisionens granskning visar att det behov av insatser som i
dagsläget finns för gruppen med aktivitetsersättning inte motsvaras av
det utbud som tillgodoses vare sig genom kommunernas dagliga
verksamhet, Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering eller
de aktiviteter som Försäkringskassan beviljar särskild ersättning för.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett gemensamt
uppdrag kring gruppen unga med aktivitetsersättning inom ramen för
det förstärkta samarbetet. De svårigheter som främst funnits är
svårigheter att uppnå ett fullgott resultat inom de tidsramar som finns i
det förstärkta samarbetet. På många ställen saknas möjlighet till det
som brukar kallas ”förrehabilitering”. För att kvalificera sig för
inskrivning måste det stå klart att det är ett förvärvsarbete som
eftersöks. För de unga som i första hand behöver en sysselsättning för
att senare komma vidare mot förvärvsarbete saknas ibland den
möjligheten men framför allt saknas möjligheten att kombinera en
sysselsättning man trivs med och möjligheten att samtidigt prova om
förvärvsarbete är möjligt. Här behövs ett bättre samarbete med
kommunerna innan och under tiden den unge är inskriven i förstärkt
samarbete.
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Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har via sina regleringsbrev
fått ett uppdrag att uppmärksamma frågan kring unga med
aktivitetsersättning i samordningsförbunden.
2013 inleddes ett för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
gemensamt utvärderings projekt ”Effektutvärdering av insatser för
unga med aktivitetsersättning ” som pågått fram till januari 2016 och
där resultatet håller på att sammanställas. Under projekts gång har tre
metoder utvärderats. Dels det traditionella arbetet i Förstärkt
Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Dels
metoderna Supported Employment och Case Management.
Samordningsförbunden i Lundaområdet ordnade i maj 2016 en
gemensam workshop (ett s k Future Café) kring frågan om hur stödjer
vi bäst unga med aktivitetsersättning på vägen mot arbete med
inbjudna från kommuner, vård, arbetsförmedling försäkringskassa och
brukarorganisationer. Konklusionen efter workshopen var att det krävs
gemensamma åtagande för att unga med aktivitetsersättning ska få en
möjlighet till egenförsörjning.
I januari 2017 var det cirka 900 personer som hade aktivitetsersättning
i Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Burlöv, Staffanstorp, Kävlinge och Lomma.
Av dessa arbetas det aktivt just nu med ca 300 personer. Mellan 50100 personer till förväntas kunna komma närmare förvärvsarbete med
hjälp av olika typer av insatser. Alla 900 är inte i behov av insatser. En
del har så pass omfattande funktionsnedsättning att förvärvsarbete
inte kommer att bli aktuellt och en del har för närvarande
sysselsättning via aktiviteter eller daglig verksamhet och är inte i
dagsläget aktuella för mer insatser.

4. Syfte
Att få aktivitetsersättning att bli en ersättning med aktivitet, på vägen
till självförsörjning.

5. Mål
Att förstudien ska leda fram till konkret förslag på insats som är väl
förankrad i samtliga myndigheter.

6. Beskrivning av projektet och dess organisation
Målgruppen kommer att kartläggas, vad gäller antal och vilken typ av
aktivitet som f n pågår. De verksamheter som finns för målgruppen i
aktuella kommuner ska kartläggas genom intervjuer och personlig
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kontakt i varje kommun. Samtal kommer att föras kring tidigare
lyckade resultat och verksamhet och vad som behöver förändras,
förbättras eller kompletteras.
Projektet kommer ha en projektledare och en arbetsgrupp som ska
bestå av representanter för berörda samordningsförbund,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

7. Förväntat resultat
Kartläggningen, via intervjuer och diskussioner med berörd personal,
förväntas leda till dels en bättre kännedom om vad som redan finns
tillgängligt för målgruppen dels mer konkreta förslag till fortsatt arbete i
form av ett fortsatt finsamprojekt.

8. Finansiering och andra resurser
Projektledare/processledare 100 % i 8 månader
workshop
summa

400 000 kr
40 000 kr
440 000 kr

vilket fördelas på följande sätt
Lunds Samordningsförbund
Finsam Mittskåne (Eslöv-Höör-Hörby)
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

184 800 kr
101 200 kr
88 000 kr
66 000 kr

(fördelning är gjord utifrån Statistiska Centralbyråns
befolkningsstatistik gällande kvartal 4 2016)

9. Tidsplan
4 + 4 månader. Fördelat på en period om 4 månader av kartläggning
följt av en workshop kring resultatet av denna och därefter 4 månader
fortsatt förankringsarbete i kommunerna kring hur vi fortsätter.
Avslutning i form av en till workshop.

10. Uppföljning
Kontinuerlig rapportering till respektive samordningsförbund.
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