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Sammanfattning 
Under första halvåret 2019 har 20 finansierade insatser varit i gång. De allra flesta ligger bra 

till vad gäller måluppfyllelse om än några med revidering av insatsperioder, mål, budgetar etc. 

För första halvåret 2019 så har 77 % av alla utskrivna individer från insatser inom förbundet 

gått till arbete eller studier. Fördelningen kvinnor/män är 40 % respektive 60 % av dem som 

gått till arbete eller studier. 36 % har icke subventionerat arbete varav 42 % är kvinnor och 

33% är män. Den andel som går till subventionerade arbeten är alltså i högre utsträckning 

män. Mindre än 1% av de som gått till arbete har blivit egna företagare.  

 

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 1 och 2, år 2019. 
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Insatser 
Nedan följer en lista över de 20 insatser som varit igång under aktuell period, kvartal 1 och 2 

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 2019-12-31 

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 

Knivsta, Ungdomssatsningen 2017-01-01 2019-12-31 

Tierp, Samordnare och partsamordnare 2018-04-09* 2020-04-08 

Tierp, Språkstöd 2018-09-01* 2019-12-31 

Uppsala, Strukturellt och individuellt 

utvecklingsarbete/utvärdering av Extratjänster  
2018-01-01 2020-02-20 

Uppsala, progressionsteam sfi  2018-11-01 2020-06-30 

Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/ Lokussamordnare 2018-01-01 2019-12-31 

Uppsala, Ung Intro 2018-05-21* 2020-08-31 

Uppsala, Samverkan Gottsunda 2018-06-15 2019-12-31 

Älvkarleby, Lokussamordnare 2018-04-01* 2021-03-31 

Älvkarleby, Ungdomscoach  2018-03-01* 2021-02-28 

Älvkarleby, Arbetsintegrerande Socialt Företag  2018-01-01 2019-12-31 

Östhammar, Bryggan  2018-03-01 2021-08-31 

GESAM 2017-04-01 2019-12-31 

Samordnad och utökad Samhällsorientering i Uppsala län 2017-05-01 2019-09-30 

Processtöd för hälso- och sjukvårdens 

rehabiliteringskoordinatorer (reko) (endast slutrapport) 

2017-04-01* Avslutad 

2019-03-31 

(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 

Knivsta, Ungdomssatsningen Nej Nej 

Tierp, Samordnare/partsamordnare Ja Ja 

Tierp, Språkstödsledare Ja Nej 

Uppsala, Extratjänster  Ja målen uppnådda Ja 

Uppsala, Strategiskt 

utvecklingsarbete/lokussamordnare 
Nej Nej 

Uppsala, progressionsteam sfi Ja Ja 

Uppsala, Ung Intro Nej Nej 

Uppsala, Samverkan Gottsunda Ja utifrån förskjuten 

tidsplan 

Nej 

Älvkarleby, Lokussamordnare  Ja Ja 

Älvkarleby, Ungdomscoach  Nej Nej 

Älvkarleby, ASF Ja Ja 

Bryggan, Östhammar Ja Ja 

GESAM Ja utifrån godkända 

avvikelser 

Nej 

Samhällsorientering i Uppsala län Ja Ja 

  
Merparten av insatserna ligger i fas gällande de mål de uppgett i ansökan. Det finns dock 

några insatser som avviker.  

 

Ungdomssatsningen Knivsta, ligger alltjämt efter beträffande uppsatta mål för hur många 

individer de ska arbeta med under projektets tid och utflödet från insatsen. Detta har 

uppmärksammats och påtalats från förbundet under våren 2019. Styrgruppen har inkommit 

med en plan för resterande insatstid och hur insatsen överförs till ordinarie verksamhet vid 

insatsperiodens slut, som är sista december 2019. 

 

Språkstödsledare Tierp, som det ser ut nu kommer inte insatsen uppnå sitt resultatmål under 

förväntad insatstid. Därför kommer en förlängningsansökan att lämnas in för att förlänga 

insatsen med 6 månader och få tid att testa metoden samt utarbeta en plan för implementering 

i ordinarie verksamhet.  
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Strategiskt utvecklingsarbete/Lokussamordnare, Uppsala. Utifrån kvartalsuppföljningarna för 

första halvåret redovisas att det inte är troligt att målen kommer uppfyllas inom aktuell 

insatstid. Det återstår ett komplext arbete med att få till en etablerad rutin och fungerande 

kontaktvägar mellan organisationerna samt implementering av detta. Diskussion förs i 

insatsen om att lämna in en tilläggsansökan som innefattar en styrningsmodell av 

implementeringsprocessen.  

 

Ung Intro. Vad gäller insatsmålen finns det inom insatsen idag en del oklarheter som innebär 

hinder för att målen ska kunna uppnås. Som en följd av detta kommer eventuellt att 

effektmålen behöva ändras då det råder otydlighet kring hur de ska tolkas i dagsläget. Detta 

kommer följas upp fortsättningsvis under året. 

 

Samverkan Gottsunda. Insatsen har förskjutit sin tidsplan och förlängt insatstiden. 

Styrgruppen har angett att de tror sig uppnå målen med en förlängd tidsplan.  

 

Ungdomscoach Älvkarleby, kommer ej att nå målet med 30 deltagare per år pga 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. Avvikelse för detta ska lämnas in.  

 

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. Dessa har ändå blivit bedömda med ett ja i tabellen ovan. Nedan följer några 

kommentarer till dessa insatser: 

Liksom i tidigare uppföljningar av Samhällsorienteringen, Uppsala län kommer 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, inte uppnås. Utöver detta ligger de mycket bra till 

gällande sina andra mål, vilka är många. Insatsen avslutas under kvartal 3. 

För en väg in-flera vägar ut bedöms insatsen ligga i fas efter att ett förtydligande gjorts inom 

styrgruppen kring hur begreppen ska tolkas. Efter att ha rett ut frågetecknen så är nu 

styrgruppens bedömning att målen kommer kunna nås inom insatstiden. Styrgruppen har 

lämnat in en skriftlig handlingsplan till förbundet. 

 

Avslutade insatser 

 

Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer (reko)  

Insatsen pågick under två år och avslutades 2019-03-31.  Medverkande parter var 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala. Region Uppsala var insatsägare. 

Syftet var en effektiv och aktiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i samverkan med 

berörda aktörer för vårdens patienter. Insatsen var av strukturell karaktär där den angivna 

målgruppen var hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Det övergripande målet 

var att rehabiliteringskoordinatorerna skulle vara nöjda med processtödets insatser och anse 

sig ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning. Detta mål anses vara uppfyllt 

vid insatsens slut.  

 



 

 

5 

 

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 Nej 

Enköping, Jobbcentrum - 

Ung, Jobbcentrum – Rehab 

Nej Nej Nej Nej 

Heby, Individstöd i 

samverkan,  

Ja Nej Nej Nej 

Håbo, Framsteget Ja Ja Nej Nej 

Knivsta, En väg in – flera 

vägar ut 

Ja Ja Nej Ja 

Knivsta, 

Ungdomssatsningen 

 

Ja 

Nej Nej Nej 

Tierp, 

Samordnare/partsamordnare 

Nej Nej Nej Nej 

Tierp, Språkstödsledare Ja Nej Nej Nej 

Uppsala, Extratjänster  Ja Nej Nej Ja 

Uppsala, Strategiskt 

utvecklingsarbete/lokus-

samordnare 

Ja Nej Nej Nej 

Uppsala, Ung Intro Nej Nej Nej Ja 

Uppsala, Samverkan 

Gottsunda 

Nej Ja Nej Nej 

Uppsala, progressionsteam 

sfi 

Ja Ja Nej Nej 

Älvkarleby, 

Lokussamordnare  

Nej Nej Nej Nej 

Älvkarleby, Ungdomscoach  Nej Nej Nej Nej 

Älvkarleby, ASF Ja Nej Nej Nej 

Östhammar, Bryggan Ja Ja Nej Ja 

GESAM Ja Ja Nej Ja 

Samhällsorientering i 

Uppsala län 

Ja Nej Nej Nej 

 
Samtliga insatser som inte startat i tid har inkommit med avvikelserapporter till 

Samordningsförbundet, ingen ny insats har startat under kvartal 1 och 2 år 2019.  

 

När det gäller vakanser menas i sammanhanget 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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De insatser som rapporterat vakanser är Knivsta En väg in flera-vägar ut, Sfi-

progressionsteam, Bryggan, GESAM och Samverkan Gottsunda.  

 

Inga insatser har angett vakanser i egenfinansierade resurser. 

 

De insatser som lämnat in avvikelse för budget är En väg in- flera vägar ut, Extratjänster, Ung 

Intro, Bryggan samt GESAM.  

 

 

Tabell 4. Prognos och utfall budget 

Insats Budget kvartal 1 +2 Utfall kvartal 1 +2 Prognos budget 

Enköping, Stöd till arbete med 

modellen IPS  338 000 227 479 

 

Under bevakning 

Enköping, Jobbcentrum - Ung, 

Jobbcentrum – Rehab 1 110 000 1 041 405 

OK 

Heby, Individstöd i samverkan,  700 000 664 640 OK 

Håbo, Framsteget 1 120 000 1 042 553 OK 

Knivsta, En väg in – flera vägar ut 850 000 803 829 OK 

Knivsta, Ungdomssatsningen 500 000 372 605 Under bevakning 

Tierp, 

Samordnare/partsamordnare 550 000 434 562 

 

OK 

Tierp, Språkstöd 390 000 262 176 Under bevakning 

Uppsala, Extratjänster  150 000 186 441 Under bevakning 

Uppsala, Strategiskt 

utvecklingsarbete/lokus-

samordnare 389 000 338 628 

 

 

OK 

Uppsala, Ung Intro 1 063 000 1 108 776 Under bevakning 

Uppsala, Samverkan Gottsunda 255 000 133 756 Behov av åtgärd 

Uppsala, Progressionsteam sfi 700 000 757 966 OK 

Älvkarleby, Lokussamordnare  69 000 49 844 OK 

Älvkarleby, Ungdomscoach  300 000 257 549 OK 

Älvkarleby, ASF 150 000 142 956 OK 

Östhammar, Bryggan 755 000 714 602 OK 

GESAM 468 000 468 823 OK 

Samhällsorientering i Uppsala län 1 081 500 1 208 775 Under bevakning 

 
Som framkommer i tabellen ovan så ligger de flesta insatser 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, i regel så handlar det främst om att insatsen inte gör av med 

tilldelade medel i den utsträckning som planerat. Vad gäller samverkan Gottsunda så har 

insatsen inte gjort av med medel i den utsträckning som planerat och ligger kraftigt under sin 

budget. Utifrån detta så kommer diskussion föras med styrgruppen för åtgärd.  

 

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 
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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 

målgrupp/ 

metod 

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 Ja 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 Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Knivsta, 

Ungdomssatsningen 

Ja* Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

Tierp, 

Samordnare/part- 

samordnare 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tierp, 

Språkstödsledare 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, 

Extratjänster  
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, Strategiskt 

utvecklingsarbete/ 

Lokussamordnare 

Ja* Ja Nej  Nej Ja Ja Nej 

Uppsala, Ung Intro Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, Samverkan 

Gottsunda 

Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, 

Progressionsteam sfi 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Älvkarleby, 

Lokussamordnare  

Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Älvkarleby, 

Ungdomscoach  

Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Älvkarleby, ASF Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Östhammar, 

Bryggan 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

GESAM Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Samhällsorientering 

i Uppsala län 

Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
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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 nästintill alla styrgrupper har haft 

möten kontinuerligt och minst en gång per kvartal. Samverkan Gottsunda hade inget 

styrgruppsmöte under kvartal 1. Därutöver så rapporterar flertalet insatser 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 1 och 2. 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. En väg in-flera vägar ut Knivsta har inte registrerat i SUS enligt 

överenskommelse under period 1 och 2 men kommer att åtgärda detta under nästa kvartal.  

 

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 högsta vikt 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. Detta har de allra flesta styrgrupper gjort.  

 

Ungdomssatsningen Knivsta har angett att aktuella deltagare inte faller inom angiven 

målgrupp vilket de också angett vid tidigare uppföljningar. Det handlar om att ett fåtal 

deltagare varit yngre än vad som varit den egentliga målgruppen.  

 

Strategiskt utvecklingsarbete har angett beträffande målgrupp att de avviker från den tänkta 

målgruppen. Angiven målgrupp i ansökan är chefer och medarbetare hos parterna. I 

rapporteringen har angetts att även medarbetare från varje part behöver representeras för att 

utvecklingsarbetet ska komma kommuninvånarna till godo.  

 

Samverkan Gottsunda har uppgett att det efter kontroll av målgrupp är ofrånkomligt att ta 

hänsyn till sekundära målgrupper än just individer med behov av samordnad arbetslivsinriktad 

rehabilitering men i och med att det uppmärksammats ska man framöver säkerställa att rätt 

målgrupp nås, bland annat genom samverkan med rehabiliteringskoordinatorerna vid 

Gottsunda vårdcentral.  

 

En insats har lämnat in avvikelse gällande mål/målgrupp. Samordnare och Partsamordnare 

Tierp och det handlar om att de inte kommer upp i det antalet samverkansmöten under första 

året som var målet enligt ansökan. 
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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.  

 

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 

förhållandevis väl med dessa mål. 

 

 
 
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 %). För 

första halvåret 2019 så landar den siffran för individer utskrivna från insatser inom förbundet 

på 77 % som gått till arbete eller studier.  

 

Utfall för deltagare  
Här anges antalet deltagare inom aktuella insatser sett till hela insatsperioden, t o m 2019-06-

30. 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. 

 

Individinsatser
65%

Strukturinsatser
34%

Kompetenshöjande insatser
1%
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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. Andel deltagare med sådan plan finns angett 

nedan, totalt så ligger detta på ett genomsnitt på 97%.  

 
Tabell 6. Insatser med individinriktning 

 
 

  

Insats  Totalt antal 

deltagare 

under hela 

insatstiden 

 

Antal 

avslutade 

deltagare 

under hela 

insatstiden 

Antal 

avslutade 

deltagare 

under första 

halvåret 2019 

Varav 

andel 

till 

arbete/ 

studier 

Andel 

deltagare 

med 

handlingsplan  

Antal 

pågående 

deltagare 

Heby, Individstöd i 

samverkan 

48 18 12 33 % 100% 30 

Håbo, Framsteget  117 63 33 57 % 100% 54 

Knivsta, 

Ungdomssatsningen  

22 10 4 100 % - 12 

Knivsta, En väg in – 

flera vägar ut 

7 0 0 0 100% 7 

Uppsala, Ung Intro 47 4 4 0 - 43 

Östhammar, 

Bryggan 

20 5 5 0 90% 15 

Enköping, 

Jobbcentrum ung – 

Jobbcentrum rehab  

61 31 16 31% 100% 30 

Uppsala, 

Extratjänster  

673 372 224 67% - 301 

Älvkarleby, 

Ungdomscoach  

13 3 2 50% 92% 10 

GESAM 191 191 44 70% - 0 

TOTALT: 1199 697 344   502 

Rehab till arbete/studier 

Förrehabiliterande  

Mål är en handlingsplan som 

syftar till arbete och/eller studier 
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De individer som varit aktuella under första halvåret 2019:  

 

• 45 % är kvinnor och 55 % är män 

• 45 % är yngre än 30 år 

• 26 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år 

• 36 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå 

• 23 % har någon form av eftergymnasial utbildning 

 

 

Följande tabell ger en bild av vilken försörjning deltagarna haft vid inskrivning i insats samt 

vilken försörjning de haft vid utskrivning.  

 
Tabell 7. Individers försörjning 

 

Försörjningstyp Innan insats i % Efter insats i % Förändring i 

procentenheter 

Annan offentlig försörjning 

(ex. etableringsersättning) 

32 6 28 

Försörjningsstöd (Ekonomiskt 

bistånd) 

23 7 16 

Aktivitetsstöd 18  11 7 

Aktivitetsersättning 7 4 3 

Sjukpenning/rehabpenning 7 8 1 

Ingen offentlig försörjning 8 57 49 

A-kassa 1 1,5 0,5 

Sjukersättning < 1 % < 1 % 0 

Studiestöd/studiemedel < 1 % 5 % 5 
 

 

Andelen offentlig försörjning har minskat främst i grupperna som hade annan offentlig 

försörjning samt försörjningsstöd vid inskrivning. Förändringen i gruppen ingen offentlig 

försörjning var också stor, vilket påvisar att många individer gått till egen försörjning.  

 

Under perioden januari-juni 2019 har 344 deltagare (med personuppgifter) skrivits ut från 

förbundets insatser. Av dessa är 264 deltagare i arbete eller studier efter avslutad insats och 

av dessa är 106 kvinnor och 158 är män. 40 % av alla avslutade kvinnor respektive 60 % 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.  

 

Av de som gått vidare till arbete så har 36 % gått till icke subventionerat arbete. Med 

subventionerat arbete menas att arbetsgivaren får någon form av bidrag eller stöd för den 

anställde, exempelvis genom nystartjobb eller lönebidrag. 42 % av kvinnorna respektive 33 % 

av männen har gått till icke subventionerade arbeten. Den andel som går till subventionerade 

arbeten är alltså i högre utsträckning män. Mindre än 1% av de som gått till arbete har blivit 

egna företagare.  
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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 8. Antal deltagare 

Insats  Totalt antal 

deltagare fram 

till 2019-06-30 

Förväntat antal 

deltagare enl. ansökan 

för hela insatstiden 

Heby, Individstöd i 

samverkan 

48 100 

Håbo, Framsteget  117 210 

Knivsta, 

Ungdomssatsningen  

22 40 

Knivsta, En väg in – 

flera vägar ut 

7 150 

Uppsala, Ung Intro 47 50 

Östhammar, Bryggan 20 201 

Enköping, Jobbcentrum 

ung – Jobbcentrum 

rehab  

61 210 

Uppsala, Extratjänster  673 500 

Älvkarleby, 

Ungdomscoach  

13 902 

GESAM 191 6203 

TOTALT: 1199 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 inte 

minst har de omstruktureringar som skett inom Arbetsförmedlingen under 2019 inneburit 

konsekvens i det avseendet.   

 
  

 
1 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. 
2 Avvikelse på målet om 30 deltagare/år ska lämnas in. 
3 Avvikelse på målet om antal deltagare har lämnats in. 
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Sammanfattande analys 
 

Denna uppföljning görs för att ge en lägesrapport från insatserna. 20 insatser har varit i gång 

under första halvåret 2019. Då 2018 var ett år med uppstart för flertalet av insatserna så är det 

först nu möjligt att börja se utvecklingen och hur insatserna ligger till i förhållanden till sina 

mål. Majoriteten av insatserna ligger bra till vad gäller måluppfyllelse om än några med 

revidering av insatsperioder, mål, budgetar etc. Detta följs kontinuerligt upp genom att 

kansliet deltar som adjungerande vid styrgruppsmöten samt genom denna genomlysning av 

kvartalsrapporter som görs två gånger per år. Genom att ha en nära kontakt med 

insatsansvariga och med styrgrupperna har kansliet också möjlighet att utgöra en stödjande 

funktion vilket i regel uppskattas från parterna.  

Insatser inom Samordningsförbundet, oavsett om de är av individ eller strukturell karaktär 

innebär att två eller flera parter gemensamt identifierat ett område där samverkan utifrån de 

ordinarie strukturerna brister och där ett behov av samordnade insatser behövs. De insatser 

som finansieras av förbundet är ofta av komplex karaktär, där det krävs nya tankesätt och 

arbetssätt för att nå målen, som i förlängningen innebär att individer ska förbättra sin förmåga 

att närma sig eller komma in på arbetsmarknaden. Det är inte helt ovanligt att förutsättningar 

förändras under insatstidens gång, vilket ibland gör att målsättningar som satts i en ansökan 

inte blir applicerbara utifrån förnyade omständigheter. Ändrade omständigheter i 

organisationerna kan också innebära att problem tillstöter i insatsen och att mål och resultat 

inte uppnås inom avsedd tid. Det är viktigt att det finns en hög grad av flexibilitet beträffande 

insatserna så att justeringar kan göras. Vad gäller första halvåret 2019 så har givetvis den 

omstrukturering som skett och som fortfarande pågår inom Arbetsförmedlingen påverkat 

arbetet inom insatserna, något som flera insatser rapporterat om. Trots detta så ligger dock de 

flesta insatser i fas. Resultatet av det arbete som sker i insatserna är tillfredsställande och 

utfallet för individerna som tagit del av insatserna ska vi vara mycket nöjda med.  

I kvartalsrapporteringen följs flera faktorer upp, vilka ses som viktiga för att insatsen ska nå 

ett framgångsrikt utfall. Däribland att styrgrupperna har möten enligt avtal. Insatserna har 

redovisat genom kvartalsrapporteringen att det förekommer frånvaro av 

styrgruppsmedlemmar. Detta 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 lyfter jämställdhet och jämlikhetsperspektivet är av betydande vikt och 

uppföljningen visar att diskussion kring dessa frågor förs i styrgrupperna. Dock är det viktigt 

att frågan kontinuerligt hålls levande.  

De framgångsfaktorer som identifierats för att en insats ska uppnå sina mål är till att börja 

med att den ansökan som ligger till grund för insatsen är väl förankrad hos de parter som står 

bakom den och att det finns tydliga ramar för vad som ska göras inom insatsen. Att ansökan 

har ett tydligt syfte och att målen är väl avvägda samt realistiska blir också en förutsättning 

för en framgångsrik insats. Sist men inte minst är det är också viktigt att det inom styrgruppen 

är tydliggjort kring roller och ansvar initialt när en insats startas. Vad gäller detta så finns det 

potential att utveckla förutsättningarna för kommande insatser i framtiden, som ett led i 

förbundets systematiska kvalitetsutveckling.   


