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Uppföljning insatserna En väg in- flera vägar ut, samt
Ungdomssatsningen Knivsta
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta
att delegera till arbetsutskottet att noggrant följa upp insatsen En väg in – flera vägar
ut, samt Ungdomssatsningen, Knivsta, och därefter besluta om nödvändiga åtgärder
för att komma tillrätta med bristerna eller att avbryta insatserna.

Ärendet
Insatsen En väg in- flera vägar ut är en insats som beviljats medel för fyra år från
Samordningsförbundet och förväntas avslutats 2021-12-31. Insatsen
Ungdomssatsningen har beviljats medel för tre år och förväntas avslutas 2019-12-31.
Ungdomssatsningen sker i samverkan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen och
En väg in-flera vägar ut sker i samverkan mellan alla fyra parter.
Förbundet arbetar sedan 2018 med kvartalsvisa uppföljningar för att följa progress
och utveckling i samtliga finansierade insatser.
I insatsen En väg in har kansliet genom uppföljningen för kvartal 1, genom möten i
lokusgrupper samt i dialog med olika aktörer i insatsen fått signaler om att arbetet
inte fungerar och utifrån den tänkta modellen om att arbeta med individer kommer
inte några individer in i insatsen. Del ett inom insatsen har genomförts som planerat
och lett fram till en gemensam överenskommelse mellan Knivsta kommun och
Arbetsförmedlingen. I kvartalsuppföljningen från kvartal 1 har lokusgruppen
redovisat att inga av målen kommer att nås.
I ungdomssatsningen Knivsta har liknande information erhållits från de kvartalsvisa
uppföljningarna, samt övrig information via kansliets deltagande i styrgruppen där
insatsen själva rapporterat att insatsen inte ligger i fas gällande uppsatta mål, men
även andra oroande indikationer, så som stora förskjutningar och avvikelser i
nyttjande av ekonomi på grund av vakanser samt i innehållet kring jämställdhet.
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Kansliet har påtalat sin oro både per mejl, telefon och även ett möte för att diskutera
utvecklingen med Knivsta kommun, även kontakter med Arbetsförmedlingen har
tagits.
Bedömning
Sammantaget gör kansliet bedömningen att det är angeläget att båda insatserna i sin
samverkan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen per omgående tar krafttag för
att komma på banan igen vad gäller insatserna. Kansliet har erbjudit sig att delta i
dialogerna som stöd.
Om en lösning inte kan nås finns anledning att överväga att avsluta förbundets
finansiering. Arbetsutskottet önskar därför att Styrelsen delegerar ansvaret för att
hantera frågan till arbetsutskottet så att frågan kan hanteras snabbare.

Föredragande
Åsa Fichtel, Förbundschef

