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Grunder

▪ Ansökningstid 11.8.2020 - 14.9.2020 klo 16:15

▪ Målsättningen att besluten fattas tom. medlet av oktober. 

▪ Understöd kan sökas av kommuner och sammanslutningar (obs. avtal) 

– Avtal med kommunen om ungdomsarbete som genomförs på kommunens område eller om genomförande 

av verksamhet som understöds.

– Samarbete och dialog.

– Ansökan kan vara gemensam för två eller flera aktörer. 

▪ Beviljat understöd får täcka 100% av verksamhetens totala kostnader. 

– Egenfinansiering förutsätts inte

▪ Användningstid max. två år

– Verksamhetstiden får även vara kortare

– Verksamheten bör inledas 2020, tidigast 1.8.2020 

▪ Understödet får användas till såväl ny, som befintlig verksamhet

– Om en ordinarie eller visstidsanställd inom organisationen överförs till den verksamhet som understöds, 

ska en annan person anställas i stället för denne (berör även permitterad personal)
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Hurudant ungdomsarbete i skolorna understöds? 

Målsättningen enligt ansökningsanvisningen: 

▪ Lindra distansundervisningens negativa följdverkningar

▪ Göra det smidigare för barn och unga att återvända till närundervisning

▪ Göra det smidigare för barn och unga att eventuellt återgå till distansundervisning

Beakta följande:

▪ Ungdomsarbetets tankesätt och grunder– frivillighet och på den ungas villkor 

Målsättningen är att öka antalet ”bemötande vuxna” i skolorna och stärka 

ungdomsarbetets andel i skolarbetet. 

▪ Syftet är inte att lappa eller ersätta lärarnas eller elevvården insats.
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Bedömningsgrunder

▪ Hur förverkligas samarbetet mellan undervisnings-, och elevvårdspersonal? 
- Hur kopplas ungdomsarbetet till den fostrande gemenskapen inom skolor och läroanstalter?

▪ Hur beaktas behovet av stöd för barn och unga som tillhör olika grupper?

▪ Hur beaktas verkningarna av coronaepidemin och en eventuell andra våg?  

▪ Noggrannare kriterier i ansökningsanvisningen
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Ansökan 

▪ Undestödet söks via: 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi

obs. ansökningsblanketten stänger 14.9.2020 klo 16.15

▪ Instruktionsvideon för ansökan:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/oppaat-ja-materiaalit

▪ Sammanslutningar skall bifoga följande bilagor: 
– aktuellt registerutdrag

– senaste fastställda bokslutet (inkl. verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning)

– samarbetsavtal med kommunen om ungdomsarbete som genomförs på kommunens område 

eller om genomförande av verksamhet som understöds
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Frågor och svar

▪ Kan vi ansöka om två skilda projekt?
– Ja, i beredningen tas dock regionala aspekter i beaktande och vissa projekt kan ev. prioriteras. 

▪ Hur skall skolornas roll i verksamheten beskrivas/förklaras i ansökan? 
– Beskriv möjligast konkret hur samarbetet kommer att se ut. En dialog mellan parterna förutätts. 

▪ Vilken är en eventuell andel egenfinansiering, ifall inte understödet inte i sin 

helhet täcker det som ansökts? Vad kan egenfinansiering bestå av? 
– Understödet kan täcka 100% av verksamhetens totala helhetskostnader, dvs. egenfinansiering 

är ej nödvändig. Om summan beviljat understöd avsevärt avviker från det som ansökan, 

kommer RFV att kontakta sökanden innan beslut. Som egenfinansiering godtas s.g.s. vilken 

annan form av finansiering som helst. Var realistiska i kostnadsberäkningen.     
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Frågor och svar

▪ Om flera kommuner gör en gemensam ansökan, vad skall utredas förutom 

projektets huvudansvar? 
– Det rekommenderas att ett samarbetsavtal upprättas, fast det inte är obligatoriskt. Frågorna om 

ansvar och samarbete bör hur som helst klargöras på ett trovärdigt sätt. 

▪ Kan den som avlönas med statsunderstödet även arbeta under skolornas 

lov och ledigheter, tex. på läger, på ungdomsgårdar, på nätet osv?   
– Ja, så länge målsättningarna för arbetet stärker samma målsättningar till vilket understödet 

beviljats. Kreativa lösningar är tillåtna! 

▪ Skall det arbete som utförs på skolor och i läroinrättningar vara uppsökande 

ungdomsarbete eller ungdomsarbete i allmänhet ? 
– Uppsökarna har redan en given roll i skolsamarbetet, samt en egen finansiering för denna 

verksamhet. Detta understöd siktar att stöda andra former av ungdomsarbete.
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Frågor och svar

▪ Behövs samarbetsavtal med stad/kommun då vi avser bedriva verksamhet i 

en egen, privat läroinrättning och inte i en kommunalt ägd skola?    
– Ett avtal med bör finnas med stad/kommun eftersom ungdomsarbetet faller under kommunens 

ansvar. 

▪ Vi har ett samarbetsavtal med en kommun gällande uppsökande 

ungdomsarbete och ungdomsverkstad, kan vi ansöka om detta understöd?
– Enligt ansökningsanvisningen kan ni söka om understöd. För att samarbetet skall fungera 

förutsätts en dialog mellan berörda parter. Det rekommenderas att ett samarbetsavtal för den 

planerade verksamheten upprättas, i vilket de berördas roller tydligt klargörs.  
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Frågor och svar

▪ Kan nationella organisationer söka om understöd, eller bör verksamheten 

begränsa sej till ett RFVs område? 
– Ja, ansökningsanvisningen begränsar inte sökandens verksamhetsområde.  

▪ Kan vi ansöka om understöd tillsamman med en aktör från ett annat RFV? 
– Ja, ansökan skickas till det RFV i vilken projektets ansvarsorganisation finns. 
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