
   2022-09-08  
  Dnr. 2021:12 
  AU 2022-08-25  
  FS 2022-09-15  bilaga nr. 5 - 5.1 

 
 
 

Ansökan Arbetslivsintro 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta  

att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Arbetslivsintro Uppsala  
för perioden 1 januari 2023 fram till 31 december 2023, maximalt 2 904 400 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 
Uppsala kommun ansöker tillsammans med Region Uppsala om medel för att finansiera 
insatsen Arbetslivsintro under perioden 1 januari 2023 till sista december 2023. Ansökan 
gäller en förlängning av tidigare insats som beviljats till och med 31 december 2022. 
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).  
 
Den övergripande syftet med insatsen är att individer som uppbär ekonomiskt bistånd och 
på grund av ohälsa/ sjukdom saknar arbetsförmåga ska erbjudas förrehabiliterade insatser 
för att uppnå förmåga att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och på sikt komma till egen 
försörjning, när så är möjligt. 
 
De mål som är uppsatta för insatsen är 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. I ansökan framkommer att insatsen påbörjat ett 
arbete för att främja samverkan mellan kommunen och regionen, genom att testa ett digitalt 
verktyg. 
 
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.  
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Inom insatsen samarbetar socialsekreterare, rehabkoordinatorer och arbetsterapeut kring 
deltagarna. Uppsala kommun egenfinansierar del av de tjänster som ingår gällande 
socialsekreterare samt upphandling av insatser.  
 
I ansökan framgår att insatsen Arbetslivsintro kompletterar det ordinarie arbetet inom 
kommunen genom att utgöra ett nav kopplat till en ny enhet inom ekonomiskt bistånd. Den 
ordinarie handläggningen kompletteras av Arbetslivsintro genom möjligheten att testa och 
utveckla olika samverkansmodeller med region Uppsala, dvs utökad SIP/flerpartssamverkan. 
Dessutom testar och utvärderar insatsen olika former av förrehabiliterande insatser 
tillsammans med målgruppen.  
 
I ansökan framgår att region Uppsala ser behovet av insatsen för att under en period ha 
extra resurser för att komma fram till nya samverkanssätt men att på längre sikt ska detta 
arbete ingå i det ordinarie arbetet. 
 
Uppsala kommun uppger att de framgångsrika metoder och modeller som kommer fram 
från insatsen kommer att tas om hand inom den nya enheten inom ekonomiskt bistånd som 
nyligen startat. Insatsen har förlagts i närhet till det ordinarie arbetet för att underlätta 
implementeringen.  
 
Bedömning 
Ansökan gäller individinsatsen Arbetslivsintro där Uppsala kommun är insatsägare och 
Region Uppsala samverkanspart.  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.  Det finns i ansökan beskrivet 
önskade mål och resultat som ligger i linje med styrelsens inriktning. Uppföljning och 
utvärdering kommer att ske löpande. 
 
Ett resonemang kring möjligheterna för implementering framkommer i ansökan och den 
frågan kommer följas upp genom kvartalsrapportering till förbundet.  
Ansökan har diskuterats både i styrgruppen för insatsen samt presenterats för Lokusgruppen 
i Uppsala i juni. Lokus har beslutat att stå bakom ansökan.  
 
 
Åsa Fichtel, Förbundschef 
 
 

 


