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Sammanfattning 
Under andra halvåret 2020 har 16 finansierade insatser varit i gång. Fyra insatser har 
avslutats. Två insatser har startat under kvartal 4. 
 

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 och 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 3 och 4 år 2020.  
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Insatser 
Nedan följer en lista över de 16 insatser som varit igång under aktuell period, kvartal 3 och 4 
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 

Individinsatser Start Avslut 
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab 2018-02-01 2021-12-31 
Håbo, Framsteget 2018-01-01 2021-12-31 
Knivsta, En väg in – flera vägar ut 2018-01-01 2021-12-31 
Uppsala, Ung Intro 2018-05-21 2021-08-31 
Östhammar, Bryggan  2018-03-01 2023-08-31 
Tierp, Växtverket 2019-09-01 2021-12-31 
Strukturinsatser  
Studie REKO Ortopedmottagningen 2019-07-01 2021-09-30 
Älvkarleby, Lokussamordnare 2018-04-01 2021-03-31 
Uppsala, Lokussamordnare 2020-01-01 2022-12-31 
Uppsala, Implementering av ”rutin för flerpartssamverkan” 2020-01-01 2021-12-31 
Nya vägar för samverkan 2020-10-01 2021-12-31 
Reg.Ex.Pro 2020-10-01 2023-09-30 
Avslutade under kvartal 3 och 4   
Heby, Individstöd i samverkan 2018-01-01 2020-12-31 
Uppsala, Samverkan Gottsunda 2018-06-15 2020-12-31 
Uppsala, Kartläggning av sjukskrivna utan SGI1 2020-06-01 2020-11-30 
Håbo, Framsteget Arbetskonsulent2 2020-01-01 2020-12-30 

 

 
  

 
1 Kartläggning av sjukskrivna utan SGI är en kortare insats och kommer endast redovisas genom slutrapport. 
2 Insatsen var en del av den pågående insatsen Framsteget. Redovisas i 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 

Individinsatser Insatsen ligger i fas 
gällande uppsatta mål: 

Styrgruppens prognos 
för måluppfyllelse: 

Enköping, Jobbcentrum  Ja Ja 
Håbo, Framsteget Ja Ja 
Knivsta, En väg in – flera vägar ut Ja Ja 
Uppsala, Ung Intro Ja Ja 
Östhammar, Bryggan  Ja Ja 
Tierp, Växtverket Ja Ja 
Strukturinsatser  
Studie REKO 
Ortopedmottagningen 

Ja Ja 

Älvkarleby, Lokussamordnare Nej Ja 
Uppsala, Lokussamordnare Ja Ja 
Uppsala, Impl. av ”rutin för 
flerpartssamverkan” 

Nej Nej 

Nya vägar för samverkan Ja Ja 
Reg.Ex.Pro Ja Ja 

 
 
Lokussamordnare Älvkarleby har ett mål om att genomföra 2 kompetenshöjande insatser 
under året. Detta mål har ej uppfyllts.  
 
Implementering av flerpartsrutin, Uppsala, har gjort en avvikelse på resultatmålet om att den 
gemensamt överenskomna rutinen för flerpartsmöte förankras och används av parterna. 
Styrgruppen gör bedömningen att detta inte kommer kunna infrias innan insatsens avslut.  
 

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.  
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Tabell 3. Förutsättningar för utfall 

Individinsatser Start 
i tid: 

Vakanser 
SOF-medel: 

Vakanser 
egenfinansierade 
resurser 

Inkomna 
avvikelser 
gällande budget 

Enköping, Jobbcentrum  Nej Nej Nej Nej 
Håbo, Framsteget Ja Ja Nej Nej 
Knivsta, En väg in – flera 
vägar ut 

Ja Ja Nej Ja 

Uppsala, Ung Intro Ja Nej Nej Nej 
Östhammar, Bryggan  Ja Nej Nej Nej 
Tierp, Växtverket Ja Nej Nej Ja 
Strukturinsatser  
Älvkarleby, 
Lokussamordnare 

Nej Nej Nej Nej 

Studie REKO 
Ortopedmottagningen 

Ja Nej Nej Ja 

Uppsala, Lokussamordnare Ja Nej Nej Nej 
Uppsala, Impl. av ”rutin för 
flerpartssamverkan” 

Ja Nej Nej Ja 

Nya vägar för samverkan Ja Nej Nej Nej 
Reg.Ex.Pro Ja* Nej Nej Ja 

 
 
Tre nya insatser har startat under kvartal 3 och 4, Nya vägar för samverkan och Reg.Ex.Pro. 
Dessa har startat i tid, men inom insatsen Reg. Ex. Pro har inte tjänsten som finansierats av 
förbundet varit tillsatt till 100 % under kvartal 4. Utifrån detta har avvikelse gällande budget 
lämnats in och medel (233 tkr) har överförts till år 2021. 
 
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.   
 
Framsteget Håbo har haft en vakans av tjänst finansierad av förbundet under kvartal 3. Ingen 
avvikelse har lämnat in så medel (166 tkr) har återförts till förbundet 
 
En väg in-flera vägar ut, Knivsta har också haft en vakans av tjänst finansierad av förbundet. 
Styrgruppen har lämnat in en avvikelse gällande budget och överfört medel (192 tkr) till år 
2021. 
 
Växtverket, Tierp har lämnat in avvikelse för att omfördela kostnader i budgeten.  
 
Studie Reko, har lämnat in avvikelse med begäran om förlängning av insatsen med 3 
månader. Detta med anledning av pandemin. Insatsen förlängd med befintlig budget.   
 
Implementering av flerpartsrutin, Uppsala har lämnat in avvikelse gällande budget med syfte 
att återföra outnyttjade medel (160 tkr) till förbundet.  
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Tabell 4. Prognos och utfall budget 

 
Insats   Q3 - Q4 2020 ack 2020 
    Budget  Utfall  Budget  Utfall  Förbr Överf till  
    TSEK TSEK TSEK TSEK kvot 2021  TSEK 
Enköping Jobbcentrum-Ung Rehab 985 789 1 969 1 607 82%   
Heby Individstöd i samverkan 700 694 1 400 1 324 95%   
Håbo Framsteget 1 420 1 353 2 840 2 674 94%   
Knivsta En väg in - flera vägar ut 884 679 1 768 1 524 86% 192 
Uppsala Ung Intro 1 177 1 017 2 354 2 268 96%   
Älvkarleby Lokussamordnare 68 52 135 105 78%   
Östhammar Bryggan 775 742 1 550 1 550 100%   

Uppsala 
Studio REKO 
ortopedmottagningen 296 257 592 592 100%   

Tierp Växtverket 1 070 1 341 2 140 2 140 100%   
Uppsala Lokussamordnare 180 146 360 322 90%   

Uppsala 
Impl av rutin för 
flerpartssamverkan 425 319 1 050 890 85%   

AF Nya vägar för samverkan 280 242 280 242 86%   
Uppsala Reg.Ex.Pro 288 55 288 55 19% 233 

Uppsala 
Kartläggning av sjukskrivna utan 
SGI 200 200 200 200 100%   

Uppsala Samverkan Gottsunda 167 250 333 333 100%   
 
Överlag ligger insatserna i fas med budget. Eftersom varje årsskifte är en brytpunkt i budgeten 
så återlämnas ej utnyttjade medel till förbundet om inte avviksele lämnats in av styrgruppen 
med begäran att få flytta över medel till nästkommande år. Kansliet har en regelbunden dialog 
med insatserna för att följa upp hur budgetens följs och att avvikelserapporter görs. 
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Kvalitetssäkring av insatsen 
Här ges information om styrgruppernas arbete i förhållande till insatserna.  Enligt policy för 
finansiering från Samordningsförbundet skall styrgruppsmöten hållas minst fyra gånger per 
år, ett per kvartal. 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 

Individinsatser       
Enköping, 
Jobbcentrum  

Nej - Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Håbo, Framsteget Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
Knivsta, En väg in – 
flera vägar ut 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, Ung Intro Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
Älvkarleby, 
Lokussamordnare 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Östhammar, Bryggan  Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
Tierp, Växtverket Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
Strukturinsatser  
Studie REKO 
Ortopedmottagningen 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, 
Lokussamordnare 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Uppsala, Impl. av 
”rutin för 
flerpartssamverkan” 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Nya vägar för 
samverkan 

Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

Reg.Ex.Pro Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
 
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.  

Jobbcentrum-Enköping har ej haft styrgruppsmöten under kvartal 4. Som förklaring har 
angetts att det funnits behov av att omstrukturera styrgruppen med nya representanter. 
Kansliet har haft kontakt med representanter för insatsägaren (Enköpings kommun) och följer 
upp vad som sker.  Övriga insatser har haft styrgruppsmöten enligt avtal. Sex insatser har 
uppgett att ordinarie styruppsmedlemmar har saknats vid ett eller flera möten.  
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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. Med anledning av tidigare nämnda orsak för Jobbcentrum så har uppföljning 
genom styrgrupp ej varit möjlig under kvartal 4.  
 
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. Nya vägar för samverkan har uppgett att de inte 
kontrollerat målgrupp med hänvisning till att det är en strukturinsats. Det bedöms vara ett 
mindre missförstånd eftersom alla insatser ändå har en målgrupp. Övriga insatser har uppgett 
att de kontrollerat målgrupp och metod.  
 
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 ”Genuskompassen3” har lyfts upp som ett redskap att använda för att 
underlätta diskussionerna i styrgrupper och i arbetsgrupper och ett par insatser har angett att 
de använder verktyget regelbundet.  

Under hösten har kansliet kunnat erbjuda en bas och metodutbildning ”Stoppa våldet”, med 
syfte att öka medvetenheten kring våldsutsatthet hos deltagare inom Samordningsförbundets 
insatser men också med syfte att öka förekomsten av att ställa frågor om våld till de deltagare 
som befinner sig i våra insatser. Över 80 personer, anställda inom Samordningsförbundets 
parter tog del av utbildningen. Vi ser detta som en del i att bidra till att uppfylla mål om 
jämställdhet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  

Avvikelser mål/målgrupp 
Ingen insats har under aktuell period lämnat in avvikelse gällande mål eller målgrupp. 

 

 

 
  

 
3 Genuskompassen är ett verktyg som tagits fram av några samordningsförbund i Västra Götaland för att 
underlätta arbetet med jämställdhetsfrågor. 
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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 21 insatser som varit igång under hela år 2020 så är 12 av strukturell karaktär 
och 9 är individinsatser. Strukturinsatserna är i regel mindre omfattande i finansiering av antal 
medarbetare och i övriga kostnader. Därför ses det utifrån ett ekonomiskt 
fördelningsperspektiv att 75 % av finansieringen gick till individinsatser under året, vilket 
således var helt i linje med styrelsen önskan.  

Utfall för deltagare  
Här anges antalet deltagare inom aktuella insatser sett till hela insatsperioden,  
t o m 2020-12-30. 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. I stort sett alla 
deltagare har sådan plan, genomsnittet ligger på 96 % sett till alla individinsatser under året. 

Under året har 404 deltagare (med personuppgifter) avslutats ut från förbundets insatser. 281 
deltagare är utskrivna till arbete/studier/arbetssök. Av dessa så är 222 personer (55 %) 
utskrivna till arbete och/ eller studier efter avslutad insats (41 % kvinnor och 59 % män).  

Samtliga av insatserna är av förrehabiliterande art, sett till de mål som satts upp för insatsen. 
Insatserna har inte det primära målet att mäta antalet deltagare som skrivs ut till arbete/studier. 
Istället är mål som ” x andel av deltagarna ska ha en plan för vidare rehabilitering” eller ”x 
andel av deltagarna ska gå vidare till praktik efter deltagande i insatsen” exempel på mål i 
förrehabiliterande insatser. Trots detta ser vi, eftersom alla individinsatser ska registrera sin 
deltagare i SUS, att det faktiskt sker utskrivning till både arbete, studier och aktivt 
arbetssökande. Med bakgrund av att detta inte är ett primärt mål med insatsen är resultatet 
mycket bra.  
 
Vi saknar i dagsläget ett enhetligt sätt att mäta progression mot arbete/studier i de insatser 
som finansieras inom förbundet. Varje insats mäter detta på eget utarbetat sätt genom 
exempelvis skalfrågor. Ett utvecklingsarbete inom förbundet skulle vara att hitta ett sätt att 
mäta progression som blir samma inom alla insatser.  
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Tabell 6. Utfall för deltagare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insats  Totalt 
antal 
deltagare 
under hela 
insatstiden 
 

Antal 
avslutade 
deltagare 
under hela 
insatstiden 

Totalt 
antal 
deltagare 
under 
2020 

Antal 
avslutade 
deltagare 
under 
2020 

Varav antal 
kvinnor/män 
till arbete/ 
studier/ 
arbetssök 

Andel 
(%) till 
arbete 
och/eller 
studier   

Andel (%) 
deltagare 
med 
handlingsplan  

Antal 
pågående 
deltagare, 
per 2020-
12-31 

Håbo, 
Framsteget  

236 
(+13 
anonyma 
+ 55 i 
volym-
insats) 

192 144 103 30/43 64 100 41 

Knivsta, En 
väg in – flera 
vägar ut 

66  
(+14 
anonyma) 

52 57 43 13/13 32 100 14 

Uppsala, Ung 
Intro 

78 
(+2 
anonyma) 

36 65 23 5/9 43 100  42 

Östhammar, 
Bryggan 

38 
(+1 
anonym) 

25 29 16 5/6 44 100 13 

Tierp, 
Växtverket 

14 3 14 3 0/1 100 100 11 

Heby, 
Individstöd i 
Samverkan 

56 
(+51 
anonyma) 

56 29 29 1/3 10 75 0 

Enköping, 
Jobbcentrum  

251 148 207 104 39/45 75 100 101 



 
 

10 
 

Tabell 7. Avslutningsanledningar arbete/studier/arbetssökande 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån tabellen kan utläsas att ungefär lika många kvinnor som män har subventionerade 
anställningar. När det gäller ej subventionerad anställning så är det fler män än kvinnor som 
gom gått till detta, 65 % män respektive 35 % kvinnor. Det går också att se att 46 % av 
männen jämfört med 54 % av kvinnorna har deltidsanställningar. Av de som registrerats som 
heltidsarbetande så är fördelningen 42 % kvinnor och 58 % män. Fler män än kvinnor är 
också registrerade som studerande.   

 

Målgrupp 
Målgruppen ser ut så här: 
 

• 45 % är kvinnor och 55 % är män 
• 48 % är yngre än 30 år. 61 % i den åldersgruppen är män.  

 

Åldersintervall Kvinna Man 
Antal 
deltagare 

    
15 - 19  5 19 24 
20 - 24  23 41 64 
25 - 29  23 31 54 
30 - 34  12 18 30 
35 - 39  16 11 27 
40 - 44  17 10 27 
45 - 49  8 7 15 

Arbete/Studier/Arbetssök kvinna man totalt 
Subventionerat arbete 47 44 91 
Ej subventionerat arbete 19 35 54 
Eget företag  2 2 
Arbetar 10 % 1  1 
Arbetar 25 % 2 2 4 
Arbetar 50 % 4 3 7 
Arbetar 70 % 1 2 3 
Arbetar 75 % 4 4 8 
Arbetar 80 % 2  2 
Arbetar 90 %  1 1 
Arbetar 100 % 50 69 119 
Studier 32 53 85 
Summa antal i arbete och/ eller studier 91 131 222 
Aktivt arbetssökande 64 68 132 
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50 - 54  8 12 20 
55 - 59  10 10 20 
60 - 64  4 6 10 
Slutsumma 126 165 291 

 
 

• 21 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år. Något fler kvinnor än män i den 
gruppen (55 %). 

 

Tid i offentlig försörjning Kvinna Man Antal deltagare 

    
Upp till 1 år 27 39 66 
Upp till 2 år 16 29 45 
Upp till 3 år 20 19 39 
Upp till 4 år 13 9 22 
Upp till 5 år 6 6 12 
Upp till 6 år 6 3 9 
Upp till 7 år 4 4 8 
Upp till 8 år  2 2 
Upp till 9 år 1  1 
9 år eller mer 5 4 9 
Ej tillämpligt 28 50 78 
Slutsumma 126 165 291 

 
• 45 % har högst grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning.  

Fler män än kvinnor (60 % män) 
• 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning därav 55% kvinnor.  

 

Utbildningsnivå Kvinna Man 
Antal 
deltagare 

    
Annan eftergymnasial utbildning 5 6 11 
Grundskola 53 81 134 
Gymnasium 41 65 106 
Högskola/Universitet mer än 3 år 3 4 7 
Högskola/Universitet upp till 3 år 8 3 11 
Högskola/universitet upp till 1 år 2 2 4 
Saknas/okänd 15 6 21 
Slutsumma 126 165 294 
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Antal månader i insats Kvinna Man 
Antal 
deltagare 

    
1 - 5  46 59 105 
6 - 10  37 50 87 
11 - 15  46 63 109 
16 - 20  26 25 51 
21 - 25  14 14 28 
26 - 30  3 4 7 
31 - 35  2 5 7 
36 - 40  5 4 9 
46 - 50   1 1 
Slutsumma 179 225 404 

 

Fler män än kvinnor tenderar att ta del av kortare tid i insatserna, 57 % av dem som skrivits ut 
inom 10 månader är män. Av dem som varit inskrivna mer än 25 månader i insatserna är 58 % 
män. Här ska beaktas att det tyvärr kan vara något fel i systemet som gör att någon gammal 
deltagare ej är utskriven fastän insatsen är avslutad. 
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Avslutade insatser kvartal 3 och 4 

 

 

 

 

 

 

Samverkan Gottsunda, Uppsala STRUKTURINSATS 
Insatsägare och 
samverkansparter: 

Uppsala kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen    

Insatsperiod: 2018-01-01-2020-12-31 
Sammanfattning: Den initiala idéen med insatsen var att den skulle utgöra en förstudie för 
att utreda förutsättningar för samordnade insatser utifrån en lokal närvaro av parterna och 
ett anpassat tjänsteutbud. Förstudien var beslutad att pågå under sex månader men 
förlängdes med ett halvår i taget bland annat pga. försenad rekrytering av projektledare, 
förseningar av ombyggnationer i lokalerna, oklarheter huruvida Statens servicecenter skulle 
etablera ett nytt kontor i Gottsunda eller inte samt försenad statistikleverans från 
Försäkringskassan. Förlängningarna har skett utifrån befintlig budget och inga extra medel 
har ansökts om.  
Erfarenheterna från projektet med samverkan mellan parterna över myndighetsgränserna 
kommer att tas tillvara i fortsatt utvecklingsarbete i Gränby-Kvarngärdet.  
En sidoeffekt av projektet var att styrgruppen under projekttiden fungerat som ett forum för 
dialog mellan parterna Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i 
även andra frågor än de som närmast rört projektet. 
 
Resultatmål: 
 
 
 
 
Insatsmål: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att parterna ska utreda förutsättningarna för 
genomförande av samordnade insatser under 
perioden 2019–2020.  
 
 
Att koordinering med pågående anknytande 
processer och aktiviteter i Gottsunda 
 
Att teamet genomgår utbildning i tjänstedesign 
och undersökning av kundbehovet sker utifrån 
metoden tjänstedesign 
 
Att färdigställa en slutrapport, genomföra en 
workshop och samt fatta beslut om en eventuell 
fortsättning. 
 

 
Målet har ej uppnåtts 
 
 
 
 
Målet är uppnått 
 
 
 
Målet är uppnått  
 
 
Målet är delvis uppnått. 
Workshop har ej hållits 
och man har ej tagit beslut 
om eventuell fortsättning. 
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Kartläggning av sjukskrivna utan SGI, Uppsala STRUKTURINSATS 
Insatsägare och 
samverkansparter: 

Uppsala kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen    

Insatsperiod: 2020-06-01-2020-11-30 
Sammanfattning: Insatsen var en kartläggning och på gick under 5 månader. Önskemål om 
kartläggningen hade tagits fram i LOKUS Uppsala och det var Uppsala kommun som ägde 
insatsen. Syftet med kartläggningen var att ge en bild av vad som karaktäriserar 
målgruppen sjukskrivna utan SGI. Därtill skulle kartläggningen utgöra ett underlag för 
fortsatta diskussioner mellan parterna kring vilka åtgärder som skall vidtas för att individer 
som saknar sjukpenninggrundande inkomst skall få erforderligt stöd för att komma ut i 
arbetslivet och på sikt nå egenförsörjning. Kartläggningen belyste ett par områden där det 
blev tydligt att vidare dialoger parterna emellan krävs, bland annat lågt antal ansökningar 
om samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan och behov av utökad samverkan 
mellan vården och socialsekreterarare på ekonomiskt bistånd. 
 
 
Insatsen syftar till att: 
 
 
 
 
 
 

 
Identifiera målgruppen som saknar 
sjukpenninggrundad inkomst och uppbär 
ekonomiskt bistånd och vad som karaktäriserar 
den 
 
Skapa ett underlag för fortsatt arbete med 
målgruppen 

 
Målet är uppnått  
 
 
 
 
 
Målet är uppnått  

 

Framsteget-Arbetskonsulent  INDIVIDINSATS 
Insatsägare och 
samverkansparter: 

Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Region Uppsala och 
Försäkringskassan 

Insatsperiod: 2020-01-01-2020-12-30 
Sammanfattning: Insatsen gick ut på att en arbetskonsulent skulle använda den standardiserade 
modellen FIA (Förutsättningar inför arbete) för att arbeta med målgruppen med långvarigt 
försörjningsstöd. Minst 15 individer skulle ta del av satsningen.  Insatsen FIA-arbetskonsulent 
har lett till att gruppen med långvarigt försörjningsstöd genomlysts och att 
bedömningsmetoden FIA har implementerats. 
 
 
 
 
Mål: 

 
En del i insatsen Framsteget, som pågått 
under 2020.  

 
Effektmål Arbetskonsulent (200101-211231): 

• 80 % av deltagarna som skrivs ut ska ha 
en dokumentation/handlingsplan som be-
skriver nästa steg mot arbete eller studier 

• Socialsekreterare använder den 
standardiserade bedömningsmetoden 
FIA för att kartlägga förutsättningar inför 
arbete. 

• Långsiktigt minska andelen individer i 
Håbo med långvarigt försörjningsstöd. 
 
 

 
 
 
 
Målet är uppnått 
 
 
 
Målet är uppnått  
 
 
 
Målet är uppnått  
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Insatsmål Arbetskonsulent (200101-201231): 

• Använda och implementera den 
standardiserade bedömningsmetoden  

• FIA för att kartlägga förutsättningar inför 
arbete. 

• Minst 15 individer per år får stöd av 
arbetskonsulenten. 

•  

 
 
Målet är uppnått   
 
 
 
Målet är uppnått  

 

 

 

 

 

Individstöd i samverkan, Heby INDIVIDINSATS 
Insatsägare och 
samverkansparter: 

Heby kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen    

Insatsperiod: 2018-01-01-2020-12-31 
Sammanfattning: Insatsen pågick under tre år. Heby kommun var insatsägare med 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala som samverkansparter. Syftet 
med insatsen var att underlätta och förbättra möjligheterna till rätt försörjning för individer i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Genom insatsen skulle andelen personer som 
tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i sin 
rehabiliteringsprocess öka. Samtidigt skulle insatsen bidra till effektiv användning av 
gemensamma resurser och hitta former för samverkan. Samtliga parter har uppgett positiva 
effekter av det som gjort inom insatsen och de lärdomar och kunskaper som framkommit 
ligger till grund för nästa insats i Heby. 
Effektmål: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insatsmål: 
 
 
 

Parterna ska ha antagit en gemensam 
överenskommelse med en tydlig 
samverkansstruktur kring personer i behov av 
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
80% av individerna som deltagit i insatsen ska vid 
avslut ha en plan mot arbete/studier som 
tydliggör nästa steg i processen. 
 
 
En årlig aktivitetsplan ska tas fram för aktiviteter 
såsom nätverksträffar och kompetenshöjande 
insatser. 
 
40 individer per år har fått ta del av insatsen 
coach/stödperson. 
 
Bedömning av pågående insatser mot 
arbete/studier har genomförts vid 3, 6 och 9 
månaders deltagande. 

 
Målet är uppnått  
 
 
 
Målet är uppnått till 
75 % 
 
 
 
 
Målet är uppnått 
 
 
Målet är uppnått 
 
 
Målet är uppnått  
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Sammanfattning och reflektioner 
Året 2020 har inte liknat något tidigare år. Arbetet i de insatser som finansierats av förbundet 
har starkt påverkats av restriktioner och rekommendationer från våra myndigheter med 
anledning av covid-19 pandemin. Vi har alla fått ställa om till en mer digital tillvaro och i 
arbetet i individinsatser vittnar medarbetare om att det finns stora utmaningar i detta. Risker 
finns att man tappar viktig information och andra signaler när man inte möter en deltagare i 
verkliga livet, utan enbart via till exempel telefonsamtal. Även konkreta utmaningar, som t ex 
avsaknad av säkra digitala system för att mötas ställer så klart till det. Det har också funnits en 
viss frustration utifrån att inflödet till flera insatser avstannat under året. Dels söks för-
klaringar till detta utifrån pandemin, dels utifrån att de statliga aktörernas och kanske 
framförallt Arbetsförmedlingens avsaknad av att hänvisa deltagare till Samordnings-
förbundets insatser. Så klart så föder utmaningar och utdragna processer frustration. Särskilt 
när de som arbetar i insatserna ser att det finns mer att göra, men att deltagarna inte kommer 
till insatsen. 

Trots allt detta så ser vi från kansliet att insatserna, både de med direkt arbete med individer 
och de med mer strukturella insatser, gjort allt för att jobba på efter förutsättningar. Sett till 
uppsatta mål med insatserna så har i stort sett alla insatser levererat goda resultat. Vi ser det 
som ett resultat av att våra insatser har möjlighet att vara mycket flexibla och snabba att ställa 
om efter rådande förhållanden.  

Utöver kvartalsrapporering så har kansliet under hela 2020 haft tätare kontakt med insatserna 
för att följa utvecklingen och bistå med stöd för att hitta fungerande lösningar i en utmanande 
situation. Under en period i början av hösten, när restriktionerna lättade, var representanter 
från kansliet ute i länet och besökte så väl insatser som arbetsmarknadsavdelningar i flera 
kommuner. Det var uppskattat från bägge håll.  

Nätverket för insatsansvariga som hålls regelbundet en gång i månaden har fortsatt vara ett 
viktigt forum i det avseende att det fyller en funktion för att dela med sig av och stötta 
varandra i de utmaningar som uppstår. Självklart delas också goda exempel och möjlighet till 
spridning av viktig information som kan vara hjälpsam i det dagliga arbetet. Tack vare att 
nätverksmötena hållits digitalt har närvaron varit på i stort sett alla möten.  

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. Den täta uppföljningen där vi systematiskt följer ett antal faktorer 
som kan antas påverka framgången för insatserna möjliggör för att eventuella avvikelser 
uppmärksammas och hanteras i tid. Överlag så uppvisar de svar som lämnas att insatserna 
följer sina planer och att eventuella avvikelser uppmärksammas och hanteras. 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 bidrar till utveckling av nya arbetssätt och samverkan och att de fyllt en betydande 
funktion för målgruppen.  

Resultatet i de finansierade insatserna kan vi fortsatt vara mycket nöjda med. 
Individinsatserna är av förrehabiliterande karaktär, och med andra mål än att individerna ska 
skrivas ut direkt till arbete eller studier. Med tanke på det så är resultatet som visar att drygt 
hälften av alla utskrivna faktiskt skrivs ut till just arbete och studier, väldigt bra.   
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