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Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala 
län 
 

Förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta 

 

att  bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till projekt Samordnad 

och utökad samhällsorientering i Uppsala län 

att  avsätta maximalt 5 620 000 kr som finansiering under perioden 

2017-08-01 till 2019-07-31 

att  finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas 

medel från medlemsorganisationerna framöver 

 

Ärendet 

Ansökan 

Flertalet kommuner, Arbetsförmedlingen Uppsala samt Arbetsför-medlingen Norra 

Uppland ansöker om medel till ett projekt med syfte att skapa en central samordnande 

verksamhet för att öka kvaliteten på samhällsorienteringen i Uppsala län. Fler personer 

ska erbjudas samhällsorientering med utökad hälsoinformation på modersmål så tidigt 

som möjligt i etableringsprocessen föra att underlätta och bidra till en snabbare etable-

ring i samhället. Målet med insatsen är att den inom projektet framtagna modellen för 

den centrala verksamheten ska implementeras. 

 

Målgrupp är personer 18 till 64 år som är nya i Sverige och har en etableringsplan eller 

är anhöriginvandrare. En indirekt målgrupp är samhällskommunikatörerna som får en 

stärkt yrkesroll och tydligare metoder för sitt arbete.  

 

I projektet ska anställas projektledare, hälsopedagog, utvecklingsstöd från Uppsala 

Universitet och en förstärkning av kommunikatör. Ansökan sträcker sig över tre 

kalenderår och för 2017 blir kostnaden 1 171 000 kronor, för 2018 blir kostnaden 

2 810 000 kronor och för 2019 blir kostnaden 1 639 000 kronor. Egenfinansiering 

utgår även från parterna. 

 

Samhällsorienteringen utgör en bred och lämplig arena för hälsokommunikation. En 

förbättrad hälsa leder till en större möjlighet för individen att närma sig arbetsmark-

naden och bli en del av samhället.   
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Bedömning 

Den i ansökan föreslagna insatsen faller inom ramen för förebyggande arbete. I den 

för ansökan angivna målgruppen ingår även personer som faller inom ramen för 

finansiell samordning och som är i behov av samordnad rehabilitering för att närma 

sig arbetsmarknaden. Syftet med ansökan är att förbättra arbetet kring bland annat per-

soner som kan hamna i utanförskap. En väl fungerande samhällsinformation (med häl-

soinformation) ökar möjligheten för individen att aktivt delta i sin omgivning och 

minskar risken för utanförskap.  

 

I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. 

Ansökan utgör även en tydlig förbindelse mellan de tio parterna om hur de ska arbeta 

kring området.  

 

Föredragande 

Geli Lytter, Verksamhetsutvecklare 


