
 

                                        Datum 2020-09-18 
 

 

 Dnr: 2017:38             

 AU 200820  

 FS 200918 Bilaga 4 - 4.1 

 

 

 
 
 
Förlängningsansökan Framsteget 
 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Framsteget, för perioden 1 januari 

2021 fram till 31 december 2021, maximalt 2 460 000 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 

 

Håbo kommun som insatsägare driver tillsammans med samverkansparterna Region Uppsala, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan insatsen Framsteget sedan 2018-01-01. 

Lokus Håbo är styrgrupp för insatsen och det finns även en operativ styrgrupp som varit 

viktig för insatsen. Insatsen har under det snart 2,5 år som den varit igång visat sig fylla en 

viktig funktion för individer boende i Håbo kommun som är i behov av samordnad 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Framsteget i Håbo kommun består av: Strateg/insatsansvarig, 

Framsteget Samordningsteam samt Framsteget Ung.  

 

Lokus Håbo ser ett behov av förlängning av pågående insats på grund av stora 

samhällsstörningar i och med Coronapandemin. De anger att i det mycket osäkra läge som nu 

råder är det inte möjligt att göra en nulägesanalys och formulera en ny ansökan. I ansökan 

utrycks en oro för att gruppen unga som varken arbetar eller studerar kommer att öka samt att 

den psykiska ohälsan ökar. Därutöver anges att just nu går det inte att fullt ut bedöma hur 

Coronapandemin kommer att påverka samhället och målgrupperna för denna insats. 

Osäkerheten kring förändringen av Arbetsförmedlingen är också en viktig faktor som kan 

komma att påverka behoven hos målgrupperna. Med anledning av ovanstående önskar Lokus 

Håbo förlänga nuvarande insats med ett år, till 31 december 2021, för att därefter kunna göra 

en ny ansökan.  
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Lokus gör bedömningen att behovet av slutförda gymnasiestudier ökar när ingångsjobben 

försvinner. Med anledning av detta kommer insatsen under förlängningen göra en extra 

satsning på att motivera till studier genom bland annat gruppaktiviteter, studiebesök, 

studietekniks-träning med mera.  

 

Sammanfattningsvis innebär extrasatsningen på unga under år 2021 att målgruppen utökas till 

att omfatta även åldern 16–19 år, vilket innebär ett nära samarbete med kommunens KAA-

coach. Målsättningen med att utöka målgruppen är att fler individer går vidare till studier på 

gymnasiet, Komvux, folkhögskola eller yrkesutbildningar.  

 

Slutligen anges i ansökan att fördelarna med samlokalisering är många och att därigenom 

uppnås vinster i effektivitet, samordnings, samsyn och kunskapsöverföring.  

 

 

Bedömning 

 

Framsteget i Håbo är en individinsats som är inne på sitt tredje år. Insatsen har visat på goda 

resultat för individer som är i behov av samordnat stöd för att tillgodogöra sig 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är dels individer som av oklar anledning behöver 

stöd för att närma sig egen försörjning och dels unga individer. Dessa målgrupper innefattas i 

förbundets prioriterade målgrupper.  

 

De skäl som ligger till grund för denna förlängningsansökan bedöms vara adekvata och det 

finns också uttryckligen en god ambition för att utveckla insatsen ytterligare under ett 

förlängnings år genom att målgruppen 16–19 år uppmärksammas särskilt. I dagsläget och den 

rådande situationen med Coronapandemin vet vi inte fullt ut vilka behov som kommer att 

finnas framöver, men att satsa på att unga människor får bästa förutsättningar att tillgodogöra 

sig studier anses vara högst relevant.  

 

I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. 

Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuterats i 

Lokusgruppen där alla medsökande parter i insatsen har ställt sig bakom en ansökan om 

förlängning.  

 

 

 

Åsa Fichtel, Förbundschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


