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Progressionsteam sfi- ansökan om förlängning 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt förlängningsansökan till insatsen 
progressionsteam, sfi 
 
att avsätta maximalt 676 600 kr som finansiering under perioden 2020-01-01 till 2020-06-30 
 
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 har ansökt om och beviljats medel till insatsen 
progressionsteam sfi med insatstid 2018-11-01 till 2019-12-31.  Insatsens övergripande syfte är 
att underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att stödja språkinlärningen för 
utrikesfödda med låg/ingen progression inom svenska för invandrare (sfi). Målet är att skapa 
rutiner och strukturer för att tidigt identifiera individer med låg eller ingen progression och att 
säkerställa att individen får stöd och en alternativ planering. Målsättningen är att individerna 
genom insatsen ska närma sig arbetsmarknaden och öka möjligheten till egen försörjning. 
insatsen vill utveckla rutiner och samverkan för dessa individer för att minska risken att gruppen 
blir långvarigt bidragsberoende.  
 
Anledningen till en förläningsansökan är att kartläggningsfasen i insatsen tagit lägre tid än 
förväntat och redan nu visar det sig att den ursprungliga insatstiden inte kommer räcka för att nå 
önskade resultat. Det har framkommit att det finns flera strukturella hinder än förväntat, bland 
annat att det saknas en gemensam definition av begreppet låg progression vilket medför olika 
bedömningar och svårigheter till samsyn. Det har också framkommit bristande samsyn kring hur 
individer med låg progression ska hanteras vilket gör att individen riskerar att få olika, ofta 
motstridig information. Utöver detta har uppmärksammats att kunskapsnivån kring sfi är låg i de 
verksamheter som möter sfi-elever och det bidrar till rundgång i systemet.  
 
I förlängningen av insatsen kommer fokus vara att besluta om en gemensam definition (inom 
Uppsala kommun) kring låg/ingen progression. Denna definition ska vara känd och förankrad 
hos dem som möter sfi-studerande. Implementering och förankring kommer ske genom 
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utbildningar och workshop med personal som möter målgruppen inom både kommun och 
Arbetsförmedling samt externa aktörer. 
 
Bedömning 
Samordningsförbundet beslutade inriktning sedan 2018 innebär att insatser som beviljas kan vara 
individinriktade, strukturövergripande eller kompetenshöjande. Insatsen progressionsteam sfi är i 
huvudsak en strukturinsats men deltagare skrivs 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 verksamhet riktar sig mot den senare av dessa prioriterade 
målgrupper.  
 
Parterna ansöker här om ytterligare medel för att förlänga insatsen med 6 månader från och med 
1 januari 2020.   
 
Målgrupp för insatsen är utrikesfödda personer som studerar på sfi och som har låg eller ingen 
progression. Dessa individer riskerar att hamna i långvarigt bidrags- och eller 
ersättningsberoende och det är angeläget att inom kommunen och gentemot Arbetsförmedlingen 
finna samsyn för hur dessa individer bäst ska få hjälp att göra progression och närmar sig 
arbetsmarknaden.  
 
Utifrån insatsens inriktning, målgruppens behov och angivna mål bedöms kostnaden för denna 
förlängning av pågående insats som adekvat inom ramen för förbundets inriktning. Ansökan har 
diskuterats i lokusgruppen den 10 april 2019 och samtliga parter står bakom den. 
 
 
 
Åsa Fichtel, Förbundschef 
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