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Ansökan Arbetslivsintro 
 
Förslag till beslut 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

 
att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Arbetslivsintro Uppsala  
för perioden 1 januari 2022 fram till 31 december 2022, maximalt 3 375 350 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 
Uppsala kommun ansöker tillsammans med Region Uppsala om medel för att finansiera 
insatsen Arbetslivsintro. Insatsens målgrupp är individer som uppbär ekonomiskt bistånd för 
sin försörjning och som har ohälsa eller sjukdom vilket medför arbetsoförmåga men 
samtidigt saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Individerna ska inom insatsen 
erbjudas förrehabiliterande aktiviteter med målet att de ska ta nästa steg i arbetslivsinriktad 
rehabilitering och på sikt komma till egen försörjning,  
 
Denna ansökan bygger på slutsatser och erfarenheter som gjordes genom ”initial 
kartläggning av sjukskrivna utan sjukpenningsgrundande inkomst” som Lokus Uppsala stod 
bakom och beviljades finansiering för av Samordningsförbundet under fem månader år 
2020. Kartläggningen visade att inom socialtjänst - ekonomiskt bistånd erhöll ca 225 hushåll 
varje månad bistånd där orsaken var sjukskrivning utan sjukpenningsgrundande inkomst.  
 
Kartläggningen påvisade också ett stort behov av fortsatt samverkan kring målgruppen samt 
ett stort behov av insatser för att stötta dessa individer att nå egenförsörjning. Idag saknas 
det insatser för målgruppen och det är överhängande risk att individerna utan 
förrehabiliterande insatser inte kommer att närma sig arbetsmarknaden. 
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 Genom kartläggningen framkom även att det i få fall initierats en samverkan med 
Försäkringskassan gällande rehabilitering. Det finns alltså behov av att utveckla insatser med 
syfte att dessa individer ska få adekvat hjälp för att ta steg mot arbete.  
 
Insatsen planeras pågå under perioden 1 januari 2022 till och med sista oktober 2023 med 
målsättningen att det på strukturnivå ska leda till att arbetssättet mellan Uppsala kommun 
och Region Uppsala, kring individer som uppbär ekonomiskt bistånd och saknar 
sjukpenninggrundande inkomst, ska vara beskrivet och fungera i de verksamheter som 
deltagit i insatsen. På individnivå är målsättningen att individer som uppbär ekonomiskt 
bistånd och saknar sjukpenninggrundande inkomst ska få tillgång till olika former av 
förrehabiliterade insatser, så att de efter insatsen kan ta del av arbetslivsinriktad 
rehabilitering via kommunens Arbetsmarknadsförvaltning eller via Arbetsförmedlingen. 
Inom insatsen kommer socialsekreterare, rehabkoordinatorer och arbetsterapeut samarbeta 
kring deltagarna. En funktion på halvtid kommer att ansvara för upphandling av 
aktivitetshöjande förrehabiliterade insatser. Insatserna kommer att vara individuellt 
anpassade. Samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att ske 
genom ordinarie strukturer. Insatserna kan komma att bestå av: 
 
• Strukturerad sysselsättning för att öka aktivitetsnivån 
• Motivationsstärkande insatser 
• Stärka hälsa, utifrån levnadsvanor. 
• "Vardagslivet". 
• Studiebesök till arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. 
• Personcentrerade insatser i grupp (eller individuellt), utifrån behov för att  

uppnå målsättningen. 
 

Bedömning 
 
Denna insats är en individinsats som syftar till att en målgrupp som många gånger är extra 
utsatt och riskerar att hamna i kläm kommer att erbjudas förrehabiliterande aktiviteter med 
målsättningen att de ska bli redo för nästa steg i arbetslivsinriktade rehabilitering. Det är en 
målgrupp som riskerar, om de inte får rätt stöd, att fastna i ett långvarigt bidragsberoende. 
Insatser för denna målgrupp bör ges utifrån att olika aktörer samverkar då inte en part själv 
kan uppfylla de behov som finns för att stötta denna målgrupp.  I denna ansökan har 
Uppsala kommun och Region Uppsala formulerat en gemensam inriktning och målsättning 
om hur de vill att samverkan dessa parter emellan ska utformas för den aktuella 
målgruppen.   
 
Med bakgrund av detta är bedömningen att ansökan ligger i linje med förbundets inriktning, 
tillika de önskade resultat och mätbara mål som angetts. Uppföljning och utvärdering 
kommer att ske löpande. Ansökan har presenterats och godkänts i Uppsalas Lokusgrupp den 
3 juni 2021.  
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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.  


