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En väg in – flera vägar ut Knivsta 
 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen En väg in – flera vägar ut 

Knivsta 

 

att avsätta maximalt 5 900 000 kr som finansiering under perioden 2018-01-01 till 2021-12-31 

 

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 

Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala ansöker om medel 

till en insats med syfte att dels skapa en struktur för att bedriva samverkan avseende integrations- 

och arbetsmarknadsfrågor så att fler individer kommer ut i arbete, sysselsättning eller studier, dels 

att operativt stödja individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett vilken 

ersättningsform de har. Knivsta kommun utgör insatsägare. Insatsen är indelad i två delar, där den 

första delen (som pågår under 2018) har en tydlig strukturinriktning och den andra delen har en 

tydlig individinriktning. 

 

Målgrupp för den första delen är alla samverkande aktörer och målgrupp för den andra delen är 

individer 18-64 år i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

Inom insatsen första del har angetts följande effektmål: Den 31/12-2018 finns en lokal överens-

kommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen om det gemensamma arbetets innehåll. 

Insatsmål i denna del som angetts: Struktur för samverkan mellan samverkansparterna i Knivsta 

ska upprättas, en metod för avvikelserapportering ska utvecklas, möten med referensgrupp fyra 

ggr under 2018 samt möte med firmatecknare från samverkande aktörer för att säkerställa under-

skrifter på kommande överenskommelse som alla parter i lokus samtycker till.  

 

Inom insatsens andra del har angetts följande effektmål: 80 % av individerna i insatsen ska ha en 

handlingsplan som är förankrad hos hen och hos respektive myndighet. Insatsmål i denna del som 

angetts: metodstöd, kompetensutveckling, handledning och möten för alla fyra parter där hand-

läggarnas frågor kan lyftas, 50 individer per år ska få stöd av verksamheten, var tredje månad ska 

individens arbetslivsfokus bedömas och var tredje månad ska individens förankring i ordinarie 

verksamhet bedömas.  
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Förväntat antal deltagare i insatsen är 50 deltagare per år.  I insatsens första del ska anställas en 

samordnare på 100 %. I insatsens andra del kommer samordnaren att arbeta 50 %. I insatsens andra 

del kommer även två arbetssamordnare att anställas på 100 % vardera.  Ansökan sträcker sig över 

perioden 2018-01-01 till 2021-12-31. Kostnaden för insatsen kommer att periodiseras över insats-

tiden.  Egenfinansiering utgår även från Knivsta kommun genom vissa lönekostnader för sam-

ordnaren, lokalkostnader samt övriga kostnader. 

 

Bedömning 

Samordningsförbundet har beslutat om en ny inriktning inför 2018. Insatser som beviljas kan vara 

individinriktade eller strukturövergripande. De kan även vara kompetenshöjande insatser för 

personal. Denna insats riktar sig i huvudsak mot deltagare. Deltagare kommer att skrivas in i verk-

samheten och registreras på individnivå i SUS. En mindre del strukturövergripande och kompe-

tenshöjande aktiviteter kommer att ingå i insatsen. 

 

I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktions-

nedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersätt-

ningsberoende. Denna verksamhet riktar sig mot dessa prioriterade målgrupper.  

 

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

och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuteras av parterna i lokusgruppen och 

alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.  

 

 

Åsa Fichtel, Förbundschef 


