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Ansökan Förstärkt stöd till arbete eller studier 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta  

att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Förstärkt stöd till arbete eller studier, 
Älvkarleby för perioden 1 januari 2023 fram till 31 december 2024, maximalt 1 540 400 
kronor 
 
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 
Älvkarleby kommun ansöker tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Region Uppsala om finansiering för insatsen Förstärkt stöd till arbete eller studier under 
perioden 1 januari 2023 till 31 december 2024.  
 
Syftet med insatsen är att arbeta med ett motiverande och coachande arbetssätt som 
tillhandahåller ett samordnat och förstärkt stöd till personer i arbetsför ålder som varken 
arbetar eller studerar för att dessa ska närma sig arbete eller studier. Vidare syftar insatsen 
till att bygga upp ett operativt samverkande arbetssätt mellan samverkansparterna kring 
individen och samtidigt nyttja upparbetade nätverk för att koordinera kontakter och 
samarbetsparter. 
 
Målgruppen är kommunmedborgare i arbetsför ålder från 20 år och uppåt som av olika 
orsaker står utanför arbetsmarknaden och har behov av samordnade arbetslivsinriktade 
insatser med förstärkt och individuellt anpassat stöd.   
 
Övergripande mål med insatsen är att ta fram rutiner för samverkan med alla parter för 
aktualisering av individer till insatsen, att ge individuellt anpassat och förstärkt stöd till de 
kommunmedborgare i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden och/eller riskerar 
att falla mellan parternas olika ansvar/stöd. Vidare uppges att insatsen ska främja samverkan 
lokalt och implementera rutiner för det.  
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Inom insatsen kommer en Arbets- och studiecoach på 100 % arbeta. Dennes huvudfokus ska 
vara att samordna insatser kring individen och ansvara för att utifrån deltagarens behov 
koppla in de parter, insatser och aktiviteter som är nödvändiga för deltagarens fortsatta 
utveckling att närma sig arbete eller studier. Arbetet ska ske genom uppsökande verksamhet 
och ge stöd till individen utifrån dennes individuella behov för att möjliggöra för den enskilde 
att komma vidare till arbete eller studier. Med ett relationsskapande och coachande 
arbetssätt kommer Arbets- och studiecoachen att handleda individen och stötta till 
genomförande av aktiviteter.  
 
Insatsen ska utgöra grund för ett lärande till att utveckla processer i arbetet med 
långtidsarbetslösa med behov av förstärkt och individuellt anpassat stöd. Insatsen förväntas 
leda till ökad och bättre insikt om vilka processer som resulterar i självförsörjning alternativt 
meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa. 
 
I ansökan beskrivs att alla samverkande parter ser ett behov av insatsen. Varje 
samverkanspart ansvarar för att introducera insatsen för de individer som bedöms ha behov 
av det stöd som insatsen erbjuder och att motivera individen till en första kontakt med 
arbets- och studiecoachen.  
 
 
Bedömning 
Ansökan avser en individinsats med finansiering för en Arbets- och studiecoach, där 
Älvkarleby kommun är projektägare och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Uppsala samverkansparter. Ansökan har diskuterats och tagits fram genom en dialog i 
Lokusgruppen under våren 2022. 
 
Bedömningen är att ansökan ligger i linje med styrelsens inriktning gällande målgrupp och 
innehåll.  De mätbara mål och de resultat som insatsen strävar efter överensstämmer också 
de med styrelsens inriktning.  Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande.  
 
 
Åsa Fichtel, Förbundschef 


