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Framsteget i Håbo – tilläggsansökan samverkansstrateg
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Framsteget i Håbo tilläggsansökan samverkansstrateg,
att avsätta maximalt 440 000 kr som finansiering under perioden 2019-01-01 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, Försäkringskassan och Region Uppsala ansöker om medel
för att finansiera en samverkansstrateg under en två-årsperiod. Detta är en tilläggsansökan till den
tidigare beviljade insatsen Framsteget Håbo. Lokus Håbo ansökte om och beviljades även medel
för en samverkansstrateg på 30 % för perioden 20170101–20181231. Behovet av extra
stöd/lotsning till handläggare och vårdgivare har dock visat sig större än beräknat och
lokusgruppens bedömning är att behovet av en samverkansstrateg på 30 % även finns för år 2019
och 2020.
Syftet med ansökan är också att stödja till fungerande samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering,
öka förutsättningarna för individer att nå egen försörjning, att långsiktigt bidra till effektivare
resursutnyttjande, utveckling och implementering av samverkansmodeller och metoder som är
förankrade i organisationerna, erbjuda aktiverande och kartläggande insatser för individer med
oklara behov, att långsiktigt minska arbetslösheten samt att skapa gynnsamma förutsättningar för
målgruppen till varaktig inkludering i samhället.
Målgrupp för de strategiska insatserna är medarbetare och chefer på Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Uppsala och Håbo kommun. För insatsen som helhet är målgruppen
individer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden där nästa steg är oklart, individer med
långvarig offentlig försörjning, sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning har nedsatt
hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete, unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning och
nyanlända unga vuxna som varken arbetar eller studerar.
Följande mål har angetts för samverkansstrategen; att vara adjungerad vid samtliga av operativa
ledningsgruppens möten och att rapportera till såväl ledningsgruppen som till lokusgruppen
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gällande identifierade behov och kompetenshöjande aktiviteter. Samverkansstrategen ansvarar
också för att samordna och bereda ärenden till lokusgruppsmöten.
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. Insatsen Framsteget Håbo riktar sig i huvudsak mot arbete med individer. Deltagare
skrivs in i verksamheten och registreras på individnivå i SUS. Tilläggsansökan för
samverkansstrateg är en mindre strukturell del i syfte höja kvalitén på arbetet i Framsteget Håbo
och därmed nå hållbara resultat.
I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med
funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller
ersättningsberoende. Framstegets 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 diskuterats av parterna i lokusgruppen och
alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.
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