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Ansökan En väg in-steget vidare 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta  

att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen En väg in-steget vidare för perioden   
1 januari 2023 fram till 31 december 2024, maximalt 3 391 000 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 
Knivsta kommun tillsammans Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala 
ansöker om finansiering för insatsen En väg in-steget vidare under perioden 1 januari 2023 
till 31 december 2024. Ansökan gäller en förlängning av tidigare insats som beviljats till och 
med 31 december 2022. 
 
Syftet är att utveckla berörda parters samverkansmodell med att stödja individer i behov av 
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering samt personer som har behov av individuellt 
utformat stöd, till studier eller arbete oavsett ersättningsform i enlighet med 
samverkansorganisationerna. 
 
Syftet är även att för personer (16–64 år) som är i behov av förrehabiliterande insats 
möjliggöra stegförflyttning närmare arbetsmarknaden eller studier. Detta genom aktiviteter 
som anordnas i samverkan av de berörda parterna. 
 
Insatsen ”En väg in – steget vidare” är en vidareutveckling av tidigare insats ”En väg in – flera 
vägar ut”.  Det innebär bland annat en utökad målgrupp från 16 år och en 
förrehabiliterande/arbetsförberedande insats där syftet är stegförflyttning närmare 
arbetsmarknaden, studier och egen försörjning. En extra satsning på att motivera till studier 
under förlängningsperioden med bland annat gruppaktiviteter, studiebesök, träna 
studieteknik och andra individuella insatser kommer att genomföras utifrån den enskildes 
behov.  
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De övergripande målen som framkommer i ansökan är att det inom insatsen ska utvecklas 
och upprättas tydliga samverkansrutiner med parterna för personer som är i behov av 
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, individuellt utformat stöd eller riskerar ett 
utanförskap. Med individuellt stöd vill insatsen möjliggöra en ökning av andelen individer 
som gör stegförflyttning närmare arbetsmarknaden eller studier.  
 
Ansökan omfattar finansiering av 200 % arbetsmarknadssekreterare, 20 % insatsansvarig 
samt en arbetsförmedlare på 25 %.  
 
Metoder som ska användas i insatsen är ett IPS inspirerat arbetssätt, gruppverksamhet, 
progressionsmätning enligt SMAIL (Skattning Mot Arbete I Länet), rutin för 
flerpartssamverkan/flerpartsmöten samt operativa avstämningar minst 6 gånger per år med 
alla samverkansparter, för upprätthållande av samverkan och omvärldsbevakning. 

 
I ansökan uppges att samtliga samverkande parter ser ett behov av att insatsen får fortsatt 
finansiering från Samordningsförbundet. Alla parter kan remittera deltagare till insatsen ”En 
väg in – steget vidare”. Det finns ett behov av att öka antalet individer som får insats då 
dessa individer inte är inom någon av parternas ordinarie ansvarsområde. Vidare uppges att 
utan extern finansiering från Samordningsförbundet skulle dessa individer stå utan stöd för 
att närma sig arbete eller studier.  
 
Parterna beskriver i ansökan hur implementering kan ske. Olika arbetsmetoder kommer att 
implementeras och en fortsatt dialog om implementering kommer ske löpande på 
lokusgruppens möten. Vidare förs ett resonemang rörande att samverkansparterna har olika 
mandat, möjligheter och uppdrag och att det finns ett glapp mellan deras uppdrag. Det 
innebär att Samordningsförbundets insatser är nödvändiga för individer som har behov av 
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 
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 2022. Bedömningen är att insatsen ligger i linje med 
förbundets inriktning vad gäller målgrupper och innehåll. I ansökan anges resultat och 
mätbara mål som överensstämmer med förbundets inriktning. Ett resonemang kring 
möjligheterna till implementering framkommer i ansökan och kommer följas upp genom 
kvartalsrapportering till förbundet.  
 
Åsa Fichtel, Förbundschef  
 


