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Barn- och ungdomsnämnden 

Förlängning av uppdrag om Studie- och arbetsbefrämjande insatser för 
unga vuxna med funktionsnedsättning, ohälsa eller i övrigt stora 
svårigheter att komma ut i studier eller arbete (SAMS) 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att t i l l uppdraget om SAMS fördela 190 000 kr under perioden 1 januari 2014 ti l l och med 
31 december 2014 ur nämndens budget för vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Ärendet avser en förlängning av ett gemensamt uppdrag om Studie- och arbetsbefrämjande 
insatser för unga vuxna med funktionsnedsättning, ohälsa eller i övrigt stora svårigheter att 
komma ut i studier eller arbete (SAMS) för 2014. Sedan 2008 har ett övergripande uppdrag i 
samarbete mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), barn- och 
ungdomsnämnden (BUN), socialnämnden för barn och unga (SBN) och nämnden för hälsa 
och omsorg (NHO) givits t i l l Styrelsen för vård och bildning (SVB). Syftet med uppdraget är 
att förebygga och bryta utanförskap för målgruppen. Ersättningen för uppdraget för 2014 är 
en total ersättning på 3 705 000 kr. 

Kontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden fördelar 190 000 kr under perioden 
1 januari 2014 t i l l och med 31 december 2014. Medel t i l l uppdraget fmns avsatta i nämndens 
budget för 2014. 

Ärendet 
Ett övergripande uppdrag har i samarbete mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
(UAN), barn- och ungdomsnämnden (BUN), socialnämnden för barn och unga (SBN) och 
nämnden för hälsa och omsorg (NHO) givits t i l l Styrelsen för vård och bildning under åren 
2008-2012. Från och med år 2013 är inte SBN med i samarbetet. För 2013 gavs uppdraget t i l l 
Styrelsen för vård och bildning utifrån samma princip som tidigare år. Nu föreslås en 
överenskommelse om förlängning av det gemensamma uppdraget om SAMS för 2014. 
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Syftet med uppdraget är att förebygga och bryta utanförskap för unga vuxna (16-30 år) i 
Uppsala kommun som har en funktionsnedsättning, ohälsa eller i övrigt stora svårigheter att 
komma ut i studier eller arbete. Insatserna ska ges så att det stärker möjligheterna för 
målgruppen att fullfölja studier och få arbete med eller utan statligt stöd. Uppdraget ska 
genomföras i nära samarbete med andra myndigheter och organisationer som målgruppen har 
kontakt med eller behov av stöd och insatser från. 

Uppdraget för 2014 omfattar insatser motsvarande 130 årsplatser. Skulle behovet överstiga 
detta finns möjlighet att förhandla om ytterligare platser med utgångspunkt från gällande 
prissättning. Platsantalet och ersättningen för uppdraget har för 2014 minskats med 25 % från 
tidigare 175 platser. Anledningen ti l l detta är att under 2013 fylldes inte samtliga platser utan 
inflödet motsvarade 130 årsplatser, vilket bedöms som en lämplig omfattning av uppdraget 
för 2014. Inflödet t i l l SAMS påverkas av vilket utbud av insatser det i övrigt fmns för unga 
med olika svårigheter. 

Fördelning av medel för uppdraget är följande: 

UAN arbetsmarknad 2 535 tkr 
UAN GY Särskola 380 tkr 
BUN 190 tkr 
NHO 600 tkr 
Total finansiering 3 705 t kr 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 


