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Tilläggsansökan
Framsteget i Håbo- Arbetskonsulent
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt tilläggsansökan till insatsen Framsteget i Håbo
att avsätta maximalt 600 000 kr som finansiering under perioden 2020-01-01 till 2020-12-31
att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från
medlemsorganisationerna framöver
att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande
lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument

Ärendet
Ansökan
Håbo kommun, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala ansöker om medel till pågående insats
till Framsteget i Håbo. Håbo kommun är insatsägare. Genom finansieringen ska en arbetskonsulent
på 100 procent knytas till pågående insats. Bakgrunden till denna tilläggsansökan är att kommunen
ser att andelen individer med försörjningsstöd ökar, främst på grund av sjukskrivning.
I ansökan beskrivs att Arbetsförmedlingens förändring gjort att det har blivit svårare för individer
att få del av insatser från dem, likaså att Försäkringskassan beviljar färre personer
aktivitetsersättning samt sjukpenning och sjukersättning. Sammantaget gör detta att gruppen
individer med försörjningsstöd ökar. I ansökan beskrivs att målgruppen för denna utvidgning av
Framsteget kommer vara individer som är sjukskrivna och arbetslösa och har uppburit
försörjningsstöd längre än 6 månader. En standardiserad bedömningsmodell (FIA), som utvecklats
av Socialstyrelsen kommer börja användas för att kartlägga förutsättningar för arbete.
Insatsmålet är att använda och implementera denna modell samt att arbetskonsulenten jobbar med
minst 15 individer årligen. Effektmålet med denna ansökan är att minst 80 % av de som skrivs ut
från Framsteget har en plan för nästa steg mot arbete/studier, att bedömningsmodellen används,
samt att på lång sikt bidra till att minska andelen individer i Håbo som uppbär försörjningsstöd.
Bedömning
Samordningsförbundet har sedan 2018 haft en inriktning om individinriktad och
strukturövergripande insatser. Insatsen Framsteget riktar sig i huvudsak mot individer och
deltagare skrivs in i verksamheten och registreras på individnivå i SUS.
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Styrelsen har tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning och/eller
aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Som
framkommit så är målgruppen för denna ansökan individer som ett långvarigt bidragsberoende.
Håbo kommun i samverkan med Region Uppsala och Arbetsförmedlingen ansöker här om medel
för att finansiera en arbetskonsulent-tjänst i insatsen. Framsteget har hittills under insatsperioden
visat goda resultat och ligger i fas gällande uppsatta mål. Bedömningen är utifrån insatsens
inriktning, målgruppens behov och angivna mål att detta är en adekvat kostnad inom ramen för
förbundets inriktning.
Diskussioner som legat till grund för ansökan har fört under vår och höst i LOKUS gruppen
Håbo. Försäkringskassan har valt att inte vara med som part i denna tilläggsansökan då det enligt
dem inte ligger inom Försäkringskassans uppdrag och att deras roll i förhållande till denna insats
är otydlig.

Åsa Fichtel, Förbundschef

