
 

 
 

Samordningsförbundet Uppsala län 
bjuder in till digitala ”Insatsdagar” 

 
Under Insatsdagarna erbjuds ni att ta del av presentationer från de 

insatser som Samordningsförbundet finansierar. 
 

  
Datum: Tisdag den 25 april till torsdag den 27 april  
Tid: Kl. 8.15 - 9.50 tisdag - torsdag 
Plats: Digitalt via Teams  

 
I april kommer förbundets pågående insatser under tre förmiddagar 
presentera sina verksamheter och sitt arbete. Respektive insats berättar 
i 25 minuter om bland annat framgångsfaktorer, utmaningar inom arbetet 
för insatsen, och delar med sig om tankar kring vidare utveckling.  
 
Det kommer även att finnas tillfälle att ställa frågor till respektive insats.  
 
Veckans presentationer, se bifogat schema. 
 
Målet med Insatsdagarna är att sprida kunskap om det arbete som utförs 
inom förbundets insatser och inspirera till kommande ansökningar om 
finansiering från Samordningsförbundet i Uppsala län.  
 
Medverkar är insatsansvariga och medarbetare i de insatser som pågår 
i Uppsala län, tillsammans med Samordningsförbundets kansli.  
 
Anmälan görs här: insatsdagar-25-27-april-2023 
 
Några dagar innan den första presentationen kommer du att få en 
möteslänk skickad till dig, det är en och samma länk till varje 
tillfälle/presentation.  
 
 
  

Hjärtligt välkomna, Åsa Fichtel, förbundschef 
 
 

 
Samordningsförbundet består av medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, länets åtta 
kommuner och Region Uppsala. Förbundet arbetar för att förbättra samverkan mellan medlemmarna 

med målet att förbättra möjligheterna för att individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade 
insatser kommer ut eller närmar sig arbete eller studier. 

http://simplesignup.se/event/202530-samordningsfoerbundets-insatsdagar-25-27-april-2023


 

 
 
Schema för ”Insatsdagarna” 
 
 
Tisdag den 25 april 2023 Tid 
Ung Framtid, Tierp 
Individinsats för unga i åldern 16–29 år som varken arbetar eller studerar och 
som ska få tillgång till samordnade rehabiliterade insatser för att komma 
vidare till arbete eller studier.  

 
8.15 - 8.40 

Bryggan, Östhammar 
Individinsats för personer i åldern 16–64 år som varken arbetar eller studerar. 
Insatsen består av individuell coachning och samordning av deltagarens 
nätverk kring allt som stärker deltagarens förutsättningar för arbete eller 
studier. 

 
8.50 - 9.15 

Jobbcentrum - din väg framåt, Enköping 
Individsats som riktar sig till personer med behov av samordnade 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser från 16 år och uppåt. 

 
9.25 - 9.50 

 
Onsdagen den 26 april 2023 Tid 
Framsteget 2.0, Håbo 
Individinsats bestående av ett samordningsteam och en ung-insats. Insatsen 
stödjer individer i åldern 16–65 år till fungerande samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 
8.15 - 8.40 

Lokussamordnare Uppsala/Älvkarleby 
Strukturinsatser där lokussamordnarna från Uppsala kommun och Älvkarleby 
kommun berättar om sina uppdrag med att hålla samman och samordna 
lokusgruppernas arbete. 

 
8.50 - 9.15 

Arbetslivsintro, Uppsala 
Individinsats som riktar sig till individer som uppbär ekonomiskt bistånd och 
som på grund av ohälsa/ sjukdom saknar arbetsförmåga. Deltagarna ska 
erbjudas förrehabiliterade insatser för att uppnå förmåga att delta i 
arbetslivsinriktad rehabilitering och på sikt komma till egen försörjning. 

 
9.25 - 9.50 

 
Torsdagen den 27 april 2023  Tid 
Plattform för individstöd i samverkan, Heby 
Individinsats med syfte att främja samarbete och samverkan runt individer i 
behov av samordnad rehabilitering så de får rätt försörjning/ersättning i rätt 
tid av rätt aktör. Insatsen består av ett samverkansteam och två 
coacher/stödpersoner. 

 
8.15 - 8.40 

RegExPro, Region Uppsala 
Strukturinsats bestående av en regional projektsamordnare som utgör ett 
operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner för att ansöka om 
och få del av utlysta ESF-medel, och annan extern finansiering.  

 
8.50 - 9.15 

En väg in-steget vidare, Knivsta 
Individinsats som riktar sig till personer som är i behov av samordnade 
insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller studier oavsett 
ersättningsform. Inom insatsen arbetar man med ett IPS-inspirerat arbetssätt, 
gruppverksamhet och progressionsmätning.  

 
9.25 - 9.50 

       


