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Sammanfattning 
Under första halvåret 2020 har 19 finansierade insatser varit i gång. Sex insatser har avslutats. 

Två nya insatser har startat under kvartal 1 och en under kvartal 2. För perioden har 52 % av 

alla utskrivna individer skrivits ut till arbete och/eller studier, 51 % kvinnor respektive 49 % 

män. 

 

Bakgrund 
Detta dokument bygger på information från aktuella insatser finansierade av Samord-

ningsförbundet Uppsala län. Informationen inhämtas från statistik i SUS 

(Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet) samt från kvartalsrapporter, rekvisitioner inlämnade av respektive 

styrgrupp och från budget.  

 

För flera insatser är lokusgruppen även styrgrupp medan det för andra insatser finns en 

specifik styrgrupp. Denna information har sedan sammanställts och analyserats för att ge en 

tydlig bild av nuläget i insatserna i länet.  

 

Innehållet i detta dokument baseras på information för kvartal 1 och 2 år 2020.  
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Insatser 
Nedan följer en lista över de 19 insatser som varit igång under aktuell period, kvartal 1 och 2 

år 2020, och som därmed ryms i denna uppföljning. I listan anges insatserna med fullständigt 

insatsnamn, så som det angetts i ansökan. I de tabeller som finns i PM:et och i text benämns 

vissa insatser med förkortade namn på grund av utrymmesskäl.  

Tabell 1. Insatser 

Insats Start Avslut 

Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab 2018-02-01 2020-12-31 

Heby, Individstöd i samverkan 2018-01-01 2020-12-31 

Håbo, Framsteget 2018-01-01 2020-12-31 

Knivsta, En väg in – flera vägar ut 2018-01-01 2021-12-31 

Uppsala, Ung Intro 2018-05-21 2021-08-31 

Uppsala, Samverkan Gottsunda 2018-06-15 2020-12-31 

Älvkarleby, Lokussamordnare 2018-04-01 2021-03-31 

Östhammar, Bryggan  2018-03-01 2021-08-31 

Studie REKO Ortopedmottagningen 2019-07-01 2021-06-30 

Tierp, Växtverket 2019-09-01 2021-12-31 

Uppsala, Lokussamordnare 2020-01-01 2020-12-31 

Implementering av ”rutin för flerpartssamverkan”, Uppsala 2020-01-01 2020-12-31 

Kartläggning av sjukskrivna utan SGI, Uppsala1 2020-06-01 2020-11-30 

Avslutade under kvartal 1 och 2   

Uppsala, Strukturellt och individuellt 

utvecklingsarbete/utvärdering av Extratjänster  

2018-01-01 2020-02-20 

Tierp, Samordnare och partsamordnare 2018-04-09 2020-04-08 

Enköping, Stöd till arbete med modellen Individual Placement 

and Support (IPS) 

2018-01-01 2020-04-30 

Tierp, Språkstöd 2018-09-01 2020-06-30 

Uppsala, progressionsteam sfi  2018-11-01 2020-06-30 

Älvkarleby, Ungdomscoach* 2018-03-01 2021-06-30* 

*avslutades i förtid, egentlig sluttid 2021-02-28 

 

 

  

 
1 Kartläggning av sjukskrivna utan SGI är en kortare insats och kommer endast redovisas genom slutrapport. 
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Resultat av i insatsen angivna mål  
Här ges information kring hur varje insats ligger till när det gäller de mål som angivits i 

ansökan till Samordningsförbundet. Det som bedöms vara i fas med ansökan är markerat med 

grönt, det som behöver hållas under uppsikt markerat med gult och det som behöver åtgärdas 

alternativt skickas in en avvikelserapport på är markerat med rött.  

 

Tabell 2. Nuläge mål 

Insats Insatsen ligger i fas 

gällande uppsatta mål: 

Styrgruppens prognos 

för måluppfyllelse: 

Enköping, Jobbcentrum - Ung, 

Jobbcentrum – Rehab 

Ja* Nej 

Heby, Individstöd i samverkan,  Ja Ja 

Håbo, Framsteget Ja Ja 

Knivsta, En väg in – flera vägar ut Nej Nej 

Uppsala, Ung Intro  Ja* Ja 

Uppsala, Samverkan Gottsunda Nej Nej 

Älvkarleby, Lokussamordnare  Ja Ja 

Bryggan, Östhammar Ja Ja 

Studie REKO 

Ortopedmottagningen 

Ja Ja 

Tierp, Växtverket Ja* Ja 

Uppsala, Lokussamordnare Ja Ja 

Implementering av ”rutin för 

flerpartssamverkan”, Uppsala 

Nej Nej 

Kartläggning av sjukskrivna utan 

SGI, Uppsala 

För tidigt att utläsa - 

  
Det senaste halvåret har på grund av rådande pandemi och risk för smittspridning varit 

omtumlande och det har naturligtvis gett vissa effekter även på insatserna. Överlag ligger 

insatserna trots detta väl till gällande sina mål. Nedan följer kommentarer till de insatser som 

bedöms avvika från målen på något sätt och i olika utsträckning.  

 

Jobbcentrum Enköping har som styrgrupp uppgett att de ser svårigheter att på sikt nå de 

uppsatta målen då det på grund av pandemin blivit svårare att finna arbetsträningsplatser och 

annan typ av sysselsättning. Trots det så gör vi bedömningen att insatsen i nuläget ändå ligger 

bra till gällande uppsatta mål, men att detta naturligtvis kommer följas upp kommande 

kvartal.  

 

En väg in-flera vägar ut, Knivsta: Insatsen har upplevt ett minskat inflöde av deltagare till 

insatsen. I och med att ett av målen är att 50 individer/ år ska få stöd av verksamheten så finns 

risk att detta ej uppnås.  

 

Ung Intro, Uppsala: har uppgett att ett observandum är att deltagaren i aktuell målbeskrivning 

ibland uppnår målsättningen i projektet utan att insatsen avslutas. Flera deltagare studerar t.ex. 

och är kvar i insats i de fall livssituationen ser ut så att de inte är redo att klara sig på egen 

hand eller det inte finns någon annan insats som kan ta över stödet. 
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Samverkan Gottsunda: Styrgruppen har uppgett att insatsens ursprungliga mål ej kommer 

uppnås då det inte kommer att bli en lokal närvaro av parterna i Gottsunda.  

 

Växterverket Tierp: på grund av pandemin så har antal nya deltagare till insatsen avstannat. 

Deltagarna har ej varit på plats i lokalerna som tidigare, däremot så följs ändå uppsatta mål 

med att upprätta handlingsplaner, göra KASAM-bedömning och eftersträva närvaro (digitalt), 

allt utifrån rådande förhållanden.  

 

Implementering av rutin för flerpartssamverkan, Uppsala: Implementeringsarbetet med rutin 

för flerpartssamverkan har påverkats av pandemin utifrån att flerpartsmöten inte har kunnat 

hållas i den utsträckning som var tänkt. En avvikelse utifrån detta har lämnats in och insatsen 

har ansökt om förlängning.  

 

Utfall av beviljad budget 
Nedan ges information om hur insatserna förhåller sig till angiven budget, huruvida någon 

insats inte nyttjat beviljade resurser eller inte startat i tid samt prognos för budgetutfall framåt.  

 
Tabell 3. Förutsättningar för utfall 

Insats Start 

i tid: 

Vakanser 

SOF-medel: 

Vakanser 

egenfinansierade 

resurser 

Inkomna 

avvikelser 

gällande budget 

Enköping, Jobbcentrum - 

Ung, Jobbcentrum – Rehab 

Nej Nej Nej Nej 

Heby, Individstöd i 

samverkan,  

Ja Nej Nej Nej 

Håbo, Framsteget Ja Nej Nej Nej 

Knivsta, En väg in – flera 

vägar ut 

Ja Nej Nej Nej 

Uppsala, Ung Intro Nej Nej Nej Nej 

Uppsala, Samverkan 

Gottsunda 

Nej Nej Nej Ja 

Älvkarleby, 

Lokussamordnare  

Nej Nej Nej Nej 

Östhammar, Bryggan Ja Ja Nej Ja 

Studie REKO 

Ortopedmottagningen 

Ja Nej Nej Nej 

Tierp, Växtverket Ja Nej Nej Nej 

Uppsala, Lokussamordnare Ja Nej Nej Nej 

Implementering av ”rutin 

för flerpartssamverkan”, 

Uppsala 

Ja Nej Nej Nej 

Kartläggning av sjukskrivna 

utan SGI, Uppsala 

Ja - - - 
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Tre nya insatser har startat under kvartal 1 och 2, Implementering av flerpartsrutin, 

lokussamordnare Uppsala, samt kartläggning av sjukskrivna utan SGI, Uppsala. Dessa har 

startat i tid. 

 

När det gäller vakanser menas i sammanhanget att insatsen varit igång men att det funnits 

vakanser bland personalen, antingen tjänster som egenfinansierats eller som finansierats 

genom medel från Samordningsförbundet.   

Bryggan har haft en vakans under en period i januari 2020, och har med anledning av detta 

lämnat in en avvikelse på budget. Medel har återförts till förbundet.  

 

Samverkan Gottsunda har lämnat in en avvikelse på budget och begärt att få flytta ej nyttjade 

medel till andra halvåret 2020 och därmed förlänga insatsen inom befintlig budget.  

 

Tabell 4. Prognos och utfall budget 

Insats Budget 

kvartal 

1+2 

Utfall 

kvartal 

1+2 

Förbrukningskvot 

2020 t o m Q2 

(budget/utfall 

period) 

Prognos 

budget 

Håbo, Framsteget 1 420 000 1 322 185 93%  OK 

Östhammar, Bryggan 775 000 807 693 104%  OK 

Uppsala, Ung Intro 1 176 880 1 251 373 106%  OK 

Knivsta, En väg in – flera vägar 

ut 
883 750 844 660 96% 

 OK 

Enköping, Jobbcentrum - Ung, 

Jobbcentrum – Rehab 
944 500 818 653 87% 

 OK 

Älvkarleby, Lokussamordnare 67 500 53 525 79%  OK 

Heby, Individstöd i samverkan, 700 000 630 040 90%  OK 

Uppsala, Samverkan Gottsunda 82 908 82 908 100%  OK 

Tierp, Växtverket 1 070 000 798 736 75%  OK 

Studie REKO 

Ortopedmottagning 
295 750 334 845 113% 

 OK 

Implementering av ”rutin för 

flerpartssamverkan”, Uppsala 
625 000 571 377 91% 

 OK 

Uppsala, Lokussamordnare 180 000 176 334 98%  OK 

Förstudie SGI      33 333   0%  OK 

Uppsala, Progressionsteam sfi 676 600 676 600 100% Avslutad  

Älvkarleby, Ungdomscoach 300 000 301 539 101% Avslutad  

Enköping, Stöd till arbete med 

modellen IPS 
249 897 205 012 82% 

Avslutad  

Uppsala, Extratjänster 113 559 95 663 84% Avslutad  

Tierp, Samordnare/part- 

samordnare 
268 125 167 562 62% 

Avslutad  

Tierp, Språkstödsledare 721 000 721 000 100% Avslutad  
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De flesta insatserna ligger i fas med sin budget. Ett fåtal insatser är markerade med gult vilket 

innebär att de bör bevakas för att säkerställa att avvikelsen inte blir större, det handlar om att 

insatsen inte gör av med tilldelade medel i den utsträckning som planerat. Kansliet har en 

regelbunden dialog med insatserna för att följa upp hur budgetens följs och att 

avvikelserapporter görs. 

Kvalitetssäkring av insatsen 
Här ges information om styrgruppernas arbete i förhållande till insatserna.  Enligt policy för 

finansiering från Samordningsförbundet skall styrgruppen träffas minst fyra gånger per år. I 

samband med beviljande om finansiering sker också en överenskommelse om uppföljning och 

visst kvalitetsarbete, till exempel när det gäller jämlikhet och jämställdhet och regelbunden 

kontroll av att målgruppen är den som angetts i ansökan. 

 
Tabell 5. Kvalitetssäkring 

Insats Styr- 

grupps-

möten enl. 

avtal: 

Alla ord. 

represen-

tanter i 

styr-

gruppen 

deltagit: 

Uppföljning 

enl. avtal: 
Kontroll 

metod/mål-

grupp 

Jämlikhet/ 

jämställdhet 

Avvikelse 

mål/ 

målgrupp 

Enköping, 

Jobbcentrum - Ung, 

Jobbcentrum – 

Rehab 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Heby, Individstöd i 

samverkan,  

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Håbo, Framsteget Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Knivsta, En väg in – 

flera vägar ut 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, Ung Intro Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, Samverkan 

Gottsunda 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej 

Älvkarleby, 

Lokussamordnare  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Östhammar, 

Bryggan 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Studie REKO 

Ortoped-

mottagningen 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Tierp, Växtverket Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, 

Lokussamordnare 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Implementering av 

”rutin för 

flerpartssamverkan”, 

Uppsala 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kartläggning av 

sjukskrivna utan 

SGI, Uppsala 

- - - - - - - - 

 



 
 

7 

 

Styrgruppsmöten enligt avtal 

Styrgruppens uppgifter är att säkerställa att insatsen ligger i linje med övergripande mål. 

Styrgruppen ska kontinuerligt följa upp resultaten och besluta om ändringar. En förutsättning 

för att detta ska vara möjligt är att parternas deltagande i styrgruppen är kontinuerligt. Detta är 

betydelsefullt för att insatsen ska hålla rätt kurs och för att nödvändiga beslut ska kunna tas. 

Enligt uppföljning från kvartalsrapporterna redovisas att alla styrgrupper har haft möten 

kontinuerligt och minst en gång per kvartal.  

Samtliga insatser har haft styrgruppsmöten enligt avtal. Sex insatser har uppgett att ordinarie 

styruppsmedlemmar har saknats vid ett eller flera möten.  

Uppföljning enligt avtal 

Enligt förbundets policy ska insatserna följas upp i SUS, i de fall det är tillämpligt. Utöver 

detta så ska insatserna rapportera resultat i förhållande till uppsatta mål. Kvartalsrapporterna 

ska inlämnas till förbundet senast en månad efter avslutat kvartal. Detta har samtliga insatser 

gjort enligt plan. På grund av fördröjningar i behörigheter från försäkringskassan för att kunna 

registrera i SUS, så har Individstöd i Samverkan samt Växtverket släpat efter med registrering 

av individer.  

 

Kontroll målgrupp/metod 

Genom denna fråga kontrollerar insatsen att de är klara över vilken målgrupp de riktar sig till 

och vilken metod de avser sig använda. Styrgruppen bör sträva efter tydlighet i dessa frågor. 

Dessa parametrar bedömer förbundet vara av betydelse och en framgångsfaktor för en lyckad 

måluppfyllelse och en lyckad insats. Styrgrupperna bör regelbundet stämma av så att insatsen 

når den målgrupp som angetts i ansökan (alternativt gjort justeringar utifrån de lärdomar som 

gjorts) samt den metod som angetts. Alla insatser har uppgett att de kontrollerat målgrupp och 

metod men några har haft kommentarer kring målgrupp eller metod. 

 

Samverkan Gottsunda har svarat nej på frågan om de kontrollerat att insatsen arbetar med rätt 

målgrupp med hänvisningen till att insatsen inte arbetar med individer. Insatsen är av 

strukturell karaktär och syftar till att kartlägga förutsättningarna för att genomföra insatser för  

målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. Således har ändå insatsen en målgrupp.  

 

Jämlikhet/jämställdhet 

Samtliga insatser har uppgett i sin rapportering att de diskuterat frågor kring jämställdhet och 

jämlikhet på sina styrgruppsmöten och/eller i insatsens löpande arbete. Kansliet påminner 

kontinuerligt om vikten av att låta dessa perspektiv genomsyra arbetet i styrgrupperna och i 

insatserna. Verktyget ”Genuskompasseni” har lyfts upp som ett redskap att använda för att 

underlätta diskussionerna i styrgrupper och i arbetsgrupper.  

Avvikelser mål/målgrupp 

Implementering av rutin för flerpartssamverkan har lämnat in avvikelse beträffande 

resultatmål, utifrån störningar på grund av Coronapandemin.  
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Statistik och kostnader 

Beviljade insatser i förhållande till förbundets mål 
I verksamhetsplanen för 2020 har styrelsen bestämt prioritering för beviljade insatser, där 

merparten ska vara riktade mot individ, därefter struktur och slutligen även kompetenshöjande 

insatser. Av de 19 insatser som varit igång under första halvåret 2020 så är 10 av strukturell 

karaktär och 9 är individinsatser. Utifrån ett ekonomiskt fördelningsperspektiv så var 2 989 

tkr strukturinsatser och 6 871 tkr på individ, totala kostnaden för insatserna var 9 860 tkr. 

Detta visar tydligt att den största finansieringsdelen går till individinsatser.  

 

 

Utfall för deltagare  
Här anges antalet deltagare inom aktuella insatser sett till hela insatsperioden, t o m 2020-06-

30. Det antal deltagare som anges är individer som registrerats med personuppgifter i SUS. 

Det framgår vilka av förbundets beviljade individinsatser som är av förrehabiliterande 

karaktär och vilka som är direkt riktade mot arbete/studier. Det anges också hur många 

individer som avslutats och hur många som är pågående. 

 

I verksamhetsplanen för 2020 finns beskrivet att målet är att insatserna bidrar till att individer 

förbättrar sina möjligheter att komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. 

Förrehabiliterande insatser har inte som primärt mål att deltagare ska gå direkt till arbete 

och/eller studier. I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 procent av 

individerna ha en plan för vidare rehabilitering mot arbete och eller studier. Andel deltagare 

med sådan plan finns angett nedan, totalt ett genomsnitt på drygt 90%.  

Under perioden har 234 deltagare (med personuppgifter) avslutats ut från förbundets insatser. 

178 är utskrivna till arbete/studier/arbetssök. 52 % har gått till arbete och/eller studier efter 

avslutad insats (51% är kvinnor och 49 % är män).  
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Tabell 6. Insatser med individinriktning 

Insats  

Totalt 

antal 

deltagare 

under 

hela  

insats 

tiden 

Antal 

avslutade 

deltagare 

under  

hela  

insats 

tiden 

Antal 

avslutade 

deltagare 

under 

första 

halvåret 

2020 

Varav antal 

kvinnor/män 

till arbete 

och/eller 

studier 

    

K              M 

Andel 

till  

arbete 

och/eller 

studier 

Andel 

deltagare 

med 

handlingsplan 

mot arbete/ 

studier  

Antal 

pågående 

deltagare, 

per  

20-06-30 

Håbo, Framsteget  201 145 54 17 17 63% 100 % 56 

Heby, Individstöd 

i samverkan 
53 29 2 0 2 100% 50 % 24 

Östhammar, 

Bryggan 
33 15 6 0 3 67% 100 % 18 

Uppsala, Ung 

Intro 
66 25 12 2 2 33% 89 % 41 

Tierp, Växtverket 5 1 1 0 0 0% 100 % 4 

Knivsta, En väg 

in – flera vägar ut 
50 39 30 4 5 30% 100% 11 

Progressionsteam, 

sfi Uppsala 
50 50 50 17 4 42%  - 0 

Enköping, 

Jobbcentrum ung 

– Jobbcentrum 

rehab  

195 92 48 17 22 81% 100% 103 

Extratjänster, 

Uppsala 
689 689 25 5 2 28% -  0 

Älvkarleby, 

Ungdomscoach  
15 15 6 0 3 50% 100% 0 

TOTALT 1357 1100 234 62 60 52% >90% 257 

 
 

 

Rehab till arbete/studier Förrehabiliterande  
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Tabell 7. Avslutningsanledningar arbete/studier/arbetssökande 

Avslutsanledning Kvinnor Män Totalt 

Ej subventionerat arbete 13 18 31 

Subventionerat arbete 22 22 44 

Eget företag 0 2 2 

Studier 27 18 45 

Deltagare som både arbetar 

och studerar 
7 3 10 

Arbetssökande deltagare 42 53 95 

 

De registrerade deltagarna ser ut som följer:   

• 44 % kvinnor och 56 % är män 

• 52 % är yngre än 30 år 

• 26 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år, 55 % är kvinnor  

• 40 % har grundskola som högsta avslutade utbildningsnivå, 40 % är kvinnor   

• 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning  

• 16 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund. 
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Individer i ansökningarna i förhållande till antal registrerade individer  

Här anges hur många deltagare som varit aktuella inom individinsatserna. Det antal deltagare 

som anges är individer som registrerats med personuppgifter i SUS. Detta jämförs med antalet 

förväntade deltagare enligt ansökan till Samordningsförbundet. Siffran inom parentes ( ) är 

förändringen jämfört med förra uppföljningen, andra halvåret 2019.  

 
Tabell 8. Antal deltagare 

Insats  Totalt antal deltagare 

fram till 2020-06-30 

Förväntat antal deltagare enl. 

ansökan för hela insatstiden 

Heby, Individstöd i 

samverkan 

53 (0) 100 

Håbo, Framsteget  201 (+49) 210 

Knivsta, En väg in – 

flera vägar ut 

50 (+26) 150 

Uppsala, Ung Intro 66 (+6) 50 personer löpande 

Östhammar, Bryggan 33 (+8) 20 

Tierp, Växtverket 5 (+5) 15 personer löpande 

Enköping, Jobbcentrum 

ung – Jobbcentrum 

rehab  

195 (+131) 210 

Älvkarleby, 

Ungdomscoach  

15 (0) 60 

Uppsala 

Progressionsteam, sfi 

50 (0) 50 

Uppsala, Extratjänster 689 (0) 500 

TOTALT: 1312 2110 

 
De flesta individinsatser ovan ligger väl till beträffande antal deltagare i förhållande till 

uppsatta mål om antal individer enligt ansökan. De insatser som ligger sämre till beträffande 

mål om antal individer är Individstöd i samverkan, En väg in-flera vägar ut samt Växtverket. 

Den avslutade insatsen Ungdomscoach Älvkarleby nådde inte sina uppsatta mål med antal 

individer. 

 

Vissa insatser har uppgett ett mål om att arbeta med ett visst antal deltagare löpande medan 

andra har ett högre volymmål. Hur länge en individ är kvar i en insats och i vilken fas de 

skrivs ut påverkar också antalet individer totalt.  Värt att komma ihåg är att inflödet till en 

insats är avhängigt flera saker och att de samverkande parterna har ett gemensamt ansvar att 

identifiera och hänvisa deltagare till insatserna.  
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Avslutade insatser 
 

Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete/utvärdering av Extratjänster  

Insatsägare: Uppsala kommun 

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen 

Insatsen pågick under drygt två år och avslutades 2020-02-20. Syftet var att identifiera 

strukturella hinder för extratjänster och utveckla rutiner och strukturer för att arbeta med 

extratjänster inom kommunens arbetsmarknadsavdelning. Insatsen förkortades med anledning 

av regeringens beslut om att extratjänster skulle upphöra i januari 2019. De tre mål som sattes 

upp för insatsen har uppnåtts, varav ett var att minst 500 individer skulle få beslut om 

extratjänst under 2018. 

 

Samordnare och Partsamordnare Tierp 

Insatsägare: Tierps kommun 

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala 

Insatsen startade 2018-04-09 och avslutades 2020-04-08. Syftet med insatsen var att utveckla 

flerpartssamverkan med individen i fokus. Insatsen pågick under två års tid och under denna 

tid etablerades bland annat samverkansmöten där alla parter kunde närvara. Vid insatsens slut 

beslutades om att skapa en överenskommelse om att implementera den rutin för 

flerpartssamverkan som tagits fram i Uppsala kommun tillsammans med samverkande parter. 

De mål som sattes för insatsen har helt eller delvis uppfyllts.  

 

Stöd till arbete med modellen Individual Placement and Support (IPS), Enköping 

Insatsägare: Enköpings kommun 

Samverkansparter: Region Uppsala 

Insatsen startade 1 januari 2018 och avslutades efter förlängning 2020-04-30. Insatsen syftade 

till att etablera IPS-modellen i ordinarie verksamhet. Det övergripande syftet var att kunna 

erbjuda personer med psykisk sjukdom ett stöd att finna, få och behålla arbete eller studier. 

Modellen utgår från ett integrerat samarbete mellan kommunens vård och omsorgsförvaltning 

och Enköpings psykiatrimottagning. Uppsatta mål har helt eller delvis uppnåtts under 

insatstiden.  
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Språkstöd, Tierp 

Insatsägare: Tierps kommun 

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen 

Insatsen pågick under drygt två och ett halvt år, och avslutades efter förlängning 2020-06-30. 

Syftet med insatsen var att skapa en språkpool för att tillgodose behov av språkstöd för 

individer och arbetsgivare och därigenom integrera arbetstagare med annat modersmål än 

svenska på arbetsmarknaden. Inom ramen för insatsen har ett utbildningsmaterial tagits fram 

om kan vara ett stöd för att introducera personer på arbetsplatser, detta finns tillgängligt på 

Samordningsförbundets hemsida. Dessvärre påverkade covid-19 situationen insatsens sista tid 

mycket och den tänka implementeringen i ordinarie verksamhet kunde inte genomföras. 

Målen för insatsen har helt eller delvis uppfyllts. 

 

Progressionsteam sfi, Uppsala 

Insatsägare: Uppsala kommun 

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen  

Insatsen pågick under drygt ett och ett halvt år, med förlängning, och avslutades 2020-06-30. 

Insatsens huvuduppdrag har varit att identifiera orsaker till och skapa insatser och rutiner för 

att tidigt upptäcka långsam progression vid sfi. Från början var tanken att insatsen skulle vara 

av individkaraktär och att teamet skulle arbeta med individer, men snart framkom att detta 

inte skulle vara möjligt utan att först göra en grundlig kartläggning och identifiering av 

orsaker till långsam progression och kartlägga strukturella hinder. Ett stort intresse för 

resultaten av insatsen har väckts, både inom Uppsala men också runt om i länet. Slutsatsen är 

att insatsen varit lyckosam och att de mål som sattes med insatsen till största delen har 

uppfyllts. 

 

Ungdomscoach, Älvkarleby 

Insatsägare: Älvkarleby kommun 

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala 

Syftet med insatsen var att erbjuda målgruppen 18-29 år ett riktat och samordnat stöd med 

målet att komma ut i arbete eller studier. Älvkarleby kommun har varit insatsägare och de 

samverkande parterna har varit Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala.  

Insatsen hade ett planerat avslut 2021-05-31, men avslutades i förtid, 2020-06-30, med 

anledning av både en större omorganisation i Älvkarleby kommun, samtidigt som det, efter att 

den ungdomscoach som rekryterades initialt avslutade sin anställning 2019-12-31, varit 

utmanande att finna ersättare för.  De mål som sattes upp för insatsen är helt eller delvis 

uppfyllda.  

 



 
 

14 

 

 

Sammanfattande analys 

Första halvåret 2020 har inneburit en omvälvande tid. Restriktioner och rekommendationer 

från våra myndigheter med anledning av covid-19 pandemin har inneburit att arbetet i 

insatserna påverkats på flera sätt. Utöver kvartalsrapporering så har kansliet under våren 2020 

haft tätare kontakt med insatserna för att följa utvecklingen och bistå med stöd för att hitta 

fungerande lösningar i en utmanande situation. Nätverket för insatsansvariga som hålls 

regelbundet en gång i månaden har varit ett viktigt forum i detta avseende och närvaron har 

varit hög bland de insatsansvariga. Sammantaget visar denna uppföljning av kvartal 1 och 2 

att de flesta av insatserna trots allt löpt på bra under rådande pandemi. Det har visat prov på 

förmågan att tänka nytt och kreativt samt hitta möjliga lösningar, framför allt inom de digitala 

verktyg som finns tillgängliga. Att inflödet till några insatser avstannat kan ändå ses som 

förklarligt utifrån hur läget varit under våren.  

Denna uppföljning har redovisat en lägesrapport från de 19 insatser som varit i gång under 

kvartal 1 och 2, år 2020. Sex insatser har avslutats.  De flesta insatser ligger väl till i 

förhållande till sina uppsatta mål med insatserna. De avslutade insatserna har överlag nått sina 

mål, med vissa avvikelser. Sammanfattningsvis kan sägas att de alla bidragit till en utveckling 

av nya arbetssätt eller nya verksamheter och att de fyllt en betydande funktion för 

målgruppen.  

Genom att med kvartalsvis regelbundenhet be styrgrupperna svara på frågor kring insatsen 

påminns och säkerställs att insatsen gör det som man ämnat göra i och med beviljad 

finansiering från förbundet. Överlag så uppvisar de svar som lämnas att insatserna följer sina 

planer och att eventuella avvikelser uppmärksammas och hanteras. En strukturerad 

uppföljning av insatserna med avstämningar varje halvår gör att eventuella avvikelser 

uppmärksammas och hanteras i tid.  

Vi har ett fortsatt resultat i våra insatser som vi kan vara mycket nöjda med. Med tanke på att 

mer än hälften av individinsatserna är av förrehabiliterande karaktär, är det ändå ett stort antal 

individer som skrivits ut till arbete/studier efter avslutad insats. Andelen individer som har en 

tydlig plan för nästa steg mot arbete/studier är också mycket tillfredsställande. 

 

 

 

 

 

 

 
i Genuskompassen är ett verktyg som tagits fram av några samordningsförbund i Västra Götaland för att 

underlätta arbetet med jämställdhetsfrågor.  


