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Samverkan Gottsunda
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Samverkan Gottsunda,
att avsätta maximalt 746 800 kr som finansiering under perioden 2018-06-15 till 2018-12-31,
att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från
medlemsorganisationerna framöver,
att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande
lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument.

Ärende
Ansökan
Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansöker om medel till en insats med
syfte att undersöka behovet av- och formerna för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för
individer och familjer i Gottsunda/Valsätraområdet. Uppsala kommun är insatsägare.
Målgruppen är individer i Gottsunda/Valsätraområdet som varken arbetar eller studerar och som
är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Denna insats är en
kartläggande förstudie.
Inom insatsen har följande resultatmål angivits: Att parterna skall utreda förutsättningarna för
genomförande av samordnade insatser under perioden 2019–2020.
Följande insatsmål har angetts:
• Juni-Juli - att styrgruppen haft sitt första möte, att rekrytering av personal är klar, att
koordinering med pågående anknytande processer och aktiviteter i Gottsunda sker.
• Augusti-oktober – att en kick-off har genomförts, att styrgruppen träffas två gånger under
perioden, att teamet genomgår utbildning i tjänstedesign, att man påbörjar undersökning
av kundbehov utifrån modellen tjänstedesign, att planering av verksamhetsinnehåll sker,
bland annat genom två workshops.
• November-december – att färdigställa en slutrapport, genomföra en workshop samt fatta
beslut om eventuell fortsättning.
I projektet ska anställas en processledare på 40 %, en administratör/biträdande processledare på
40 % och ett kommunikationsstöd på 40 %. Ansökan sträcker sig över perioden 2018-06-15 till
2018-12-31 och kostnaden för insatsen är 746 800 kronor.
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Bedömning
Samordningsförbundet har beslutat om en ny inriktning inför 2018. Insatser som beviljas kan vara
individinriktade eller strukturövergripande. De kan även vara kompetenshöjande insatser för personal. Denna insats är en strukturövergripande insats som kommer resultera i en plan för ett
eventuellt fortsatt arbete med individer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad
rehabilitering i Gottsunda/Valsätraområdet.
I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Denna insats ska bidra till att båda prioriterade målgrupperna får ökade
förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden.
I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning
och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuterats av parterna i lokusgruppen och
alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.

Åsa Fichtel, Förbundschef

