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ANSÖKAN OM MEDEL FÖR FÖRSTUDIE 

 

1. Förstudie inför samverkansprojekt för verksamhet för 
unga med funktionsnedsättning och unga i utanförskap, 
arbetsnamn ”Växthuset” 
 
 

2. Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan 
och Socialförvaltningen / ComUng i Lunds kommun 
 

 
3. Bakgrund och problembeskrivning  

Ungdomar med funktionsnedsättning är en grupp med 
dokumenterade svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, 
fullfölja studier och de befinner sig ofta i ett utanförskap. 
 Personal från de samverkande myndigheter som möter gruppen har 
identifierat behov av att inom ramen för ett samverkansprojekt 
utforma metoder och form för en verksamhet som innehåller insatser 
för vägledning, aktivering, motivering och daglig sysselsättning. 
Dessa insatser syftar till att stärka individen inför arbetsplatsförlagd 
insats och inkluderar bedömning av motivation, ork och 
förutsättningar. Verksamheten skulle ytterligare tydliggöra och 
konkretisera möjligheterna till samverkan mellan de involverade 
myndigheterna. 
 En del av målgruppen, ungdomar med aktivitetsersättning, är lätt 
definierad och högt prioriterad. Målgruppen bör dock vara större och 
kan bestå av ungdomar med komplex problematik med behov av 
insatser från flera huvudmän parallellt. 
  

 

4. Syfte 
Syftet är att undersöka hur projekt Växthuset kan organiseras så det 
bäst överensstämmer med målgruppens behov och för att ge de 
samverkande myndigheterna en förbättrad möjlighet att på ett 
effektivt sätt utnyttja sina resurser.  
De samverkande aktörernas möjligheter att på bästa sätt stötta 
individerna utifrån sitt uppdrag behöver inventeras.  
Det är av stor vikt att projektets målgrupp(er) är säkerställda och 
väldefinierade, varför en målgruppsanalys är en betydelsefull del av 
förstudien.  
Ungdomar med aktivitetsersättning är en tydligt avgränsad 
delmålgrupp. Därutöver finns många ungdomar med annan 
försörjning eller utan försörjningsstöd som kan bedömas ha behov av 
att ta del av verksamheten. Ett delsyfte med förstudien blir således 
att ta fram hur stor denna grupp är och på vilket sätt dessa kan 

erbjudas möjlighet att ta del av verksamheten.  
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5. Mål 
Klargöra behov och förutsättningar för ett kommande 
samverkansprojekt Växthuset. 
  

6. Beskrivning av projektet och dess organisation 
En projektledare anställs för att leda förstudien i samarbete med en 
arbetsgrupp med personal från Försäkringskassa och ComUng / 
Socialförvaltningen. 
 Under arbetet kommer ett nätverk att utvecklas där bl a följande 
aktörer kommer att bjudas in: Region Skåne med Unga Vuxna och 
Psykiatrin, Aleris, Folkhögskolan Eslöv, KomVux m fl. 
 Under förstudien kommer workshops att genomföras för att belysa 
behov och förutsättningar, dels för målgruppen, dels för samverkan 
mellan aktörerna och inom deras respektive verksamheter. 
Studiebesök hos ordinarie verksamheter och verksamheter i projekt-
form där aktiviteter för den aktuella målgruppen bedrivs kommer att 
göras. 
 En målgruppsanalys kommer att genomföras för att ta fram riktlinjer 
för vem projektet bör rikta sig till och hur detta skall definieras. 
 Intervjuer och samtal med personal som arbetar med unga med 
funktionsnedsättning och/eller i utanförskap hos ovan nämnda 
aktörer kommer att utföras. 
 Fler aktörer kan tillkomma under förstudiens gång. 

 

7. Förväntat resultat  
Förstudien bör resultera i att tillräckliga fakta tagits fram för att 
förutsättningarna för projekt Växthuset skall säkerställas och en 
ansökan om finansiering med Finsam-medel för projektet skall  
kunna presenteras. 
Denna projektbeskrivning kommer att visa en organisation som är 
utformad så att det finns möjlighet till implementering i ordinarie 
verksamheter efter att projekt Växthuset avslutats. Stor vikt kommer 
att läggas vid att projektet är förankrat på alla nivåer inom de 
myndigheter och instanser som behöver involveras.  
          

8. Förvaltning av projektets resultat 
Vid förväntat resultat, dvs att förstudien utmynnar i ett beslut om att 
ansöka om medel från Finsam för projekt Växthuset, kommer all 
kunskap som förstudien alstrat att implementeras i utvecklandet av 
projektet. 

 
 

9. Finansiering och andra resurser 
Personalkostnad för en projektledare. Budget för resor, 
kringkostnader för anordnande av workshops. 
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10. Tidsplan 
 150101- 150430. 
 Under denna tid inrymmes möjligheten att förbereda   
projektansökan. 
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