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Framsteget i Håbo 
 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Framsteget i Håbo 

 

att avsätta maximalt 4 260 000 kr som finansiering under perioden 2018-01-01 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 

till en insats med syfte att stödja till fungerade samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Håbo 

kommun utgör insatsägare. Insatsen ska öka förutsättningarna för individer att uppnå egen 

försörjning eller studier. Insatsen består av två delar; samordningsteam och ungdomssatsning.  

 

Målgrupp är 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. 

 

Inom insatsen har angetts följande mål för samordningsteamet; ”80 % av deltagarna som skrivs ut 

ska ha en dokumentation/handlingsplan som beskriver nästa steg mot arbete eller studier”, 

”samtliga deltagare erbjuds ett coachsamtal per vecka och en gruppaktivitet per vecka” samt 

”minst 20 individer per år får stöd av samordnings-teamet”. För ungdomssatsningen har följande 

mål angetts; ”80 % av nyanlända unga vuxna som deltar ska ha en handlingsplan inom 6 månader”, 

”alla nyanlända unga vuxna som inte arbetar eller studerar ska kontaktas och erbjudas en 

handlingsplan” samt ”minst 50 unga vuxna per år ska få stöd i ungdomssatsningen”.  

 

Förväntat antal deltagare i insatsen är ca 70 individer per år.  

 

I projektet ska anställas en heltidstjänst i samordningsteamet och en heltidstjänst i 

ungdomssatsningen. Ansökan sträcker sig över tre kalenderår och kostnaden blir 1 420 000 per år. 

Egenfinansiering utgår även från kommunen genom lokalkostnader på 787 500 kronor för 

perioden. 
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En viktig del inom insatsen är samlokalisering med ordinarie verksamheter. I ansökan anges att 

samlokalisering kan ses som en arena för samverkan där nya metoder, rutiner och arbetssätt kan 

testas och om de är framgångsrika implementeras.  

 

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 arbete med individer. Deltagare kommer att 

skrivas in i verksamheten och registreras på individnivå i SUS. En mindre del strukturövergripande 

och kompetenshöjande aktiviteter kommer att ingå i insatsen. 

 

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 diskuteras av parterna i lokusgruppen och 

alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.  

 

 

Åsa Fichtel, Förbundschef 


