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Ansökan Framsteget 2.0 
 
Förslag till beslut 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

 
att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Framsteget 2.0, för perioden  
1 januari 2022 fram till 31 december 2022, maximalt 3 597 500 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 
 
Håbo kommun ansöker tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region 
Uppsala om finansiering för insatsen Framsteget 2.0 under perioden 1 januari 2022 till och 
med sista december 2024. Insatsen bygger på Framsteget, som bedrivits av parterna i Håbo 
kommun sedan 2018. I ansökan beskrivs att ett väl utvecklat samarbete byggts upp mellan 
huvudmännen och att Framsteget som verksamhet är känd, uppskattad och har ett tydligt 
upplägg vad gäller rutiner, målgrupper och metoder. Lokus Håbo önskar därför att under de 
kommande tre åren fortsätta att utveckla den goda verksamheten som hittills bland annat 
lett fram till implementering av förändrade arbetssätt för målgrupper inom ekonomiskt 
bistånd samt för unga som varken arbetar eller studerar. 
 
I ansökan uppges att trots att många individer fått stöd att komma i arbete eller studier 
under tidigare år ser lokusgruppen att målgruppen som helhet inte minskar. Gruppen unga 
vuxna som varken arbetar eller studerar ökar och följderna av Coronapandemin kommer att 
göra behoven av extra stöd till målgruppen större. När arbetslösheten ökar trängs 
målgrupper som redan står långt från arbete ännu längre ifrån och det är unga, lågutbildade, 
funktionsnedsatta och personer med svag förankring i arbetslivet som drabbas först. Många 
så kallade ingångsjobb har försvunnit då flera branscher drabbats hårt av pandemin.  
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Försäkringskassan ser ett ökat behov av individuellt anpassade insatser av förrehabiliterande 
karaktär för individer i Håbo kommun och avser att öka remisserna till Samordningsteamet 
inom Framsteget 2.0. 
 
Insatsen kommer att vila på två ben. Samordningsteamet består av insatsansvarig som även 
är rehabcoach och ytterligare en rehabcoach. I samordningsteamet får individen en egen 
coach och erbjuds ett coachsamtal per vecka samt minst en gruppaktivitet per vecka. 
Gruppaktiviteter syftar till att bryta social isolering och har fokus på en förbättrad hälsa. 
Efter avslutat deltagande ska dokumentation tas fram som beskriver individens nästa steg 
mot egen försörjning. Målet är att individen ska vara redo för insatser i ordinarie 
verksamhet, till exempel det fördjupade samarbetet mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens insatser eller kommunens arbetsstöd. Individens 
eget deltagande i att ta fram en handlingsplan är av största vikt. 
 
Ungdomar i åldern 16–29 år får stöd i Framsteget Ung av en unga vuxen-coach och en 
arbetskonsulent. Dessa samarbetar med kommunens ungdomscoach för unga under 20 år 
(egenfinansierad av kommunen). Arbetssättet innebär en fortsatt utveckling och 
implementering av den redan utarbetade samverkansmodell som arbetats fram under de 
senaste åren. Målet är att unga som varken arbetar eller studerar i första hand ska återgå till 
studier men individuella lösningar tas fram för varje individ. För att öka möjligheterna till 
arbetsmarknadsinkludering för individer som står långt ifrån arbete kan en 
arbetsgivarkoordinator utgöra en viktig funktion. Det visar erfarenheter från andra insatser 
runt om i landet. Lokus Håbo önskar under 2022, med eventuell möjlighet till förlängning, 
utöka Framsteget 2.0 med funktionen arbetsgivarkoordinator. Detta kommer göras med 
fortlöpande stöd från Samordningsförbundets egen processtödjare för arbetsgivararbetet.  
 
I ansökan anges också att det inom insatsen kommer bedrivas ett utvecklingsarbete med 
progressionsmätning i samarbete med Samordningsförbundet. Dessutom kommer ett 
fortsatt arbete göras för att identifiera våldsutsatthet bland deltagarna som en del i 
satsningen Stoppa våldet som Samordningsförbundet deltar i.  
 
Bedömning 
 
Ansökan rör en individinsats där Håbo kommun är insatsägare och Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Region Uppsala är samverkansparter. Ansökan har diskuterats i 
Lokusgruppen i Håbo under det senaste året samt i Framstegets operativa ledningsgrupp.  
Den del som berör arbetsgivarkoordinator har också presenterats för Håbo kommuns 
näringslivsenhet. De målgrupper som insatsen riktar sig till ligger i linje med det som 
styrelsen prioriterat. I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med 
förbundets inriktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. 
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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.  
 
 


