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Plattform för individstöd i samverkan i Heby kommun 
 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja finansiellt stöd för insatsen Plattform för individstöd i samverkan Heby för 

perioden 1 januari 2021 fram till 31 december 2024, maximalt 8 729 000 kronor 

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 

 

Ärende 

 

Ansökan 

 

Heby kommun som insatsägare söker tillsammans med samverkansparterna Region Uppsala, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finansiering för insatsen Plattform för individstöd 

i samverkan Heby under en fyraårsperiod. Upphovet till ansökan är ett gemensamt identifierat 

behov av att ytterligare stärka och vidareutveckla nära operativa samverkansformer lokalt. I 

ansökan anges att nuvarande läge och konsekvenser med anledning av Coronapandemin 

påverkar och kommer fortsätta påverka arbetet under lång tid och det ses därför som extra 

viktigt att stärka tidig samverkan för de individer som behöver det allra mest. 

 

Heby kommun har en historik av olika typer av samverkansprojekt med goda individinriktade 

resultat där vart och ett av dem gjort avtryck. Den senast aktuella insatsen har haft stor 

påverkan på intern strukturell samverkan och arbetssätt i ordinarie verksamhet. Det finns en 

god grund för samverkan internt mellan funktioner och enheter i Heby. Det finns en påbörjad 

plattform för att samla den kommunala kompetensen och tillgången till kommunens "insats-

palett/verktygslåda”. I och med den nu planerade insatsen vill Lokus Heby att den externa 

samverkan ytterligare fördjupas för personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Förändringsarbete av denna form på olika nivåer kräver tid. Det är angeläget att 

kunna fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet i samverkan för att bevara påbörjad 

utveckling och nå långsiktigt hållbara resultat. Det huvudsakliga ansvaret för det strukturella 

arbetet inom Lokus Heby har tidigare helt legat hos styrgruppen men de ser gemensamt ett 

behov av att utveckla insatsen med en funktion med ett samordnande uppdrag för att hålla 

ihop och facilitera utvecklingsprocesserna samt även viktigt administrativt stöd. 
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Det individinriktade arbetet i insatsen kommer att utföras av ett samverkansteam och två 

coacher/stödpersoner. Samverkansteamet leds av en samordnare (100%) vars uppdrag också 

innefattar strategiskt, operativt och administrativt stöd i utvecklingen av samverkan. 

Samverkansteamet består av representanter från Arbetsförmedlingen (25%), 

Försäkringskassan (25%) och Heby kommun samt av två coacher, där båda i grunden har 

samma uppdrag men den ena är mer inriktad mot unga och den andre mot rehab. 

 

 

 

Bedömning 

 

Denna insats är i första hand en individinriktad insats med den primära målgruppen; individer 

i behov av stöd innan och under arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid behov ska först och 

främst de målgrupper som är satta av Samordningsförbundets styrelse som prioriterade tas in 

(unga med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning 16-29 år samt personer med 

långvarigt bidragsberoende eller personer som riskerar långvarigt bidragsberoende 18-64 år). 

Insatsen har också ett tydligt fokus på att ytterligare stärka och vidareutveckla nära operativa 

samverkansformer lokalt i Heby. Därmed omfattas också en sekundär målgrupp bestående av 

handläggare och funktioner hos parterna som kommer delta i rådgivande dialoger, 

nätverksträffar, samverkansteam och kompetenshöjande insatser. Med bakgrund av detta görs 

bedömningen att ansökan ligger i förbundets riktning. 

 

Genom ansökan har beskrivits ett tydligt utvecklingsperspektiv utifrån den nu pågående 

insatsen Individstöd i samverkan och det har angetts relevanta och mätbara mål som ligger i 

förbundets riktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har 

diskuterats i Lokusgruppen i flera omgångar och alla medsökande parter i insatsen har ställt 

sig bakom denna ansökan.  

 

 

Åsa Fichtel, Förbundschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


