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UPPDRAGSAVTAL 

 

 

Medel till projekt ARCH,  

Arbetsmarknads-Rehab-Coach i Habo 

 

  
§ 1 PARTER  

Mellan Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (nedan kallad förbundet) och Habo kommun 

(projektägaren) har följande avtal tecknats angående beviljande av medel till projektet ARCH. 

 

§ 2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART  

Uppdraget ska följa reviderade projektbeskrivningen i ansökan till förbundet daterad 200604, 

dnr 2020:06 / 4.  

 

§ 3 MÅLGRUPP  

 

➢ Unga under 29 år som varken arbetar eller studerar och som uppbär ekonomiskt bistånd 

och/eller ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar.  

➢ Barnfamiljer som har långvarigt ekonomiskt bistånd eller riskerar ett långvarigt ekonomiskt 

bistånd.  

➢ Personer med psykisk ohälsa (gruppen inkluderar några som har fått avslag från 

Försäkringskassan på den ersättning de haft tidigare), och som inte står till 

”arbetsmarknadens” förfogande.  

➢ Personer med missbruksbekymmer.  

➢ Gruppen f.d. nyanlända efter 3 år från uppehållstillstånd.  
 

§ 4 VERKSAMHETENS MÅL  
Syftet med projektet är att minska antalet långvariga ekonomiskt biståndstagare, och att färre skall 

komma in i ett långvarigt mottagande, genom att deltagarna blir självförsörjande/kommer i rätt 

försörjning och har ett bättre mående. 

 

Mätbara mål: 

➢ 40 % av deltagarna får tillgång till insatser som är avpassade för dem till exempel att få 

möjlighet att delta i pågående arbetsmarknads/rehab – projekt eller insatser som pågår i 

närområdet och där Habo kommun har möjlighet att delta.  

➢ 80 % av deltagarna har deltagit i praktik eller arbetsträning eller gått vidare till studier.  

➢ Att 80 % av deltagarna i projektet upplever ett markant bättre mående enligt 

samordningsförbundets hälsoenkät, samt att de upplever sig inkluderade och ett större värde 

i samhället.  

➢ Att 50 % av deltagarna skall vid avslut fått rätt försörjning via arbete, utbildning eller annat 

bistånd, och på så sätt inte vara kvar i/fastna i ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.  
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➢ Att utveckla, och om behovet kvarstår, implementera nya arbetsmarknadsinriktade åtgärder i 

kommunen.  
 

§ 5 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Projektägaren är verksamhetsansvarig och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, 

förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommet 

uppdrag, följs. 

 

§ 6 PERSONAL  

Projektägaren har ansvar för att det inom verksamheten finns personal med den utbildning 

och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets åtaganden.  

Personal ska ges möjlighet att delta i utbildningar som förbundet anordnar.  

 

§ 7 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 
Projektägaren ska till förbundet kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och 

arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.  

 

Förbundet och projektägaren ansvarar gemensamt för att information om projektet på förbundets 

hemsida hålls uppdaterad. 

 

Projektägaren ansvarar för att förbundets roll som viktig finansiär av projekttiden tydligt 

framgår vid mediakontakter, studiebesök, skriftliga och muntliga presentationer av projektet.  

 

Kopia på publicerade artiklar och rapporter om projektet samt informationsblad lämnas till 

förbundet, liksom information om intervjuer som kan komma att visas i web/TV eller sändas i 

radio. 

 

§ 8 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING  

Alla deltagare skall rapporteras enligt uppföljningssystemet SUS. Deltagare som ger samtycke 

registreras med personuppgifter, övriga registreras anonymt. Förbundet ansvarar för att 

projektägaren får aktuell information och material om SUS.  

 

Projektägaren ska också medverka till att enkäter i uppföljningssystemet ”Indikatorer för 

finansiell samordning” besvaras och skickas in till förbundet enligt instruktion. 

Utöver det ska deltagarnas upplevda hälsa, samarbetsformer och metodutveckling följas upp.  

 

I samband med hel- och delårsbokslut ska önskade uppgifter inrapporteras till förbundet.  

 

§ 9 PROJEKTPERIOD  

Projektet beräknas pågå från oktober 2020 t o m december 2022. Projektägaren behöver i god 

tid innan detta slutdatum ta ställning till om verksamheten ska permanentas eller drivas vidare 

på annat sätt.  

Styrelsen har beviljat medel enligt ansökan för hela perioden.  

 

§ 10 ERSÄTTNING  

Ersättning utgår till projektägaren med totalt maximalt 244.800 kr för 2020, 750.400kr för 

2021 och 728.600 kr för 2022. 
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Förbundet utbetalar varannan månad i efterskott upplupna faktiska kostnader, mot faktura 

enligt separat instruktion om e-fakturering. Inrapportering av uppgifter i SUS ska ske 

löpande för att utbetalning ska ske.  

 

§ 11 TVIST  

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten 

avgöras i allmän domstol.  

 

§ 12 OMFÖRHANDLING  

Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal väsentligt 

förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om överenskommelse ej nås 

vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med två månaders varsel. Uppsägningen 

av avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden räknas från den dag som motparten har 

mottagit uppsägningen.  
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