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Projekttitel
UMA (unga med aktivitetsersättning)
Projektägare
Försäkringskassan, Östersund
Period
2013-08-15 – 2014-08-14

Projektledare
Maria Isberg, Försäkringskassan, Östersund
Partners
Östersunds kommun, Arbetsförmedlingen, Jämtlands läns landsting genom psykiatrin samt
Försäkringskassan
Målgrupp
Personer 19-29 år, boende inom Östersunds kommun, som har AE (aktivitetsersättning) eller
som kan bli aktuella för AE och/eller där bedömningen är att individen har behov av
samordnade insatser. Flertalet av deltagarna har en psykiatrisk problematik, främst
neuropsykiatrisk.

Mål
Övergripande:
Genom att tillskapa en tvärsektoriell beredningsgrupp där resurser och arbetssätt konsulteras
ökas möjligheten för unga med aktivitetsersättning att få en väl genomlyst individuell planering
och ett genomfört stöd så att ett närmande till arbetslivet sker.
Delmål:
-

Utveckla och testa en modell med beredningsgrupp
Bästa möjliga samordning och tillgång till parternas samlade resurser
Skapa system för att kunna identifiera och utveckla nya insatser
Ökad kompetens om målgruppen
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Syfte och innehåll
För att förstärka det gemensamma stödet för individen inrättas en gemensam beredningsgrupp
där ärenden ska presenteras och diskuteras. Diskussionen ska ge de olika parternas syn på ärendet
och vad man kan bidra med från respektive part. Beredningsgruppen ger förslag på vad en
fortsatt planering.
Beredningsgruppen identifierar behov av stöd och insatser som inte är tillgängliga och förmedla
dessa till styrgruppen för att utveckling av befintliga insatser för att bättre tillgodose målgruppens
behov.
Beredningsgruppen ska följa de personer som varit aktuella. Gruppen ska förmedla goda
erfarenheter vidare. Inom projektet planeras spridning av kunskaper och erfarenheter.

Utvärderingsplan





Uppföljning av mål och resultat sker skriftligen till styrgrupp sker vid 4 tillfällen under
projekttiden varav den sista är slutrapportering
En delrapport till styrgrupp och Samordningsförbundet 2014 -02-15
Slutrapport för insatsen skall vara uppdragsgivaren tillhanda senast sex veckor efter
insatsens slut senast 2014- 09-25
SUS inrapportering kontinuerligt

Sammanfattat av
/Gunilla Kaev
Juni 2013
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