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Bakgrund
Detta dokument bygger på information från aktuella insatser finansierade av Samordningsförbundet Uppsala län. Informationen kommer dels från statistik i SUS
(Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet) och från kvartalsrapporter och rekvisitioner som lämnats in av
respektive styrgrupp samt från budget. För flera insatser är lokusgruppen även styrgrupp
medan det för andra insatser finns en specifik styrgrupp. Informationen har sedan
sammanställts och analyserats för att ge en tydlig bild av nuläget i länet och i insatserna.
Innehållet i detta dokument baseras på information som styrgrupperna lämnat för kvartal 3
och kvartal 4 2018.
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Insatser
Nedan följer en lista över de 22 insatser som varit igång under aktuell period, kvartal 3 och 4
2018, och som därmed ryms i denna uppföljning. Progressionsteam sfi, har startat under
kvartal 4 och har enligt överenskommelse inte lämnat någon kvartalsrapport ännu. 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
Enköping, Stöd till arbete med modellen Individual Placement and Support
(IPS)
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab
Heby, Individstöd i samverkan
Håbo, Framsteget
Knivsta, En väg in – flera vägar ut
Knivsta, Ungdomssatsningen
Tierp, Samordnare och partsamordnare
Tierp, Språkstöd
Uppsala, Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete/utvärdering av
Extratjänster
Uppsala, progressionsteam sfi
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/ Lokussamordnare
Uppsala, Ung Intro
Uppsala, Samverkan Gottsunda
Älvkarleby, Lokussamordnare
Älvkarleby, Ungdomscoach
Älvkarleby, Arbetsintegrerande Socialt Företag
Östhammar, Bryggan
Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer (reko)
GESAM
Samordnad och utökad Samhällsorientering i Uppsala län
Processtöd för samverkan Ung i Uppsala (endast slutrapport)
ASF Kvarnen i Gimo (endast slutrapport)
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Insatstid
2 år
2 år och 11 mån
3 år
3 år
4 år
3 år
2 år
1 år och 4 mån
3 år
1 år och 2 mån
2 år
2 år och 3 mån
1 år
1 år
3 år
2 år
3 år och 6 mån
2 år
2 år
2 år och 5 mån
6 mån
4 mån

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. I tabellen är det som bedöms vara i fas med ansökan
markerat med grönt, det som behöver hållas under uppsikt markerat med gult och det som
behöver åtgärdas alternativt skickas in en avvikelserapport på markerat med rött.
Tabell 2. Nuläge mål
Insats
Enköping, Stöd till arbete med
modellen IPS
Enköping, Jobbcentrum - Ung,
Jobbcentrum – Rehab
Heby, Individstöd i samverkan,
Håbo, Framsteget
Knivsta, En väg in – flera vägar ut
Knivsta, Ungdomssatsningen
Tierp, Samordnare/partsamordnare
Tierp, Språkstödsledare
Uppsala, Extratjänster
Uppsala, Strategiskt
utvecklingsarbete/lokussamordnare
Uppsala, progressionsteam sfi
Uppsala, Ung Intro
Uppsala, Samverkan Gottsunda
Älvkarleby, Lokussamordnare
Älvkarleby, Ungdomscoach
Älvkarleby, ASF
Bryggan, Östhammar
Processtöd för reko
GESAM
Samhällsorientering i Uppsala län

Insatsen ligger i fas
gällande uppsatta mål:
Ja

Styrgruppens prognos
för måluppfyllelse:
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

N/A
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

N/A
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

(N/A =” Not Available”, ”Ingen Uppgift”)
Merparten av insatserna ligger i fas gällande de mål de uppgett i ansökan. Det finns dock
några insatser som avviker.
Ungdomssatsningen Knivsta, ligger efter beträffande uppsatta mål för hur många individer de
ska arbeta med under projektets tid och utflödet från insatsen. Ungdomssatsningen har flyttat
en stor summa pengar från 2018 till 2019 och insatsen har förlängts ett år. Insatsen uppfyller
inte målet med att alla ungdomar ska ha en upprättad plan. Styrgruppens bedömning är trots
allt att man kommer kunna nå målet vid insatsens slut. En dialog kommer att tas med
insatsägarna för att diskutera Ungdomssatsningens fortsatta arbete.
Strategiskt utvecklingsarbete/Lokussamordnare Uppsala har inte uppfyllt sitt insatsmål inom
den uppsatta tiden men när det gäller effektmålen anses insatsen ligga i fas. Dock har man en
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plan framåt och styrgruppen bedömer att man tror att insatsen kommer nå målen vid insatsens
slut.
För Samverkan Gottsunda, Uppsala, är de mål som satts upp i ansökan kopplade till specifika
tidpunkter, dvs. att i juni-juli skall insatsen ha uppnått vissa saker, i augusti-oktober vissa
saker osv. Genom att insatsen har förbundit sig till att göra vissa saker vid en specifik
tidpunkt, har de gjort det svårt för sig själva att uppnå dessa mål när tidsplanen spruckit. Ett
vidare tidsperspektiv hade gett möjligheten att själva justera efter hand. Insatsen har förlängts
med ett halvt år och arbetet med att nå de mål som satts för insatstiden fortlöper. Styrgruppens
prognos är att insatsen kommer uppnå målen, om än med en senarelagd tidsplan.
I GESAMS fall har det visat sig svårare att få deltagare än vad som förutspåtts. De initiala
målen gällande antal deltagare var för högt ställda och i insatsen finns nu ungefär hälften av
det antal deltagare som angetts i målen. Medarbetarna i insatsen har kontaktat fler potentiella
deltagare än vad som planerats i ansökan, men endast hälften av de tilltänkta deltagarna har
tackat ja till att delta. Eftersom universitetet gör en studie på insatsen har det säkerställts att
det ändå finns tillräckligt många inskrivna deltagare för att kunna genomföra studien och
insatstiden har förlängts.
För samhällsorienteringen, Uppsala län så gäller på samma sätt som i förra rapporteringen att
målen om att 100 % inom etableringen ska ha läst SO inom sina 2 år samt 80 % skall ha läst
under de första 9 månaderna inom etableringen behöver ses över. De behöver komma fram till
hur dessa mål skall mätas på ett bra sätt. Utöver detta ligger de bra till gällande sina andra
mål, vilka är många. Insatsen har flyttat pengar från 2018 till 2019 och därmed förlängt
insatstiden med tre månader.
Övriga insatser har bedömts ligga i fas med flertalet, om än inte samtliga, av sina mål. Här bör
det finnas med i betänkande att en del av insatserna inte varit i gång så länge och haft långa
uppstartsfaser. Även om det nu går att se något tydligare resultat än vad som gjordes efter
förra uppföljning efter kvartal 1 och 2 så är det i somliga fall fortfarande för tidigt att dra
några slutsatser. Dessa har ändå blivit bedömda med ett ja i tabellen ovan. Nedan följer några
kommentarer till dessa insatser:
Ung Intro har lämnat in en avvikelse angående ändrad målgrupp, och breddat målgruppen.
Inflödet har därmed ökat, men man är fortfarande inte uppe i de 50 som angetts att man ska
arbeta med löpande. Insatsens bedömning är att detta nås under våren. Vad gäller de
strukturella målen är insatsen på god väg, men det är för tidigt att uttala sig om vissa andra
mål, som kräver att personer ska ha avslutat sitt deltagande, vilket de ännu inte gjort.
Ungdomscoach Älvkarleby bedöms ligga i fas i alla utom ett mål. Inflödet till insatsen har
varit något lågt, med en målsättning på 30 ungdomar per år. Detta kommer följas upp i nästa
kvartalsrapportering.
Individstöd i samverkan, Heby, har ännu inte nått några effektmål, men insatsen bedöms ligga
i fas utifrån uppnådda insatsmål. Efter fjärde kvartalet 41 inskrivna individer, där
målsättningen var 40 individer per år.
Arbetsintegrerade socialt företag Älvkarleby har i kvartalsrapporterna inte angett hur de ligger
till när det gäller målet att ett arbetsintegrerade socialt företag ska startas upp under insatsen
24 månader och det finns inte heller någon förklaring till avsaknaden av detta. Huruvida det
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speglar måluppfyllelsen eller har någon annan förklaring är oklart, men det är en brist i
kvartalsrapporteringen.
Vad gäller kvartalsrapporteringen för Samordnare/Partsamordnare Tierp så anges inte alla
uppsatta mål vilket gör det svårt att bedöma huruvida de ligger i fas eller ej. Bedömningen att
de ligger i fas görs utifrån information inhämtad från styrgruppsmötena samt att insatsen trots
allt har lång tid kvar på sig att uppnå målen. Styrgruppen bedömer att de kommer uppnå
målen, men det framgår inte hur de resonerar.
När det gäller insatsmålen för Jobbcentrum - Ung och Jobbcentrum – Rehab så ligger de i fas.
Gällande effektmålen, att 100 % av avslutade deltagare skall ha förankrad fortsatt planering,
så är även detta uppfyllt efter kvartal 4. Styrgruppens prognos är att insatsmål såväl som
effektmål kommer vara uppnådda vid insatsens slut. Inom ramen för insatsen har en
tilläggsansökan om extraresurser för samverkansstrateg gjorts. Insatsmålen för denna
tilläggsansökan bedöms ligga i fas och styrgruppens prognos är att dessa kommer uppnås.
Gällande effektmålen ligger man i linje med målsättningen när det gäller vissa medan insatsen
inte ligger i fas gällande andra, främst rörande antagna rutiner och modeller. Detta beror
främst på att Jobbcentrum haft en försenad uppstart som kantats av brister i styrning av
uppdraget och oklarheter kring roller och mandat. Styrgruppen har bedömt att de tror sig
kunna uppnå sina uppsatta mål under insatsperioden.
Avslutade insatser
Processtöd för samverkan Ung Uppsala pågick under 6 månader och samverkande parter var
Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun. Den återrapportering som lämnats till förbundet
har varit en slutrapport. I slutrapporten framkommer att insatsen i stort sett uppnått samtliga
mål, 4 mål av 6 anses uppnådda. De uppnådda målen handlar bland annat om att de tagit fram
en uppföljningsmodell för Uppsala kommun och Arbetsförmedlingens gemensamma arbete
med unga arbetssökande. Även att de tagit fram underlag för beslut gällande fortsatt
samverkansarbete gällande unga arbetssökande, bland annat med särskild inriktning mot
Gottsunda.
ASF Kvarnen i Gimo var en insats av mindre karaktär och pågick under 4 månader.
Samverkande parter var Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen. Insatsen har endast
lämnat en slutrapport, enligt överenskommelse. I den rapporteras att insatsperioden varit
lärorik och att det finns goda möjligheter till fortsättning. Östhammars kommun, som var
insatsägare, beslutade att fortsätta finansiera insatsen till sista december 2018. Det
övergripande målet har inte helt uppfyllts, men grunden för att etablera en ekonomisk
förening och ett arbetsintegrerade socialt företag har lagts.
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Utfall av beviljad budget
Här 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

Enköping, Stöd till arbete
med modellen IPS
Enköping, Jobbcentrum Ung, Jobbcentrum – Rehab
Heby, Individstöd i
samverkan,
Håbo, Framsteget
Knivsta, En väg in – flera
vägar ut
Knivsta,
Ungdomssatsningen
Tierp,
Samordnare/partsamordnare
Tierp, Språkstödsledare
Uppsala, Extratjänster
Uppsala, Strategiskt
utvecklingsarbete/lokussamordnare
Uppsala, Ung Intro
Uppsala, Samverkan
Gottsunda
Uppsala, progressionsteam
sfi
Älvkarleby,
Lokussamordnare
Älvkarleby, Ungdomscoach
Älvkarleby, ASF
Östhammar, Bryggan
Processtöd för reko
GESAM
Samhällsorientering i
Uppsala län

Start
i tid:

Vakanser
SOF-medel:

Ja

Nej

Vakanser
egenfinansierade
resurser
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja

Nej

Nej

Ja
Nej

Nej

Nej

Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Ja

Nej
Nej

Nej
Ja

Nej
Nej

Nej
Ja

Ja

N/A

N/A

N/A

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Inkomna
avvikelser
gällande budget
Ja

Samtliga insatser som inte kunnat starta igång i tid har inkommit med avvikelserapporter till
Samordningsförbundet, se tidigare sammanställning av kvartal 1 och 2. De insatser som
startat under kvartal 3 och 4 har startat i tid.
När det gäller vakanser menas i sammanhanhanget att insatsen varit igång men att det funnits
vakanser bland personalen. I de insatser som inte kommit igång i tid har detta också berott på
vakanta tjänster, men då har insatsen inte startat.
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Jobbcentrum i Enköping har haft två heltidstjänster, som finansieras av förbundet, vakanta
under kvartal 3, juli månad. Dock har insatsansvarig justerat sina arbetsuppgifter och därmed
kunnat täcka upp för dessa vakanser till viss del. Avvikelse och omfördelning av medel
utifrån detta har skett och kommer följas upp.
Framsteget har haft vakanser under kvartal 3 men anställt en ny coach under kvartal 4 och
verksamheten bedöms inte ha påverkats.
Ungdomssatsningen i Knivsta har haft kortare vakanser på grund av föräldraledighet.
GESAM och IPS Enköping har haft vakanser bland de resurser som angetts som
egenfinansiering i ansökan. När det gäller IPS så är det insatsansvarig som är finansierad av
förbundet medan den personal som arbetar som arbetskonsulenter finansieras av Enköpings
kommun. Bland dessa har det under uppstartstiden skett viss personalomsättning och
därigenom har det under kvartal 3 funnits en delvis vakant tjänst. IPS Enköping har under
kvartal 4 lämnat in en avvikelse gällande budget och flyttat medel till 2019 som ej använts
under det första året. I GESAM har två tjänster som finansieras av Arbetsförmedlingen varit
vakanta vid tillfällen under perioden på grund av personalomsättning och sjukskrivning.
Samordnare och partsamordnare i Tierp har inkommit med en avvikelse under kvartal 4
gällande budget. Detta beror på att Region Uppsalas utför arbetet i insatsen inom ramen för
ordinarie verksamhet. Därför har Region Uppsalas del av budgeten återförts till
Samordningsförbundet. Samhällsorienteringen har lämnat in avvikelse gällande budget under
kvartal 4 och flyttat pengar från 2018 till 2019 samt förlängt insatsen till 2019-09-30.
Strategiskt utvecklingsarbete/Lokussamordnare, Uppsala har lämnat in en avvikelse under
kvartal 4 gällande ej utnyttjade medel som delvis återföres till förbundet och delvis flyttas till
2019. Samverkan Gottsunda har också lämnat en avvikelse under kvartal 4 vilken gäller en
omfördelning i budgeten och förskjutning av insatstid. GESAM har lämnat en
avvikelserapport gällande ekonomi under kvartal 4 utifrån överskridande av budget.
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Tabell 4. Prognos och utfall budget
Insats
Enköping, Stöd till arbete med
modellen IPS
Enköping, Jobbcentrum - Ung,
Jobbcentrum – Rehab
Heby, Individstöd i samverkan,
Håbo, Framsteget
Knivsta, En väg in – flera vägar ut
Knivsta, Ungdomssatsningen
Tierp,
Samordnare/partsamordnare
Tierp, Språkstöd
Uppsala, Extratjänster
Uppsala, Strategiskt
utvecklingsarbete/lokussamordnare
Uppsala, Ung Intro
Uppsala, Samverkan Gottsunda
Uppsala, Progressionsteam sfi
Älvkarleby, Lokussamordnare
Älvkarleby, Ungdomscoach
Älvkarleby, ASF
Östhammar, Bryggan
Processtöd för reko
GESAM
Samhällsorientering i Uppsala län

Budget kvartal 3+4
175 000

Utfall kvartal 3+4
152 244

Prognos budget
Godkänd

450 000

518 595

Godkänd

700 000
810 000
433 000
500 000
394 000

676 288
753 764
436 277
582 025
318 000

Godkänd
Godkänd
Godkänd
Under bevakning
Godkänd

200 000
472 500
317 500

168 690
472 500
309 661

Godkänd
Godkänd
Godkänd

352 250
145 705
233 000
75 000
200 000
150 000
646 000
276 00
361 500
1 155 000

535 326
145 705
84 185
41 795
244 207
108 819
701 145
276 000
367 114
1 109 315

Under bevakning
Godkänd
Under bevakning
Under bevakning
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd

De flesta insatser som inte ligger i fas med sin budget har skickat in avvikelserapporter till
Samordningsförbundet. Att budgeten är under bevakning behöver alltså inte innebära att
något inte är i sin ordning utan helt enkelt att vi håller lite koll så att allt fortsätter att gå i rätt
riktning.

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
visst kvalitetsarbete, t.ex. när det gäller jämlikhet och jämställdhet och regelbunden kontroll
av att målgruppen är den som angett i ansökan.
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Tabell 5. Kvalitetssäkring
Insats

Enköping, Stöd till
arbete med modellen
IPS
Enköping,
Jobbcentrum - Ung,
Jobbcentrum –
Rehab
Heby, Individstöd i
samverkan,
Håbo, Framsteget
Knivsta, En väg in –
flera vägar ut
Knivsta,
Ungdomssatsningen
Tierp,
Samordnare/partsamordnare
Tierp,
Språkstödsledare
Uppsala,
Extratjänster
Uppsala, Strategiskt
utvecklingsarbete/
Lokussamordnare
Uppsala, Ung Intro
Uppsala, Samverkan
Gottsunda
Älvkarleby,
Lokussamordnare
Älvkarleby,
Ungdomscoach
Älvkarleby, ASF
Östhammar,
Bryggan
Processtöd för reko
GESAM
Samhällsorientering
i Uppsala län

Styrgruppsmöten enl.
avtal:

Uppföljning
enl. avtal:

Ja

Ja

Ja*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja*

Kontroll
målgrupp/
metod
Ja
Ja

Jämlikhet/
jämställdhet

Avvikelse
mål/målgrupp

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja*

Ja

Ja*

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja*

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja*
Ja*

Ja*
Ja

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja*
Ja*

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja*
Ja*

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
Ja
Nej

Styrgruppsmöten enligt avtal
Samtliga styrgrupper har haft möte minst två gånger under det andra halvåret 2018. De
insatser som i tabellen markerats med * har angett i kvartalsrapporterna att ordinarie
ledamöter från en eller flera organisationer har varit frånvarande vid ett eller flera möten
under kvartal 3 och 4. I vissa fall har en ersättare kommit, men i flera av dem har
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samverkansparten inte haft någon representation alls vid dessa möten. En styrgrupp ska styra
och leda projektet i rätt riktning. Att parterna i styrgruppen är närvarande är viktigt för att
projektet inte ska bli lidande. Nedan redovisas den frånvaro som handlar om upprepade
tillfällen. Syftet är att vara transparent och visa på fakta samt att uppmärksamma vad
konsekvensen kan bli av frånvaron.
För samverkan Gottsunda har det vid styrgruppsmöten för både kvartal 3 och 4 saknats en
eller flera styrgruppsrepresentanter från Uppsala kommun.
Chefsrepresentant från Arbetsförmedlingen saknades på GESAMs styrgruppsmöten under
både kvartal 3 och 4.
Styrgruppsmötena för Strategiskt utvecklingsarbete/Lokussamordnare i Uppsala har vid flera
tillfällen saknat ordinarie styrgruppsrepresentanter, bland annat från Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och den egna kommunen.
Ung Intro har uppgett att flera ordinarie styrgruppsmedlemmar har saknats både under kvartal
3 och 4, vilket gjort att styrgruppen inte varit beslutsmässig. En lista med ersättare för
ordinarie styrgruppsmedlemmar har upprättats.
I styrgruppsmötena för Samhällsorientering Uppsala län saknades representanter från
Östhammars kommun både kvartal 3 och 4. Kvartal 4 sakandes även representant från
Älvkarleby kommun. Arbetsförmedlingen var ej representerade kvartal 3.
Flera representanter saknades även på Ungdomssatsningen i Knivstas styrgruppsmöten under
båda kvartalen, och det framgår inte om det funnits ersättare.
Vad gäller övriga insatser markerade med en * så handlar frånvaron om mer enstaka tillfällen
vilket gör att det inte går att utläsa om det handlar om en trend.
Uppföljning enligt avtal
Uppföljning enligt avtal handlar om vad som angetts i ansökan och i överenskommelse med
Samordningsförbundet. I de flesta individinsatser är det registrering i SUS som avses och det
sköter insatserna enligt plan.
Ung Intro har ett uppföljningskrav på universitetets följestudie av projektet, vilket man lämnat
en första lägesrapport om i samband med kvartalsrapport 4. Enligt denna rapport så ligger
studien i fas.
Kontroll målgrupp/metod
Att insatsen är klar över vilken målgrupp de riktar sig till och vilken metod de avser använda
bedömer förbundet vara av högsta vikt. Det är en framgångsfaktor för en lyckad
måluppfyllelse och en lyckad insats att styrgruppen strävar efter en tydlighet i dessa frågor.
Styrgrupperna bör regelbundet kolla av så att insatsen når den målgrupp som angetts i
ansökan (alternativt gjort justeringar utifrån de lärdomar som gjorts) samt den metod som
angetts. Detta har de allra flesta styrgrupper gjort.
Samverkan Gottsunda har angett N/A, dvs ingen uppgift, för både målgrupp eller metod. Det
är en brist i rapporteringen med tanke på att det alltid finns en målgrupp för insatsen och det
bör kunna kontrolleras, och på samma sätt finns det en metod angiven i ansökan, vilken bör
kunna checkas av, så att insatsen gör det de uppgett sig göra.
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Ungdomssatsningen Knivsta är markerad med en * gällande målgrupp utifrån att de vid något
tillfälle snuddat på den angivna målgruppens nedre åldersgräns (<16år).
Två av insatserna har lämnat in avvikelser vad gällande målgrupp, Ung Intro och GESAM.
Jämlikhet/jämställdhet
De flesta insatser har haft jämlikhet och jämställdhet uppe på agendan i mer eller mindre
utsträckning. En del insatser behöver bli bättre på att beskriva hur de resonerat kring dessa
frågor. Det är viktigt att betona att jämställdhet inte betyder att insatsen ska eftersträva att det
ska finnas lika många män som kvinnor inskrivna. Det är snarare diskussionen kring frågorna
som är av intresse. Att det framgår hur man resonerat kring dessa frågor och hur det
säkerställs att deltagare får tillgång till insatsen utifrån likvärdiga grunder. Vidare också att
det framgår hur insatsen strävar efter att bemötandet blir så lika som möjligt oavsett kön,
etnicitet, funktionsnedsättning, ålder etc.
Ungdomssatsningen i Knivsta har inte angett något under avsnittet jämlikhet i
kvartalsrapporten, något de behöver förbättra till nästa kvartalsrapportering. Strategiskt
utvecklingsarbete Uppsala har uppgett att de inte fört något specifikt resonemang kring
frågorna ännu och det behöver de åtgärda.
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Statistik och kostnader
Beviljade insatser i förhållande till förbundets mål
Här visas hur de beviljade insatserna 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 relativt väl
med dessa mål.

1%

41%
58%

Strukturinsatser/budget

Individinsatser/budget

Kompetenshöjande

Ett annat av förbundets mål är att andelen individer som går till arbete/studier skall
överensstämma med rikssnittet (vid tiden för målets fastställande var detta snitt 34 %).
I insatserna inom Samordningsförbundet Uppsala län har under tredje och fjärde kvartalet
2018 208 personer avslutats. Av dessa var 105 stycken kvinnor och 103 stycken män. Av
dessa 208 individer har 140 gått vidare till arbete/studier eller eget företag:
Avslutsanledning
Ej subventionerat arbete
Subventionerat arbete
Eget företag
Studier
Totalt:

Kvinnor
66
5
0
10
81

Män
26
8
1
24
59

Totalt
92
13
1
34
140

Detta innebär att 67 % av alla avslutade deltagare har gått till arbete eller studier. 77 % av alla
avslutade kvinnor respektive 57 % av alla avslutade män har gått till arbete eller studier. Detta
gäller både insatser som är direkt riktade till arbete/studier och insatser som är
förrehabiliterande.
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Kostnad/utfall för deltagare inom förbundet
Här anges antalet deltagare inom aktuella insatser sett till hela insatsperioden, t o m 2018-1231. Det antal deltagare som anges är individer som registrerats med personuppgifter i SUS.
Här tydliggörs även vilka av förbundets beviljade insatser som är av förrehabiliterande
karaktär och vilka som är direkt riktade mot arbete/studier. Framöver är det möjligt att räkna
ut kostnad per deltagare i insatserna, men i nuläget har samtliga insatser pågått för kort tid för
att detta skall vara relevant.
Tabell 6. Insatser med individinriktning
Insats

Totalt antal
deltagare

Antal
pågående
deltagare
36

Budget kronor/år
från förbundet

42

Antal avslutade
deltagare/varav till
arbete/studier
6/2

Heby, Individstöd i
samverkan
Håbo, Framsteget
Knivsta,
Ungdomssatsningen
Uppsala, Ung Intro
Östhammar, Bryggan
Enköping,
Jobbcentrum ung –
Jobbcentrum rehab
Knivsta, En väg in –
flera vägar ut1
Uppsala,
Extratjänster
Älvkarleby,
Ungdomscoach
GESAM
TOTALT:

76
22

29/15
2/2

47
20

1 620 000
1 000 000

17
16
33

0
0
5/2

17
16
28

705 000
1 292 000
900 000

0

0

0

866 000

491

86/43

405

945 000

7

1/0

6

400 000

193
897

148/116
277/180

45
610

1 400 000

723 000
9 851 000

Förrehabiliterande
Rehab till arbete/studier

En väg in – flera vägar ut är uppdelad på två perioder. I den första perioden som omfattar ett år är insatsen på
strukturnivå och har inga deltagare. Från och med årsskiftet 2019 går insatsen in i nästa fas som innebär att
deltagare kommer skrivas in i insatsen.
1
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Individer i ansökningarna i förhållande till antal registrerade individer
Här anges hur många deltagare som är aktuella inom insatserna 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 7. Antal deltagare
Insats

Heby, Individstöd i
samverkan
Håbo, Framsteget
Knivsta,
Ungdomssatsningen
Uppsala, Ung Intro
Östhammar, Bryggan
Enköping, Jobbcentrum
ung – Jobbcentrum
rehab
Knivsta, En väg in –
flera vägar ut2
Uppsala, Extratjänster
Älvkarleby,
Ungdomscoach
GESAM
TOTALT:

Totalt antal
deltagare fram
till 2018-12-31
42

Förväntat antal
deltagare enl. ansökan
för hela insatstiden
120

Tid kvar av
insatsperiod

76
22

210
40

24 mån
12 mån

17
16
33

100
70
210

20 mån
32 mån
24 mån

0

150

36 mån

491
7

500
90

24 mån*
26 mån

193
897

620
2110

8 mån
-

24 mån

Flera av insatserna har ännu långt kvar av sin insatstid. Bedömningen är att det först efter ett
år kommer vara möjligt att se tendenser och komma med en rimlig prognos.
(*Extratjänster kommer inte skriva in några fler deltagare då det är under avveckling, däremot
kommer man fortsätta utskrivning i SUS t.o.m. 2020-02-28).

En väg in – flera vägar ut är uppdelad på två perioder. I den första perioden som omfattar ett år är insatsen på
strukturnivå och har inga deltagare. Från och med årsskiftet 2019 går insatsen in i nästa fas som innebär att
deltagare kommer skrivas in i insatsen.
2
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Sammanfattande analys
De insatser som finansieras av förbundet har kommit igång bra under de sista kvartalen även
om det i flera fall är för tidigt att uttala sig om något tydligt resultat för flertalet av insatserna.
Flera insatser har fortfarande långt kvar av insatstiden. Fram till sista december har 897
deltagare skrivits in och det motsvarar 42 % av de förväntade antal deltagare för hela
insatstiden på 2110 deltagare. Överlag så ligger insatserna bra till för att kunna uppnå sina
mål och styrgruppernas prognoser för lyckad måluppfyllelse är positiv. Det finns dock vissa
saker som behöver följas upp lite extra, däribland t ex inflöde/utflöde från några av insatserna.
Det har uppmärksammats att det i styrgrupperna/lokusgrupperna finns problem med frånvaro
av styrgruppsmedlemmar. Styrgruppsmedlemmars frånvaro kan innebära att viktiga
diskussioner uteblir och att insatser tappar fart. Betydelsen av en stabil styrgrupp är en av
flera förutsättningar för ett framgångsrikt utfall. Att insatserna är tydliga med mål och
målgrupp är också angeläget och sammanställningen visar att det flesta insatser är tydliga i
det avseendet.
Jämlikhet och jämställdhet är viktigt i Samordningsförbundets arbete. Syftet med förbundet är
bland annat att främja effektivt resursanvändande och att resurserna kommer dem som
behöver dem mest till gagn. Det ses därför som angeläget att de insatser som finansieras av
förbundet aktivt arbetar för att främja jämställdhet och jämlikhet. Det kan konstateras att det i
vissa fall saknas ett utvecklat resonemang kring detta ämne i kvartalsrapporterna och att det
behöver ske en förbättring. Att diskutera och reflektera kring jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet är viktigt både i de insatser som fokuserar på individer och i de
insatser som har en strukturinriktning. Det är viktigt att det finns en medvetenhet om
strukturer bland de grupper man möter i sitt arbete och att det förs ett resonemang om hur
insatser ska erbjudas på ett sätt som främjar att alla människor får samma möjligheter till ett
arbete och en egen försörjning.
Kansliet erbjuder insatserna stöd genom bland annat workshop gällande SUS samt ett nätverk
för insatsansvariga. Kansliet ser det som värdefullt för kvalitén att insatsansvariga och
medarbetare får stöd och svar på sina frågor. Oftast är det insatsansvariga som får uppdraget
att skriva kvartalsrapporterna men det är viktigt att påpeka att det är styrgruppen som har det
huvudsakliga ansvaret för kvartalsrapporterna. Kansliet finns också till hands för att stötta så
att rapporterna som inlämnas till förbundet svarar på de frågeställningar som efterfrågas för
att kvalitetssäkra förbundsstyrelsens önskemål. Kansliet deltar som adjungerande på
styrgrupperna vilket ger möjlighet att föra tillbaka resultatet av kvartalsrapporternas
sammanställning, så att rapporteringen kan förbättras och utvecklas.
En systematisk uppföljning av parametrar som bedöms kunna påverka slutresultatet tror vi
både kan fylla en stödfunktion till insatserna men också en form av kontroll för att säkerställa
att insatserna gör det som det fått finansieringsstöd för. Från parterna så har responsen överlag
varit positiv.
Uppföljningsförfarandet som redovisas i detta dokument är nytt för år 2018. Det här är den
andra sammanställningen och metoden för uppföljning och sammanställning av rapporterna
kommer vidareutvecklas. Detta för att säkerställa att den information som framkommer svarar
på frågeställningar som finns och samtidigt ger en överskådlig lägesrapport från insatserna.
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