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Bilaga nr. 6-6.1

Progressionsteam sfi
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Progressionsteam sfi,
att avsätta maximalt 1 510 400 kr som finansiering under perioden 2018-11-01 till 2019-12-31,
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
Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen ansöker om medel till en insats med syfte att underlätta
etableringen på arbetsmarknaden genom att stödja språkinlärningen för utrikesfödda med
låg/ingen progression inom svenska för invandrare (sfi). Målsättningen är att deltagarna, som
riskerar att hamna i långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende, genom projektet ska komma
närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter till egen försörjning. Uppsala kommun är
insatsägare.
I mars 2018 fanns i Uppsala kommun ca 2600 studerande inom sfi, varav merparten har kort
utbildningsbakgrund. En stor del av de studerande har ingen tidigare studievana eller långsam
progression för språkinlärning. Detta med anledning av egen ohälsa eller förhinder att delta i
undervisningen på grund av vård av anhörig. Kopplingen mellan frånvaro från undervisningen och
långsam progression i sfi har uppmärksammats både inom Uppsala kommun och
Arbetsförmedlingen. Det har också uppmärksammats att det saknas strukturer kring hur Uppsala
kommun och Arbetsförmedlingen ska samverka kring målgruppen med låg/ingen progression. Det
förekommer att elever går många år på sfi utan att göra någon progression, trots att problemet
uppmärksammats. Målsättningen med progressionsteamet är att kvinnor och män med låg/ingen
progression ska få likvärdigt stöd av hög kvalitet.
Målgruppen för insatsen kommer vara kvinnor och män inom sfi där det finns signaler om
låg/ingen progression. Samtliga i målgruppen kommer att ha behov av samordnad rehabilitering
och riskerar ett långvarigt/permanent beroende av bidrag. En kartläggning hos kommunens sfianordnare visar att det finns ca 100 personer med låg/ingen progression. Särskild vikt kommer
riktas till kvinnor eftersom lågutbildade kvinnor i lägre utsträckning slutför sin etableringsplan.
Förväntat antal deltagare är 80 personer.

2 (2)

Inom insatsen har följande mål angivits:
1. Minst 80 personer ska ha deltagit i projektet, minst 50 % ska vara kvinnor.
2. Att det efter avslutat projekt ska finnas rutiner och strukturer kring hur kvinnor och män
med låg/ingen progression tidigt ska identifieras och erbjudas stöd för alternativ planering.
3. Att det efter avslutat projekt ska finnas rutiner och strukturer kring samverkan mellan
Vuxenutbildningen, Avdelningen för försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen samt
Arbetsförmedlingen.
4. Att anledningar till låg/ingen progression har kartlagts samt åtgärder för att främja lärande
presenteras.
5. Att det efter avslutat projekt ska finnas förslag på nya insatser för målgruppen med
låg/ingen progression inom sfi. Förslagen ska ha arbetats fram i dialog med målgruppen.
6. Att progressionsteamet efter avslutat projekt om möjligt ska implementeras inom ordinarie
verksamhet.
I progressionsteamet kommer anställas en socialsekreterare från Avdelningen för försörjningsstöd
på 100% tillsammans med en pedagog från Vuxenutbildningen på 100 %, båda från Uppsala
kommun. En Arbetsförmedlare kommer ingå i progressionsteamet men den tjänsten kommer ej
omfattas av medel från Samordningsförbundet. Ansökan sträcker sig över perioden 2018-11-01
till 2019-12-31 och kostnaden för insatsen är 1 510 400 kronor.
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 skrivas in i
verksamheten och registreras på individnivå i SUS.
I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Denna insats ska underlätta för personer med långvarigt bidrags- och/eller
ersättningsberoende att närma sig arbetsmarknaden och komma ut i egen försörjning.
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.

Åsa Fichtel, Förbundschef

