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Ansökan En väg in-steget vidare 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsens besluta 

att bevilja finansiellt stöd för insatsen En väg in-steget vidare för perioden 1 januari 2022 
fram till 31 december 2022, maximalt 1 965 000 kronor, 1 år med eventuell option på 
förlängning. 

att vid ansökan om förlängning ska parternas egenfinansiering framgå, en tydligare 
beskrivning av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering 
formuleras. Samt ett förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen. 

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. 

Ärendet 
Ansökan 

Knivsta kommun ansöker om finansiering för insatsen En väg in-steget vidare tillsammans 
med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala. I ansökan beskrivs att 
lokusgruppen i Knivsta har sett ett behov av att tidigare insats "En väg in - flera vägar ut", 
som finansierats av Samordningsförbundet sedan 2018, vidareutvecklas. Syftet med den nya 
insatsen är att fortsatt utveckla samverkansrutiner med berörda samverkansparter för att 
stödja individer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering samt personer 
som har behov av stöd för att nå egen försörjning, oavsett ersättningsform.  

Inom insatsen ska det skapas förrehabiliterande insatser med syftet att möjliggöra 
stegförflyttning närmare arbete/studier eller att påbörja arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Därutöver finns en ambition att samordna samtliga kommun interna insatser med bäring på 
arbetsmarknadsfrågorna. Målsättningen med detta är att därmed i så tidigt skede som 
möjligt kunna identifiera individer med behov av samverkansinsatsens stöd och aktiviteter, 
utveckla arbetet med olika praktikplatser och starta upp en ny samverkan med kommunens 
arbetsgivare. Detta för att möjliggöra utökad arbetsträning för målgruppen och även få en 
mer samlad samverkan kommun-arbetsförmedling kring målgruppen. 
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I ansökan anges att den samhällspåverkan som orsakats av sjukdomen Covid-19 har och 
kommer fortsatt ha påverkan för de målgrupper som behöver stöd och som nämns ovan. 
Utifrån Arbetsförmedlingens månadsstatistik så påvisas en ökning av arbetslöshetsnivån i 
Knivsta kommun där man ser att det framför allt drabbar de yngre. Många står också utan 
arbete under längre tid. Vid ökad arbetslöshet ökar undanträngningseffekterna för de 
grupper som redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa grupper, vilket bland andra 
inkluderar personer med låg eller ingen utbildning samt unga personer utan förankring i 
arbetslivet, tenderar att vara de som först drabbas.  

Det är utifrån ovanstående utgångspunkter Knivstas lokusgrupp önskar vidareutveckla 
nuvarande insats med två år för att därefter kunna göra en ny ansökan då det 
förhoppningsvis finns underlag för en mer välgrundad analys.  

Inför kommande två år anges följande utveckling av insatsen: 
• Utökad målgrupp som inkluderar målgrupp från 16 år.
• Studiesatsning för att möjliggöra att individer ska gå vidare till studier på gymnasiet,

Komvux, folkhögskola, yrkesutbildning eller arbetsmarknadsutbildning.
• Förrehabiliterande/arbetsförberedande insats för personer (16 - 64 år) där syftet är

stegförflyttning närmare arbetsmarknaden, studier och egen försörjning.
• Delfinansiering av projektledare arbetsmarknad i ett kommunövergripande projekt

som samordnar Utbildningskontorets KAA, SFI och vuxenutbildning,
Kommunledningskontorets näringslivsutvecklare samt Vård- och omsorgskontorets
alla arbetsmarknadsdelar och mer aktivt hämtar in deltagare till "En väg in - steget
vidare". Arbetsförmedlingskontakterna till kommunen får också en väg in och ett
arbete med arbetsgivarperspektiv byggs upp både utifrån rekryteringsbehov och
utifrån att "jämna marken" och få arbetsgivare som är tryggare med att ta emot för
arbetsträning eller praktik. 50 % av samordnaren finansierar kommunen själv.

• Kvotflyktingar med behov av samordnad rehabilitering som får 15 timmar/vecka på
SFI är en viktig målgrupp att försöka ge kompletterande arbetsinriktat stöd parallellt
med den ordinarie undervisningen.

Metoder som anges är ett IPS inspirerat arbetssätt och gruppverksamhet. Grupp-
verksamheten följs av fortsatt planering och en individuell handlingsplan – och ska vara ett 
komplement till Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster. Ett utvecklingsarbete kommer 
göras vad gäller progressionsmätning i samarbete med Samordningsförbundet. Även rutin 
om flerpartssamverkan kommer att användas för att skapa ett strukturerat arbetssätt med 
individen i fokus. Personal som kommer ingå är två arbetsmarknadssekreterare, 
insatsansvarig och projektledare arbetsmarknad. En arbetsförmedlare kommer att arbeta på 
deltid i insatsen.  
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Bedömning 

Ansökan rör en individinsats där Knivsta kommun är insatsägare och Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Region Uppsala är samverkansparter. Ansökan har diskuterats i 
Lokusgruppen i Knivsta under våren 2021. Insatsen kan sägas ligga väl i linje med styrelsens 
inriktning. I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inrikt-
ning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. 

Arbetsutskottet föreslår att ansökan ska beviljas på ett år. Samordningsförbundet välkomnar 
en ny ansökan för beslut om ytterligare år. Inför beslut om eventuell förlängning av insatsen 
ska i den nya ansökan framgå: parternas egenfinansiering i insatsen, en tydligare beskrivning 
av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering samt ett 
förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.  


