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Sammanfattning 
Under andra halvåret 2019 har 21 finansierade insatser varit i gång. En insats har avslutats 
under kvartal 3 och fyra insatser har avslutats i samband med kvartal 4. De allra flesta 
insatserna ligger bra till vad gäller måluppfyllelse. För andra halvåret 2019 så har 69 % av alla 
utskrivna individer gått till arbete och/eller studier. Det är 42 % kvinnor respektive 58 % män. 
 

Bakgrund 
Detta dokument bygger på information från aktuella insatser finansierade av Samord-
ningsförbundet Uppsala län. Informationen inhämtas från statistik i SUS 
(Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet) samt från kvartalsrapporter, rekvisitioner inlämnade av respektive 
styrgrupp och från budget.  
 
För flera insatser är lokusgruppen även styrgrupp medan det för andra insatser finns en 
specifik styrgrupp. Denna information har sedan sammanställts och analyserats för att ge en 
tydlig bild av nuläget i insatserna i länet.  
 
Innehållet i detta dokument baseras på information för kvartal 3 och 4, år 2019.  
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Insatser 
Nedan följer en lista över de 21 insatser som varit igång under aktuell period, kvartal 3 och 4  
år 2019, och som därmed ryms i denna uppföljning. I listan anges insatserna med fullständigt 
insatsnamn, så som det angetts i ansökan. I de tabeller som finns i PM:et och i viss text 
benämns vissa insatser med förkortade namn på grund av utrymmesskäl.  

Tabell 1. Insatser 

Insats Startade Avslutas 
Enköping, Stöd till arbete med modellen Individual Placement 
and Support (IPS) 

2018-01-01 2020-04-30 

Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab 2018-02-01* 2020-12-31 
Heby, Individstöd i samverkan 2018-01-01 2020-12-31 
Håbo, Framsteget 2018-01-01 2020-12-31 
Knivsta, En väg in – flera vägar ut 2018-01-01 2021-12-31 
Tierp, Samordnare och partsamordnare 2018-04-09* 2020-04-08 
Tierp, Språkstöd 2018-09-01* 2020-06-30 
Uppsala, Strukturellt och individuellt 
utvecklingsarbete/utvärdering av Extratjänster  

2018-01-01 2020-02-20 

Uppsala, progressionsteam sfi  2018-11-01 2020-06-30 
Uppsala, Ung Intro 2018-05-21* 2020-08-31 
Uppsala, Samverkan Gottsunda 2018-06-15 2020-06-30 
Älvkarleby, Lokussamordnare 2018-04-01* 2021-03-31 
Älvkarleby, Ungdomscoach  2018-03-01* 2021-02-28 
Östhammar, Bryggan  2018-03-01 2021-08-31 
Studie REKO Ortopedmottagningen 2019-07-01 2021-06-30 
Tierp, Växtverket 2019-09-01 2021-12-31 
Samordnad och utökad Samhällsorientering i Uppsala län 
(endast slutrapport) 

2017-05-01 2019-09-30 

GESAM 2017-04-01 2019-12-31 
Knivsta, Ungdomssatsningen 2017-01-01 2019-12-31 
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/ Lokussamordnare 2018-01-01 2019-12-31 
Älvkarleby, Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF) 2018-01-01 2019-12-31 

(Insatser med datum markerad med * har förskjutit sin starttid.) 
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Resultat av i insatsen angivna mål  
Här ges information kring hur varje insats ligger till när det gäller de mål som angivits i 
ansökan till Samordningsförbundet. Det som bedöms vara i fas med ansökan är markerat med 
grönt, det som behöver hållas under uppsikt markerat med gult och det som behöver åtgärdas 
alternativt skickas in en avvikelserapport på är markerat med rött.  
 
Tabell 2. Nuläge mål 

Insats Insatsen ligger i fas 
gällande uppsatta mål: 

Styrgruppens prognos 
för måluppfyllelse: 

Enköping, Stöd till arbete med 
modellen IPS  

Ja Ja 

Enköping, Jobbcentrum - Ung, 
Jobbcentrum – Rehab 

Ja Ja 

Heby, Individstöd i samverkan,  Ja Ja 
Håbo, Framsteget Ja Ja 
Knivsta, En väg in – flera vägar ut Ja Ja 
   
Tierp, Samordnare/partsamordnare Ja Ja 
Tierp, Språkstödsledare Ja Ja 
Uppsala, Extratjänster  Ja  

målen uppnådda 
Ja 

Uppsala, Progressionsteam sfi Ja Ja 
Uppsala, Ung Intro  Ja1 Ja 
Uppsala, Samverkan Gottsunda Ja Ja 

efter justerad tidsplan 
Älvkarleby, Lokussamordnare  Ja Ja 
Älvkarleby, Ungdomscoach  Ja Ja 
   
Bryggan, Östhammar Ja Ja 
Studie REKO 
Ortopedmottagningen 

Ja Ja 

Tierp, Växtverket Ja Ja 
Samhällsorientering i Uppsala län Avslutad kvartal 3 Avslutad kvartal 3 
GESAM Avslutad kvartal 4 Avslutad kvartal 4 

Knivsta, Ungdomssatsningen Avslutad kvartal 4 Avslutad kvartal 4 

Uppsala, Strategiskt 
utvecklingsarbete/lokussamordnare 

Avslutad kvartal 4 Avslutad kvartal 4 

Älvkarleby, ASF Avslutad kvartal 4 Avslutad kvartal 4 

  
Samtliga insatser ligger i fas gällande de mål de uppgett och även styrgrupperna har uppgett 
att deras prognos är att de kommer nå målen. Ett par insatser har justerat mål eller tidsplanen 
för att möjliggöra att målen uppnås.  
 
Ung Intro har lämnat in en avvikelse och ändrat effektmålen. Det har visat sig att det tidigare 
målet som innebar att målet uppnåtts först när deltagaren var redo för det förstärkta 

 
1 Målen för Ung Intro har justerats enligt avvikelse inkommen oktober 2019. 
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samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte var helt applicerbart. Det 
har under projektets gång visat sig att även andra vägar bör betraktas som måluppfyllelse. De 
nya målen anses relevanta och realistiska för fortsättningen i insatsen.  
 
Ungdomscoach Älvkarleby, har lämnat in avvikelse under kvartal 4, då målet med 30 
deltagare ej kommer att nås på grund av avstannat inflöde i insatsen. Att inflödet minskat kan 
till viss del förklaras av Arbetsförmedlingens förändrade läge samt att det i dagsläget inte 
finns ett lika stort antal arbetslösa ungdomar i kommunen som det gjordes när ansökan 
formulerades. I avvikelsen anges också att coachen bedöms kunna arbeta med 10 ungdomar i 
taget, vilka i snitt är inskrivna ca 6 månader. Detta innebär att 20 ungdomar per år är ett mer 
realistiskt antal och enligt avvikelsen är detta mål justerat.  
 
Samverkan Gottsunda, har lämnat in en avvikelse under kvartal 4 och justerat tidsperioden. 
Insatsen har förlängts med sex månader. Förlängningen har varit nödvändig för att få tid att 
samla in alla underlag för att göra den analys som görs inom ramen för insatsen, bland annat 
genom tjänstedesign. 
 

Utfall av beviljad budget 
Nedan ges information om hur insatserna förhåller sig till angiven budget, huruvida någon 
insats inte nyttjat beviljade resurser eller inte startat i tid samt prognos för budgetutfall framåt.  
 
Tabell 3. Förutsättningar för utfall 

Insats Start 
i tid: 

Vakanser 
SOF-medel: 

Vakanser 
egenfinansierade 
resurser 

Inkomna 
avvikelser 
gällande budget 

Enköping, Stöd till arbete 
med modellen IPS  

Ja Nej Nej Ja 

Enköping, Jobbcentrum - 
Ung, Jobbcentrum – Rehab 

Nej Nej Ja Nej 

Heby, Individstöd i 
samverkan,  

Ja Nej Nej Nej 

Håbo, Framsteget Ja Nej Nej Nej 
Knivsta, En väg in – flera 
vägar ut 

Ja Nej Nej Nej 

Tierp, 
Samordnare/partsamordnare 

Nej Nej Nej Nej 

Tierp, Språkstödsledare Ja Nej Nej Nej 
Uppsala, Extratjänster  Ja Nej Nej Nej 
Uppsala, Ung Intro Nej Nej Nej Ja 
Uppsala, Samverkan 
Gottsunda 

Nej Nej Nej Ja 

Uppsala, progressionsteam 
sfi 

Ja Nej Nej Ja 

Älvkarleby, 
Lokussamordnare  

Nej Nej Nej Nej 

Älvkarleby, Ungdomscoach  Nej Ja Nej Nej 
Östhammar, Bryggan Ja Ja Nej Nej* 
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Insats Start 
i tid: 

Vakanser 
SOF-medel: 

Vakanser 
egenfinansierade 

resurser 

Inkomna 
avvikelser 

gällande budget 
Studie REKO 
Ortopedmottagningen 

Ja Nej Nej Nej 

Tierp, Växtverket Ja Nej Nej Nej 
Samhällsorientering i 
Uppsala län 

Ja Avslutad 
kvartal 3 

Avslutad kvartal 
3 

Avslutad kvartal 3 

GESAM Ja Nej Nej Nej 
Knivsta, 
Ungdomssatsningen 

Ja Ja Nej Nej 

Uppsala, Strategiskt 
utvecklingsarbete/ 
Lokussamordnare 

Ja Nej Nej Nej 

Älvkarleby, ASF Ja Nej Nej Nej 
 
 
Två nya insatser har startat under kvartal 3 och 4, Växtverket i Tierp samt studie för reko 
Ortopedmottagningen. Dessa har startat i tid. 
 
När det gäller vakanser menas i sammanhanget att insatsen varit igång men att det funnits 
vakanser bland personalen, antingen tjänster som egenfinansierats eller som finansierats 
genom medel från Samordningsförbundet.   
 
De insatser som rapporterat vakanser för tjänster finansierade av förbundet är Ungdomscoach 
Älvkarleby, Ungdomssatsningen Knivsta och Bryggan Östhammar.  
 
Jobbcentrum Enköping har uppgett vakanser för egenfinansierade resurser.  
 
De insatser som lämnat in avvikelse för budget är IPS-Enköping, Ung Intro, Samverkan 
Gottsunda och progressionsteam sfi. Bryggan Östhammar har inkommit med en avvikelse 
som rör kvartal 3 och 4 men den inkom under första kvartalet 2020. 
 

Tabell 4. Prognos och utfall budget 

Insats Budget 
kvartal  
3+4 

Utfall 
kvartal  
3+4 

Förbrukningskvot 
2019 (budget/ 
utfall helår) 

Prognos 
budget 

Håbo, Framsteget 1 120 000    1 065 031    94% OK 
Östhammar, Bryggan 775 000    594 000    84% OK 
Uppsala, Ung Intro 960 00 803 864    100% OK 
Uppsala, Extratjänster 94 000   0    100% OK 
Tierp, 
Samordnare/part- 
samordnare 550 000    421 980    78% 

OK 

Knivsta, En väg in – 
flera vägar ut 850 000    869 174    96% 

OK 
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De flesta insatserna ligger i fas med sin budget. Ett fåtal insatser är markerade med gult vilket 
innebär att de bör bevakas för att säkerställa att avvikelsen inte blir större, det handlar om att 
insatsen inte gör av med tilldelade medel i den utsträckning som planerat. Kansliet har en 
regelbunden dialog med insatserna för att följa upp hur budgetens följs och att 
avvikelserapporter görs. 
 

Kvalitetssäkring av insatsen 
Här ges information om styrgruppernas arbete i förhållande till insatserna.  Enligt policy för 
finansiering från Samordningsförbundet skall styrgruppen träffas minst fyra gånger per år. I 
samband med beviljande om finansiering sker också en överenskommelse om uppföljning och 

Insats Budget 
kvartal  

3+4 

Utfall 
kvartal  

3+4 

Förbrukningskvot 
2019 (budget/ 

utfall helår) 

Prognos 
budget 

Enköping, 
Jobbcentrum - Ung, 
Jobbcentrum – Rehab 1 110 000    989 347    91% 

OK 

Enköping, Stöd till 
arbete med modellen 
IPS 215 000 199 286    100% 

OK 

Älvkarleby, 
Lokussamordnare 70 000 47 429    70% 

OK 

Älvkarleby, 
Ungdomscoach 300 000    216 217    79% 

OK 

Heby, Individstöd i 
samverkan, 700 000    684 346    96% 

OK 

Tierp, 
Språkstödsledare 370 000    290 205    75% 

OK 

Uppsala, Samverkan 
Gottsunda 90 000 43 064    100% 

OK 

Uppsala, 
Progressionsteam sfi 715 040  649 446    99% 

OK 

Tierp, Växtverket 476 000 474 887    100% 

OK 
 
 

Studie REKO 
Ortopedmottagning 341500 341 499    100% 

OK 

Samhällsorientering i 
Uppsala län 720 993  683 888    88% 

OK 

GESAM 285 000    101 247    100% OK 
Knivsta, 
Ungdomssatsningen 480 000 284 518    68% 

OK 

Uppsala, Strategiskt 
utvecklingsarbete/ 
Lokussamordnare 390 000 302 318    82% 

OK 

Älvkarleby, ASF 150 000    115 289    86% OK 
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visst kvalitetsarbete, t.ex. när det gäller jämlikhet och jämställdhet och regelbunden kontroll 
av att målgruppen är den som angetts i ansökan. 
 
Tabell 5. Kvalitetssäkring 

Insats Styrgrupps-
möten enl. 
avtal: 

Uppföljning 
enl. avtal: 

Kontroll 
metod/mål-
grupp 

Jämlikhet/ 
jämställdhet 

Avvikelse 
mål/målgrupp 

Enköping, Stöd till 
arbete med modellen 
IPS  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Enköping, 
Jobbcentrum - Ung, 
Jobbcentrum – 
Rehab 

Ja* Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Heby, Individstöd i 
samverkan,  

Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Håbo, Framsteget Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
Knivsta, En väg in – 
flera vägar ut 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
 
 
 

Tierp, 
Samordnare/part- 
samordnare 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Tierp, 
Språkstödsledare 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, 
Extratjänster  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, Ung Intro Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Ja, mål 
Uppsala, Samverkan 
Gottsunda 

Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, 
Progressionsteam sfi 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, målgrupp 
och 

insatskaraktär 
Älvkarleby, 
Lokussamordnare  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Älvkarleby, 
Ungdomscoach  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Östhammar, 
Bryggan 

Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Studie REKO 
Ortoped-
mottagningen 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Tierp, Växtverket Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Samhällsorientering 
i Uppsala län 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
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Insats Styrgrupps-
möten enl. 

avtal: 

Uppföljning 
enl. avtal: 

Kontroll 
metod/mål-

grupp 
 

Jämlikhet/ 
jämställdhet 

Avvikelse 
mål/målgrupp 

 
GESAM 

Ja* Ja Ja, 
under 
kv. 3 

Ja, 
under 
kv. 3 

Ja Ja Nej 

Knivsta, 
Ungdomssatsningen 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Uppsala, Strategiskt 
utvecklingsarbete/ 
Lokussamordnare 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

Älvkarleby, ASF Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
 
Styrgruppsmöten enligt avtal 
Styrgruppens uppgifter är att säkerställa att insatsen ligger i linje med övergripande mål. 
Styrgruppen ska kontinuerligt följa upp resultaten och besluta om ändringar. En förutsättning 
för att detta ska vara möjligt är att parternas deltagande i styrgruppen är kontinuerligt. Detta är 
betydelsefullt för att insatsen ska hålla rätt kurs och för att nödvändiga beslut ska kunna tas. 
Enligt uppföljning från kvartalsrapporterna redovisas att alla styrgrupper har haft möten 
kontinuerligt och minst en gång per kvartal.  

Flera insatser fortsätter att rapportera att ordinarie ledamöter från en eller flera organisationer 
har varit frånvarande vid ett eller flera möten. De insatser som i tabellen markerats med * har 
angett frånvaro från styrgruppsmedlemmar under kvartal 3 och 4. I vissa fall har en ersättare 
kommit, men i några har representation saknats från samverkansparten vid dessa möten.  

Uppföljning enligt avtal 
Enligt förbundets policy ska insatserna följas upp i SUS, i de fall det är tillämpligt. Utöver 
detta så ska insatserna rapportera resultat i förhållande till uppsatta mål. Kvartalsrapporterna 
ska inlämnas till förbundet senast en månad efter avslutat kvartal. Detta har samtliga insatser 
gjort enligt plan. Jobbcentrum och Växtverket har inte registrerat i SUS under kvartal 3 och 4 
då det varit problem med att få behörigheter till inloggning i SUS.  
 
Kontroll målgrupp/metod 
Genom denna fråga kontrollerar insatsen att de är klara över vilken målgrupp de riktar sig till 
och vilken metod de avser sig använda. Styrgruppen bör sträva efter tydlighet i dessa frågor. 
Dessa parametrar bedömer förbundet vara av betydelse och en framgångsfaktor för en lyckad 
måluppfyllelse och en lyckad insats. Styrgrupperna bör regelbundet stämma av så att insatsen 
når den målgrupp som angetts i ansökan (alternativt gjort justeringar utifrån de lärdomar som 
gjorts) samt den metod som angetts. Alla insatser har uppgett att de gjort kontroll av målgrupp 
och metod men några har haft kommentarer kring målgrupp eller metod. 
 
En väg in-flera vägar ut Knivsta har uppgett att metoden inte följts avseende möten med 
samtliga parter på operativ nivå. 
 
Samverkan Gottsunda har uppgett att målgruppen är personer i arbetsför ålder som varken 
arbetar eller studerar och som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Det 
har varit svårt att komma i kontakt med målgruppen.  
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Ungdomscoach Älvkarleby har uppgett att en deltagare fyllt 30 år under tiden i insatsen vilket 
gör att hen tekniskt sett faller utanför målgruppen.  
 
Jämlikhet/jämställdhet 
Det har skett en utveckling i detta avseende jämfört med tidigare kvartalsrapporteringar och så 
gott som alla insatser har haft jämlikhet och jämställdhet uppe på agendan i mer eller mindre 
utsträckning. Dock finns fortfarande potential att utveckla och beskriva hur de resonerat kring 
dessa frågor i styrgrupperna. Kansliet kan bidra genom att kontinuerligt påminna om vikten 
av att låta dessa perspektiv genomsyra arbetet i styrgrupperna och i insatserna.  

Styrgrupperna fortsätter rapportera att de har ämnet jämställdhet och jämlikhet uppe på 
dagordningen i stort sett vid alla styrgruppsmöten. Det är varierande hur pass omfattande och 
djupgående dessa diskussioner är, men det säkerställs att ämnet inte glöms bort. Ett 
kontinuerligt arbete med att underhålla och upprätthålla diskussionen kring hur vi ser på 
jämställdhet och jämlikhet i våra insatser behövs även fortsättningsvis.  

 
Avvikelser mål/målgrupp 
Ung Intro har lämnat avvikelse gällande mål. 
Sfi progressionteam har lämnat in avvikelse gällande målgrupp och insatskaraktär. Insatsen 
har under projekttiden konstaterats att det finns strukturella hinder som behöver hanteras 
Detta noterades kartläggningsfasen och framkom i förlängningsansökan.  
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Statistik och kostnader 
Beviljade insatser i förhållande till förbundets mål 
Här visas hur de beviljade insatserna för år 2019 och deras ekonomiska utfall förhåller sig till 
förbundets inriktning om fördelning av medel 60-30-10 (där 60 % ska vara individinriktade 
insatser, 30 % ska vara övergripande insatser och 10 % kompetenshöjande insatser). Som 
framgår av diagrammet nedan överensstämmer fördelningen av de insatser styrelsen beviljat 
förhållandevis väl med dessa mål. 
 
 

 
 
 
Ett annat av förbundets mål är att andelen individer som går till arbete/studier skall 
överensstämma med rikssnittet (som för 2017 var 31 %). För andra halvåret 2019 är den 
siffran 69 % som gått till arbete eller studier.  
 
Utfall för deltagare  
Här anges antalet deltagare inom aktuella insatser sett till hela insatsperioden, t o m 2019-12-
31. Det antal deltagare som anges är individer som registrerats med personuppgifter i SUS. 
Här tydliggörs vilka av förbundets beviljade individinsatser som är av förrehabiliterande 
karaktär och vilka som är direkt riktade mot arbete/studier. Här anges också hur många som 
avslutats och hur många som är pågående. 
 
I verksamhetsplanen för 2019 finns beskrivet att målet är att insatserna bidrar till att individer 
förbättrar sina möjligheter att komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. 
Förrehabiliterande insatser har inte som primärt mål att deltagare ska gå direkt till arbete 
och/eller studier. I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 procent av 
individerna ha en plan för vidare rehabilitering mot arbete och eller studier. Andel deltagare 
med sådan plan finns angett nedan, totalt ett genomsnitt på 90%.  

Individinsatser
65%

Strukturinsatser
34%

Kompetenshöjande insatser
1%
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Tabell 6. Insatser med individinriktning 

 
 

 
 
 
Under perioden juli-december 2019 har 355 deltagare (med personuppgifter) skrivits ut från 
förbundets insatser. Av dessa är 246 deltagare (69 %) i arbete eller studier efter avslutad 
insats och det innebär att 42 % av alla avslutade kvinnor respektive 58 % av alla avslutade 
män har avslutats till arbete eller studier. Detta gäller både insatser som är direkt riktade till 
arbete/studier och insatser som är förrehabiliterande.  
 
 
 
 
 

Insats  Totalt 
antal 
deltagare 
under hela 
insatstiden 
 

Antal 
avslutade 
deltagare 
under hela 
insatstiden 

Antal 
avslutade 
deltagare 
under 
andra 
halvåret 
2019 

Varav antal 
kvinnor/män 
till arbete 
och/eller 
studier 

Andel 
till  
arbete 
och/eller 
studier   

Andel 
deltagare 
med 
handlingsplan 
mot 
arbete/studier  

Antal 
pågående 
deltagare, 
per 2019-
12-31 

Heby, Individstöd i 
samverkan 

53 27 9 0/3 33% 78% 26 

Håbo, Framsteget  152 89 26 9/11 77 % 90% 63 
Knivsta, 
Ungdomssatsningen  

24 24 11 4/2 55 % - 0 

Knivsta, En väg in 
– flera vägar ut 

37 9 9 1/5 67% 100% 26 

Uppsala, Ung Intro 60 13 9 3/2 55 % 100% 47 
Östhammar, 
Bryggan 

25 9 4 1/0 25% 70% 14 

Tierp, Växtverket Ej reg kv. 
3 och 4 

- - - - - - 

Enköping, 
Jobbcentrum ung – 
Jobbcentrum rehab  

64 44 23 3/7 43 % 100% 15 

Uppsala, 
Extratjänster  

691 586 258 80/111 74 % - 105 

Älvkarleby, 
Ungdomscoach  

15 9 6 2/2 67% 100% 6 

GESAM 191 191 - - - - 0 
TOTALT: 1312 1001 355 

 
103/143 69% 90% 302 

Rehab till arbete/studier Förrehabiliterande  
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Tabell 7. Avslutningsanledningar arbete/studier/arbetssökande 

Avslutsanledning Kvinnor Män Totalt 
Ej subventionerat arbete 9 20 29 
Subventionerat arbete 51 59 110 
Eget företag 0 1 1 
Studier 67 78 145 
Deltagare som både 
arbetar och studerar 

24 15 39 

Arbetssökande deltagare 64 87 151 
 
 
De individer som varit aktuella under andra halvåret 2019:  

• 46 % är kvinnor och 54 % är män 
• 49 % är yngre än 30 år 
• 27 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och därav är 54 % kvinnor och 46 % 

män. 
• 36 % har en grundskoleexamen som högsta avslutade utbildningsnivå och därav är 42 

% kvinnor och 58 % män. 
• 21 % har någon form av eftergymnasial utbildning varav 53 % kvinnor och 47 % män. 

 
Följande tabell ger en bild av vilken försörjning deltagarna haft vid inskrivning i insats samt 
vilken försörjning de haft vid utskrivning.  
 
Tabell 8. Individers försörjning 
 

 
Försörjning 

Antal 
del-
tagare 
före 
insats 

Andel 
före 

Antal 
deltagare 
efter 
insats 

Andel 
efter 

Föränd- 
ring 

 
Förändring 
i % 

Sjukpenning/Rehabpenning 8 2% 6 2% -2 -25% 
Aktivitetsersättning 28 8% 18 5% -10 -36% 
Sjukersättning 4 1% 1  -3 -75% 
A-kassa 6 2% 0  -6 -100% 
Aktivitetsstöd 79 22% 83 23% 4 5% 
Försörjningsstöd 81 23% 40 11% -41 -51% 
Studiestöd/Studiemedel 3 1% 34 10% 31 1 033% 
Annan offentlig försörjning 158 45% 26 7% -132 -84% 
Ingen offentlig försörjning 34 10% 155 44% 121 356% 

 
Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor vid start- och sluttillfället! 
Andelen offentlig försörjning har minskat främst i grupperna som hade annan offentlig 
försörjning samt A-kassa vid inskrivning. Förändringen i gruppen ingen offentlig försörjning 
var också stor, vilket påvisar att många individer gått till egen försörjning. Likaså påvisas att 
gruppen som gått till försörjning via studiemedel ökat.  
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Individer i ansökningarna i förhållande till antal registrerade individer  

Här anges hur många deltagare som är aktuella inom individinsatserna samt hur många som 
avslutats. Det antal deltagare som anges är individer som registrerats med personuppgifter i 
SUS. Detta jämförs med antalet förväntade deltagare enligt ansökan till 
Samordningsförbundet.  
 
Tabell 9. Antal deltagare 

Insats  Totalt antal deltagare 
fram till 2019-12-31 

Förväntat antal deltagare enl. 
ansökan för hela insatstiden 

Heby, Individstöd i 
samverkan 

53 100 

Håbo, Framsteget  152 210 
Knivsta, 
Ungdomssatsningen  

24 40 

Knivsta, En väg in – 
flera vägar ut 

37 150 

Uppsala, Ung Intro 60 50 personer löpande 
Östhammar, Bryggan 25 202 
Tierp, Växtverket Ej reg ännu 15 personer löpande 
Enköping, Jobbcentrum 
ung – Jobbcentrum 
rehab  

64 210 

Uppsala, Extratjänster  691 500 
Älvkarleby, 
Ungdomscoach  

15 60 

GESAM 191 6203 
TOTALT: 1312 2110 

 
De individinsatser som redovisas ovan ligger väl till beträffande antal deltagare i förhållande 
till uppsatta mål om antal individer enligt ansökan. Förklaring till de som avviker har gjorts 
enligt noter. Värt att komma ihåg är att inflödet till en insats beror på flera olika saker och de 
samverkande parterna har ett gemensamt ansvar att identifiera och hänvisa deltagare till 
insatserna.  

 
  

 
2 Bryggan har inget specifikt mål på antal deltagare mer än att förväntat antal deltagare är 20 per år men det 
innebär inte att det behöver vara 20 unika deltagare. 
3 Avvikelse på målet om antal deltagare har lämnats in. 
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Avslutade insatser 
 

Samordnad och utökad Samhällsorientering i Uppsala län  

Insatsägare: Uppsala kommun 

Samverkansparter: Knivsta kommun, Östhammars kommun, Tierps kommun, Älvkarleby 
kommun, Heby kommun och Arbetsförmedlingen 

Insatsen pågick under drygt två år med förlängning och avslutades 2019-09-30. Syftet med 
insatsen var att skapa en central samordnande verksamhet med säte i Uppsala för att öka 
kvaliteten på samhällsorientering i Uppsala län. Vidare var syftet att fler personer skulle 
erbjudas samhällsorientering med utökad hälsoinformation på modersmål så tidigt som 
möjligt i etableringsprocessen för att underlätta och bidra till en snabbare etablering i 
samhället. Några av resultaten med insatsen, i enlighet med målsättningarna var att utöka 
samhällsorienteringen med 20 timmar hälsoinformation, att skapa en digital anmälan och med 
den även rutiner som är kopplade till alla steg från anmälan, antagning till genomförande av 
kurs och intygshantering.  

Den verksamhet som byggts upp med kursinnehåll och utökning av samhällsorienteringen, 
personella resurser, rutiner för administration och koordination av språkgrupper och 
samhällskommunikatörer har övergått i ordinarie verksamhet. En ny överenskommelse för de 
kommuner som valt att ansluta sig (samtliga) har tagits fram och har eller ska skrivas under av 
samtliga. Det övergripande syftet med insatsen bedöms uppfyllt vid insatsen avslut. 

 

Ungdomssatsningen Knivsta 

Insatsägare: Knivsta kommun 

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen 

Insatsen startade 2017-01-01 och avslutades, efter förlängning, 2019-12-31. Syftet med 
insatsen var att genom en nära samverkan mellan skola socialtjänst, fritidsverksamhet och 
arbetsförmedling vara ett stöd för ungdomar i Knivsta (ålder 16–24 år) som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, att närma sig eller träda in på arbetsmarknaden genom studier och/eller 
arbete/praktik. Av de målsättningar som sattes upp för insatsen, är inte samtliga uppfyllda 
efter avslutad insats, bland annat nådde man inte antalet individer att arbeta med, 28 st istället 
för 40 st under hela insatstiden. Däremot har man nått målet om att minst 40 % av de 
inskrivna skulle ha arbete, studier eller praktik, vilket blev 46%.  Lärdomar som gjorts enligt 
inlämnad slutrapport från insatsägaren är att man behöver ha mål som är relevanta, mätbara 
och tidsatta så att man kan följa upp projekt enligt den strukturen samt att deluppföljningar är 
viktiga för att hinna uppfatta eventuella avvikelser i projektets process.  
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GESAM 

Insatsägare: Försäkringskassan 

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen 

Insatsen startade 2017-04-01 och avslutades 2019-12-31. Medverkande parter var 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet har varit att utveckla, pröva 
och utvärdera en samarbetsmodell för att skapa goda förutsättningar för övergången från 
Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för personer som har nedsatt hälsa men av 
Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga och därmed inte längre rätt till ersättning från 
sjukförsäkringen.  

Det övergripande målet har varit att fler sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning 
kommer åter i egen försörjning genom arbete eller studier och färre individer behöver återgå i 
sjukskrivning. För att ta reda på om insatserna som genomfördes under tiden med sjukpenning 
gav önskad effekt har en effektutvärdering genomförts med en interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. Utvärderingen visar också hur många deltagare som fått ett arbete, påbörjat 
studier eller gått vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering. Effektutvärderingen publiceras i 
en separat rapport under mars 2020. En implementeringsprocess av rutin och metod har pågått 
under två år och arbetssättet har förankrats i lokala handläggarstöd och hos medarbetare för 
att det ska bli hållbart över tid. Det ökar möjligheterna till att myndigheterna bli bättre och 
effektivare på ett bemöta målgruppen.  

De lärdomar och erfarenheter som respektive samverkanspart erhållit är insikt och förståelse 
för båda myndigheternas olika roller och uppdrag samt det gemensamma uppdraget att 
säkerställa en god övergång från sjukskriven till arbetssökande med fokus på hur individen 
ska bemötas har skapat ett förbättrat samarbete för målgruppen. De övergripande målen anses 
uppfyllda vid insatsens avslut. 

 

ASF Älvkarleby 

Insatsägare: Älvkarleby kommun 

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Region Uppsala, Försäkringskassan 

Insatsen startade 2018-01-01 och avslutades 2019-12-31. Syftet med insatsen har varit att 
skapa förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag att etableras i Älvkarleby kommun 
och genom detta bidra till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden närmar sig 
arbete. Ett arbetsintegrerande socialt företag har etablerats i Skutskär och fungerar som en 
filial till Migeo Gävle. Målet med insatsen är således uppnått. I slutrapporten har beskrivits att 
det arbetsintegrerande sociala företaget bidragit till att skapa ytterligare en leverantör av 
tjänster rörande arbetsträning och att insatsen har möjliggjort återgång i arbete för individer 
med långvarig sjukpenning. Detta har gynnat både samhället och medborgare. 
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Strategiskt utvecklingsarbete flerpartssamverkan och lokussamordnare 

Insatsägare: Uppsala kommun 

Samverkansparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala. 

Insatsen startade 2018-01-01 och avslutades 2019-12-31. Syftet har varit att skapa strukturer 
för att undanröja hinder för att individer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering får rätt stöd att komma ut i egen försörjning. Parallellt har det även handlat om 
att utforma samverkan på strukturell nivå som ökar chansen till kommuninvånarnas behov av 
arbetslivsinriktad och medicinska rehabilitering tillgodoses.  
 
Under projektets gång har det framkommit behov av ett omfattande implementeringsarbete 
för att göra den upparbetade rutinen för flerpartsmöte känd hos medarbetarna inom respektive 
samverkanspart. Vid styrgruppsmötet i juni 2019 beslutades därför om en tilläggsansökan 
som tydligt tar sikte på förankring av antagen rutin för flerpartsmöte mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun. Målen för 
insatsen bedöms vara uppnådda i sin helhet och fortsätter genom två nya insatser, 
Implementering av flerpartsrutin samt Lokussamordnare Uppsala.  
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Sammanfattande analys 
 

Denna uppföljning görs för att ge en lägesrapport från insatserna. 21 insatser har varit i gång 
under kvartal 3 och 4. En insats har avslutats under kvartal 3 och fyra insatser har avslutats i 
samband med kvartal 4:s slut. De flesta insatser ligger väl till i förhållande till sina uppsatta 
mål med insatserna. Ett par insatser har lämnat in avvikelser för att ändra mål, insatskaraktär. 
De insatser som bedrivs är av projektinriktad karaktär vilket innebär att det måste finnas en 
flexibilitet för förändringar som sker under insatstiden. Ändrade omständigheter i 
organisationerna kan också innebära att problem tillstöter i insatsen och att mål och resultat 
inte uppnås inom avsedd tid. Liksom under första halvåret 2019 så har den fortsatta orolighet 
som Arbetsförmedlingen präglats av påverkat arbetet inom insatserna även under andra 
halvåret, något som flera insatser rapporterat om. Under 2019 har ett par insatser ansökt om 
och beviljats finansiering för att fortsätta ha en arbetsförmedlare på plats i insatsen, något som 
annars inte hade varit möjligt.  

Genom att med kvartalsvis regelbundenhet be styrgrupperna svara på frågor kring insatsen 
påminns och säkerställs att insatsen gör det som man ämnat göra i och med beviljad 
finansiering från förbundet. Överlag så uppvisar de svar som lämnas att insatserna följer sina 
planer och att eventuella avvikelser uppmärksammas och hanteras.  

Precis som redovisats i tidigare PM så fortsätter en del styrgruppsmöten att sakna 
styrgruppsmedlemmar. Dock kan det konstateras att det förekommer i mindre utsträckning än 
tidigare vilket förhoppningsvis tyder på en positiv trend.  

Styrgrupperna fortsätter rapportera att de har ämnet jämställdhet och jämlikhet uppe på 
dagordningen i stort sett vid alla styrgruppsmöten. Det är varierande hur pass omfattande och 
djupgående dessa diskussioner är, men det säkerställs att ämnet inte glöms bort. Ett 
kontinuerligt arbete med att underhålla och upprätthålla diskussionen kring hur vi ser på 
jämställdhet och jämlikhet i våra insatser behövs även fortsättningsvis och där fortsätter 
kansliet att bidra med inspel och stöd vid styrgrupper samt i andra forum.  

Under andra halvåret har fem insatser avslutats och de avslutade insatserna har överlag nått 
sina mål, med vissa avvikelser. Sammanfattningsvis kan sägas att de alla bidragit till en 
utveckling av nya arbetssätt eller nya verksamheter och att de fyllt en betydande funktion för 
målgruppen.  

Det resultat som insatserna redovisar på individnivå ska vi vara mycket stolta över. Med tanke 
på att hälften av individinsatserna är av förrehabiliterande karaktär, är det ändå ett stort antal 
individer som går vidare till arbete/studier efter avslutad insats. Andelen individer som har en 
tydlig plan för nästa steg mot arbete/studier är också mycket tillfredsställande. 
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