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Ansökan om samverkansmedel till specialsatsning på unga med 
aktivitetsersättning 
(ny ansökan avseende förlängning av projekttiden) 
 
 
Försäkringskassan har tidigare beviljats samverkansmedel för specialsatsning på unga med 
aktivitetsersättning boende i Lycksele kommun för tiden 1 april 2012 - 30 juni 2013. 
 
Till dags dato är 68 ungdomar (19-29 år) inskrivna i projektet och involverar två personliga 
handläggare på Försäkringskassan. Av dessa 68 är det 15 ungdomar som är beviljade 
aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång. I de allra flesta fall innebär det också att 
man efter avslutad skolgång beviljas fortsatt aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga. 
 
 Syftet med projektet initialt var att ytterligare förbättra kontaktvägarna, i första hand mellan 
Försäkringskassan och den psykiatriska öppet mottagningen i Lycksele för att se om vi kunde 
utveckla vårt samarbete till gagn för dessa personer. Hittills under projektet har det 
tydliggjorts än mer att Försäkringskassans samordnande roll är helt beroende av att alla 
aktörer i samhället gör sitt arbete. Även Försäkringskassan behöver utveckla metoder för 
handläggning och samordning så att varje enskild individ får ett adekvat stöd utifrån vars och 
ens förutsättningar. 
 
De erfarenheter som Resurscentrum redovisat ligger helt i linje med det som handläggarna på 
Försäkringskassan kunnat se i arbetet med de unga i gruppen. Ungdomarna är i en situation 
där man inte ens klarar av det dagliga med rutiner och sociala kontakter, utan det är att ”börja 
om från början” med det mest basala. Vi kan konstatera att vi till och med varit för 
optimistiska när det gäller målgruppens beredskap att medverka i sysselsättningsaktiviteter 
över huvudtaget.  
 
Det är alltså några få personer av de 68 som har förmåga att delta i någon form av 
arbetslivsinriktade åtgärder. Hittills har mycket av insatserna handlat om att överhuvudtaget 
få kontakt med ungdomarna, vare sig det gäller per telefon eller brev. Där ställföreträdare 
finns, går det betydligt lättare. Det verkar också som att en kontaktperson på psykiatrin kan 
vara en förmedlande länk till första mötet.    
 
I den första kontakten har det märkts att många av ungdomarna känner stor oro när 
Försäkringskassan hör av sig. Man är rädd att ersättningen ska dras in eller att man kommer 
att få ökade krav på sig för att ha ersättning. Det är därför viktigt att tålmodigt skapa ett 
förtroende mellan individen och handläggaren på Försäkringskassan för att kunna fortsätta 
arbetet tillsammans. 
  
Vi har haft som ambition att tillsammans med Resurscentrum agera som samordnare av de 
övriga resurser som finns, som exempelvis personliga ombud, vården/psykiatrin, skolan, 
socialförvaltning och arbetsförmedling. Arbetet har påbörjats och vi har inom 
Resurscentrums ram haft en första träff under februari 2013 som vi hoppas ska resultera i ett 
praktiskt samarbete runt enskilda individer under våren. Vi ser ett långsiktigt arbete i denna 



gruppering i syfte att hitta former för ett fortsatt nära samarbete inom våra ordinarie 
verksamheter under kommande år. 
 
 Ambitionen att utveckla det direkta samarbetet med den öppna psykvården kvarstår även i 
denna ansökan. Vi har mycket kvar att göra för att vi ska få samtalen med läkarna på 
gemensam ”våglängd”, det är viktigt att poängtera att det gäller åt båda håll! Det gäller även 
arbetsförmedlingens specialistresurser.  
 
Vi ser så här långt att satsningen på unga med funktionshinder kräver stora insatser för att 
enskilda individer ska få en seriös chans att pröva sina möjligheter efter sina egna 
förutsättningar och kunna gå vidare mot olika grad av egen försörjning. I den bästa av världar 
skulle det arbetet starta direkt vid 20 års ålder för att Försäkringskassan tillsammans med 
övriga aktörer hunnit utreda individens förutsättningar innan den fyllt 30 år; till någon grad 
av arbete, eventuellt kombinerad med sjukersättning eller om det ska vara hel sjukersättning. 
 
Denna ansökan om förlängning av projektet baseras på att arbetet hittills i det mesta handlat 
om att få kontakt och starta upp aktiviteter tillsammans med individen och övriga aktörer för 
att denne(a) ska få hjälp med att hantera vardagen för att kunna närma sig ett ”vuxenliv”. Det 
är viktigt att vi får möjlighet att fortsätta de täta kontakterna med de unga och aktörerna runt 
omkring för att kunna upprätthålla det förtroende som Försäkringskassans handläggare 
arbetat upp.  
 
Utgångsläget för de ungdomar som projektet avser är som ovan beskrivits ett helt annat än 
vad vi förutsatte i vår ursprungliga projektansökan. Vi har tillsamman med Resurscentrum 
och övriga aktörer startat upp ett samarbete för att gemensamt kunna ge adekvat stöd åt 
ungdomar i ett tidigt skede så att man inte hamnar ”mellan stolarna”. För att säkra det 
fortsätta arbetet med de enskilda individerna samt deltagande i det gemensamma 
utvecklingsarbetet ansöker Försäkringskassan om en förlängning av projektet till och med 
juni 2014. 
 
Vårt ursprungliga mål kvartstår 
– Minska risken för fortsatt beroende av sjukförsäkring eller försörjningsstöd efter 
avslutad period med aktivitetsersättning 
– För minst 60 % av de personer som finns i målgruppen under projekttiden skall 
arbetsförmågan ha ökat med minst en fjärdedel efter avslutad period med aktivitetsersättning 
 
Målgrupp 
Personer mellan 19-29 år med aktivitetsersättning inskrivna vid LFC Lycksele-Umeå, 
Lyckselenheten den 1 januari 2012 samt nytillkommande under projekttiden tom 1 mars 2014. 
 
Projekttid 
1 juli 2013 – 30 juni 2014. 
 
Budget 
Lönekostnad år 1 270000 Sökt bidrag: 540000 
Lönekostnad år 2 270000   

  
För Försäkringskassan//Gunilla Pettersson 


