
  Schema för ”Insatsveckan” 
 

 
 

Måndag den 19 april 2021  Tid  

 
En väg in-flera vägar ut – Knivsta kommun 
 

 
8.15 - 8.40 

Individinsats med syfte att operativt stödja individer (18–64 år) i behov av 
samordnad arbetslivsrehabilitering oavsett vilken ersättningsform de har. 

 
Jobbcentrum – Enköpings kommun 

 
8.45 - 9.10 

Individinsats bestående av delarna Jobbcentrum – Ung och Jobbcentrum 
Rehabilitering. Syftet är att samordna aktiviteter för dels ungdomar som 
varken arbetar eller studerar (16–29 år), dels för personer (30–65 år) i 
behov av rehabilitering mot arbete. 

 
Växtverket – Tierps kommun 

 
9.15 - 9.40 

Individinsats med syftet att skapa en arena där individer (18–64 år) som står 
långt från arbetsmarknaden erbjuds aktivering. Ett växthus kommer byggas 
där individer erbjuds grön rehabilitering. Parallellt kommer ett Jobbtorg att 
utvecklas där individer kommer erbjudas olika insatser. Samtliga insatser 
syftar till att göra individerna redo för nästa steg mot att närma sig 
arbetsmarknaden. 

 
 

Tisdag den 20 april 2021 Tid  

 
Öppen frågestund med kansliet 
 

 
8.15 - 8.40 

Tillfälle att samtala med personal på Samordningsförbundets kansli i olika 
frågor utifrån era behov. 

 
AGUST – plattform för arbetsgivarstöd 
 

 
8.45 - 9.10 

Presentation av Samordningsförbundets plattform med stöd till arbetsgivare. 

 
Digital plattform för stöd i studier och 
digitaliserad samhällsorientering – Uppsala 
kommun 

 
9.15 - 9.40 

Strukturinsats med övergripande syfte att öka antalet elever som fullföljer 
vuxenutbildningen med godkända betyg och att skapa en digitaliserad 
samhällsorientering för nyanlända. Genom tjänstedesign ska ett digitalt 
material tas fram utifrån målgruppens behov och efterfrågan. 

 
 



  Schema för ”Insatsveckan” 
 

 
 

 

Onsdagen den 21 april 2021 Tid  

 
Ung Intro – Uppsala kommun 

 
8.15 - 8.40 

Individinsats med syftet att skapa en pilotverksamhet framför allt för 
ungdomar som uppbär aktivitetsersättning (18–29 år) och är i behov av 
förrehabiliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 
Framsteget – Håbo kommun 

 
8.45 - 9.10 

Individinsats med syftet att stödja individer till fungerande arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Består av delarna Framsteget-Ung och Framsteget-Rehab. 

 
Bryggan – Östhammars kommun 

 
9.15 - 9.40 

Individinsats med syfte att vara en uppsökande verksamhet som stöttar 
individer (16–29 år) att ta ansvar för sin framtid, bryta socialt utanförskap 
genom att fånga upp dem som sitter hemma och varken går i skolan eller 
jobbar, och arbeta för att motivera dem till att följa ett introduktionsprogram 
inom gymnasieskolan eller delta i insatser mot arbetsmarknaden. 

 
 

Torsdagen den 22 april 2021  Tid  

 
Lokussamordnare – Uppsala kommun 

 
8.15 - 8.40 

Strukturinsats med syfte att lokussamordnaren ska vara en 
sammanhållande funktion för Lokus-gruppen (Lokal utvecklings- och 
samverkansgrupp) genom att bereda och kalla till möten samt skriva 
minnesanteckningar. Lokussamordnaren analyserar också 
samverkansfrågor, bevakar samverkansprojekt och nätverk med 
samverkansparter. 

 
Plattform för individstöd – Heby kommun 

 
8.45 - 9.10 

Individinsats som syftar till att främja samverkan för individer (16–64 år) 
med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering så att de får rätt 
försörjning i rätt tid av rätt aktör. Detta kommer att genomföras av ett 
samverkansteam och två coacher/stödpersoner. 

 
Nya vägar för samverkan – Arbetsförmedlingen 

 
9.15 - 9.40 

Strukturinsats som syftar till att säkerställa Arbetsförmedlingens 
medverkan i utvecklingsinsatserna som bedrivs i Knivsta, Heby, Tierps, 
Östhammars och Älvkarlebys kommun med medel från 
Samordningsförbundet under 2020/2021 samt kartlägga förutsättningarna 
för en mer långsiktig samverkansstruktur. 
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Fredagen den 23 april 2021 Tid  

 
Öppen frågestund med kansliet 

 
8.15 - 8.40 

Tillfälle att samtala med personal på Samordningsförbundets kansli i olika 
frågor utifrån era behov. 
 

 
RegExPro – Region Uppsala 

 
8.45 - 9.10 

Strukturinsats med syfte att genom en samordnare ge ett operativt stöd 
till Uppsala läns kommuner med att ansöka om och få del av utlysta ESF-
medel, och vid utrymme annan extern finansiering. Samordnaren ska 
också vid beviljande av exempelvis ESF-medel även hjälpa kommunerna 
att rekrytera till och rigga uppstarten av projektet. 

 
Implementering av flerpartsrutin – Uppsala 
kommun 

 
9.15 - 9.40 

Strukturinsats med syfte att implementera och testa en gemensam rutin 
för flerpartsmöte (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Uppsala och Uppsala kommun), så alla parter har samma förutsättningar 
att kalla till möten för individer som behöver samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 

 
 

För mer information om insatserna besök gärna vår hemsida! Finsamuppsala.se 

https://finsamuppsala.se/

