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1. Fördjupad problemanalys, som innehåller analyser av
jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling
Samordningsförbundens huvuduppdrag är framförallt att verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjligheter till egen försörjning. Samordningsförbunden stödjer också
aktivt insatser som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt. Förbunden
verkar genom att finansiera individinriktade insatser som komplement till det ordinarie arbete som
bedrivs av medlemsparterna. Insatserna syftar ofta till att samordna, utveckla gemensamma
metoder och individanpassa insatser för att nå ökad effektivitet.
I propositionen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet1 angavs att målgruppen för
samordnade rehabiliteringsinsatser ska inkludera personer med psykiska och fysiska besvär samt
personer med sociala och arbetsmarknadsrelaterade behov. Den fördjupade problemanalysen som
presenteras i avstämningsrapporten utgår från projektansökan, tidigare erfarenheter från
pilotprojekt inför MIA, lokala behovsanalyser samt på förbundens gemensamma och olika
utvecklingsbehov av förrehabiliterande insatser utifrån de lokala förutsättningarna. Huvudproblemet
som har identifierats är att:
Många personer står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd
på grund av en sammansatt problematik.
För projektets målgrupp har vi identifierat fyra orsaker till huvudproblemet:
-

Att befintliga insatser inte är anpassade efter målgruppernas behov
Att målgruppen inte får ta del av insatserna i tillräcklig omfattning
Att det finns brister i samverkan mellan myndigheterna
Att arbetsmarknaden är ojämlik

På strukturell nivå finns fyra orsaker som har en påverkan på huvudproblemet:
-

-

Att sektorisering av välfärdstjänster och brister i samverkan och samordning bidrar till
oklarhet kring ansvar inom rehabiliteringsområdet och att det ibland uppstår luckor i
välfärdssamhället
Att välfärdsaktörerna saknar gemensamma metoder för att nå helhetslösningar kring
målgruppen
Att medlemsparterna inte ser nyttan med samordningsförbundens roll
Att det saknas metoder för uppföljning

Nedan följer en beskrivning av målgruppernas problematik och förslag på de arbetssätt och metoder
som kommer att tillämpas under projektets genomförande. Resultaten från förbundens
behovsinventering som är genomförd under analys– och planeringsfasen återfinns i
Målgruppsanalysen.

1

Prop. 2002/03:132.
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1.2 Problembeskrivning individnivå
Arbetslösheten är ojämnt fördelad mellan grupper i samhället2. Detta yttrar sig exempelvis genom
skillnader mellan kvinnor och mäns sysselsättningsgrad, men också i skillnader mellan arbetslösa
födda utanför Europa, personer med låg utbildningsnivå, personer mellan 55–64 år och för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Inom dessa grupper återfinns sju av
tio arbetssökande och de konkurrerar om de minskade antalet enklare arbeten med lägre
utbildningskrav3.
Utifrån problemanalysen kan vi konstatera att samordningsförbunden idag inte når personer som är i
behov av samordnat stöd i tillräckligt stor omfattning. Vid en beräkning av storleken på Finsams
möjliga målgrupp (se även Målgruppsanalys) når samordningsförbunden i Sverige knappt 6 procent
av den potentiella målgruppen med sina individinriktade insatser. För samordningsförbunden i
Stockholms län konstateras i Målgruppsanalysen att Östra Södertörn når 9 procent av målgruppen,
Södertälje och HBS når omkring 4 procent och VärNa drygt 2 procent och Södra Roslagen knappt 1
procent av den målgrupp, som utifrån samma beräkning potentiellt skulle kunna vara i behov av
insatser från samordningsförbunden.

Befintliga insatser är inte anpassade efter målgruppens behov
I Stockholms län, som har en kunskapsintensiv arbetsmarknad, minskar antalet arbetslösa och det
finns en fortsatt förväntan på att personer med stark ställning på arbetsmarknaden lätt kommer att
finna ett arbete. Däremot har personer med låg utbildningsnivå, i jämförelse med andra grupper,
sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. För personer med en funktionsnedsättning som medför
en nedsatt arbetsförmåga, är arbetsmarknaden otillgänglig. Det är ett problem för individen att stå
långt från arbetsmarknaden, men det är det omgivande samhället som behöver förändras för att
dessa målgrupper ska få en möjlighet till arbete4. Johanna Gustavsson påtalar i sin avhandling5, hur
arbetsgivare har en tendens att relatera begreppet arbetsförmåga till vad en person kan utföra för
arbete, medan välfärdsaktörer relaterar arbetsförmåga till hur arbetsförmågan påverkas av en
diagnos eller funktionsnedsättning.
Av Riksrevisionens granskning av aktivitetsersättning framgår det att det utbud av insatser som
erbjuds unga med aktivitetsersättning inte motsvarar det som efterfrågas. Det gäller exempelvis
personer som inte har rätt till daglig verksamhet efter behovsprövning. Kommunen ska då erbjuda
meningsfull sysselsättning inom ramen för socialtjänstlagen, något som kommunerna tillämpar i olika
omfattning6. En studie som genomförts avseende unga med aktivitetsersättning visade att av de
individer som varken hade rätt till insatser via LSS eller SoL7, eller deltog i aktivitet via
Arbetsförmedlingen utgjorde 40 procent av antalet individer med aktivitetsersättning8.

2 Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsrapport 2016.
Mångs, Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper. AF Dnr: Af–2017/0004 4000.
4 Danermark, 2014, Örebro Universitet, Utvärderingsrapport Arvsfonden.
5 Gustavsson, J. 2016. Supported Employment i en svensk kontext. Örebro universitet.
6 Riksrevisionen, 2015:7.
7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Socialtjänstlagen SoL.
8 Försäkringskassan 2012, Tio år med aktivitetsersättning – en studie av situationen för unga med
aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga.
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Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering erbjuder personer som står långt från
arbetsmarknaden flera möjligheter till stöd inom ramen för det förstärkta samarbetet med
Försäkringskassan. Av återrapporteringen av insatserna går det att utläsa att 31 procent av
deltagarna är efter insats i arbete eller studier. Trots att det är drygt 60 procent kvinnor i det
förstärkta samarbetet är det en högre andel män som avslutas till arbete, det är också fler yngre än
äldre och fler inrikes födda än utrikes födda som avslutas till arbete. Drygt 50 procent av deltagarna
återvänder till Försäkringskassan på grund av omfattande ohälsa9. Försäkringskassan kommer att
genomföra en granskning av dem som återvänder för att ta reda på orsakerna till detta. Men mycket
talar för att det saknas verktyg hos Arbetsförmedlingen för att möta den målgrupp som varit
långtidssjukskriven. Utifrån statistik i SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan
och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet10 framgår att det är försvinnande få
handläggare som uppger att en deltagare har ett samordningsförbund som medverkande aktör.
En kartläggning av Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Täby och Österåker visar att det är
svårt för människor med funktionsnedsättning och som har nedsatt arbetsförmåga, att få rätt stöd
Det kan vara personer som är för ”friska” för daglig sysselsättning men har för stor problematik för
att kunna delta i aktiviteter hos Arbetsförmedlingen. De hamnar i kläm mellan olika myndigheters
regelverk11.

Målgruppen får inte del av insatserna i tillräcklig omfattning
Vi vet idag att insatser i lägre grad är tillgängliga för kvinnor med sjukhistorik, att män i högre grad
erbjuds arbetsinriktade insatser medan kvinnor erbjuds rehabilitering. Lika–behandling fungerar inte
tillfredsställande inom förbunden då fler utrikes födda borde representeras i statistiken över vilka
som får ta del av förbundens insatser. Generellt sett har kvinnor varit utan egen försörjning något
längre än männen innan de får ta del av insatser finansierad av samordningsförbunden. Andelen
kvinnor som haft offentlig försörjning i 10 år eller mer vid ingången till insats är högre än för männen.
Tabell 1. SUS–statistik 2014–2016 avseende tid i offentlig försörjning för MIA:s samordningsförbund
Antal
Kvinna

Man

Upp till 1 år

370

519

42

58

Upp till 3 år

242

218

53

47

Upp till 6 år

174

131

57

43

Upp till 9 år

80

59

58

42

Mer än 9 år

121

61

66

34

Ej tillämpligt

362

567

39

61

1 349

1 555

46

54

Tid i offentlig försörjning

Totalt

Könsfördelning (%)
Kvinna

Man

Den Regionala handlingsplanen för ESF 2014–2020 i Stockholm anger att de regionala skillnaderna
inom länet är stora, särskilt gällande i vilken utsträckning medborgarna i förvärvsarbetande ålder har
Arbetsförmedlingen. Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.
Återrapportering enligt regleringsbrev 2016.
10 Myndighetsgemensamt nationellt uppföljningssystem.
11 Lindblom, J. Lokal kartläggnings och behovsanalys av unga vuxna som varken arbetar eller studerar, Södra
Roslagens Samordningsförbund, 2016.
9
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sysselsättning samt arbetslöshetstalen. Flera av länets kommuner är bland de främsta i riket vad
gäller sysselsättningsgrad, men när det gäller förvärvsfrekvens hör Södertälje och Botkyrka till de
kommuner som har lägst förvärvsfrekvens i landet. De har 72,3 respektive 72,8 i
sysselsättningsgrad12.
Det finns 1 676 pågående sjukfall med sjukpenning i Södertälje, varav 495 personer har varit i
försäkringen längre än ett år. De främsta anledningarna till sjukskrivning i Södertälje är på grund av
fysisk ohälsa/rörelseorgan, vilket skiljer sig från andra kommuner. Dock finns inte kunskap om ifall
detta är medicinskt utrett, eller om det kan uppfattas som känsligare att sjukskrivas på grund av
psykisk ohälsa13.
Av Försäkringskassans korta analyser framgår även stora skillnader i antalet sjukfall i psykiatriska
diagnoser mellan olika delar av landet. Dessa skillnader ser man även i Stockholms län. Tabellen
nedan visar ökningen i antal psykiatriska sjukfall mellan 2010–2015 för de tolv kommunerna i MIA i
jämförelse med länets genomsnitt14.
Tabell 2. Antal startade sjukfall, som pågår längre än 14 dagar, per 1 000 invånare 16-64 år samt förändring
2010–2015 i procent.
Antal startade
sjukfall
per 1000 inv
90,0

Antal sjukfall psykiatriska
diagnoser
per 1000 inv
20,6

Haninge

92,9

23,6

56,6

Huddinge

85,3

23,6

54,9

Nacka

70,6

20,6

51,1

Kommun/Län
Botkyrka

Nynäshamn

Förändring (%) psykiatriska sjukfall
mellan 2010–2015
36,5

100,0

26,8

73,7

Salem

90,9

26,2

24,6

Stockholm

70,7

21,6

51,5

Södertälje

91,2

21,2

43,4

Tyresö

83,9

22,7

48,7

Täby

61,7

19,5

48,2

Värmdö

88,4

26,4

73,4

Österåker

86,8

24,2

59,5

Stockholms län

77,5

22,0

50,3

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan önskar särskilt att samordningsförbunden
uppmärksammar hur de kan förstärka och samordna rehabiliteringsinsatser för unga med
aktivitetsersättning och långtidssjukskrivna i syfte att stärka kvinnor och mäns förmåga till
förvärvsarbete. En fördelning av målgruppen sjukskrivna har gjorts. Då sjukskrivna ska prioriteras

Ekonomifakta 2015.
Ur problemanalys MIA Södertälje.
14 Försäkringskassan MiDAS 2015–04–19, Korta analyser 2016:2 Försäkringskassan ”Sjukskrivning för reaktioner
på svår stress ökar mest”.
12
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inom myndigheternas förstärkta samarbete medan långtidssjukskrivna ska prioriteras inom
samordningsförbunden15.

Brister i samverkan mellan myndigheterna
Bristande samordning av insatser för brukare och patienter inom vården, omsorgen och
socialtjänsten utgör en av välfärdens största utmaningar, menar Myndigheten för Vårdanalys. I en
rapport från 2016 förklaras att de kommande utmaningarna bland annat synliggör att befintlig vård–
och omsorg är anpassad för brukare och patienter med en enklare behovsbild med tydliga behov av
stöd. Personer med psykisk ohälsa har exempelvis mycket svårare att själva formulera sina
stödbehov samt samordna de kontakter som krävs för att de ska få tillgång till de insatser som de kan
tänkas behöva för att uppnå en förbättrad livssituation16.
För att råda bot på en del av samordningsproblematiken har Samordnad individuell plan SIP lyfts som
verktyg. En SIP kan genomföras när en person har behov av samordnade insatser från vård och
omsorg. SIP är lagstadgat sedan 2010 i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen 17 och
används för att det ska bli tydligt vem som gör vad för såväl brukaren som verksamheterna.
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan har inte samma lagreglerade möjligheter att initiera en
SIP. Men de kan delta i mötet även om de inte är skyldiga enligt lag. En inventering av antal SIP som
genomförs visar på stora skillnader i Stockholms län18.
I Södra Roslagen har intervjuer med representanter från medlemmarna visat att unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp som behöver lyftas fram19. Inte minst behöver
flickor/kvinnor lyftas fram. De får ofta diagnoser senare än pojkar/män, vilket vållar olika problem.
Det behövs mer information och kunskap hos handläggare om gruppen och behovet är stort av
samordnad samverkan. I kartläggningen framkommer även vikten av att uppmärksamma personer
med funktionsnedsättning som är högfungerande och som står relativt nära arbetsmarknaden, att de
får rätt stöd och arbetslivsrehabilitering för att minimera risken att fastna hos kommunernas
sysselsättningsverksamheter eller inom socialförsäkringen. Prima vuxenpsykiatris team för unga
vuxna i Täby, anser att det är svårt att säga om gruppen har ökat, samtidigt som de upplever att
dessa patienter tar mycket tid och resurser, och att behovet av fungerande samverkan med andra
aktörer är stort för att arbetet ska fungera.

Arbetsmarknaden är ojämlik
Den svenska arbetsmarknaden starkt könsuppdelad20. Yrkesval, branscher, möjlighet till karriär och
val av arbetsuppgifter skiljer sig åt mellan kvinnor och män. I de trettio vanligaste yrkena finns 58
procent av alla anställda kvinnor och 39 procent av alla anställda män i åldern 20–64 år. Endast tre av
de vanligaste yrken har en jämn könsfördelning. Sett till skillnader mellan arbetslösa kvinnor och män
är könsgapet avseende sysselsättningsnivå och arbetskraftsdeltagande större för utrikes födda,
tgär er för att förstärka stö et ti
ngti ssjukskrivna
unga me aktivitetsersättning i samverkan gen m
sam r ningsför un . e rsra
rtering en igt reg erings rev
. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
16 Myndigheten för Vårdanalys, PM 2016:1. Samordnad vård- och omsorg.
17 Hälso- och sjukvårdslagen (3f §) och Socialtjänstlagen (2 kap. 7 §).
18 KSL, Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa i Stockholms läns analyser 2016.
19 Lindblom, J. Lokal kartläggnings och behovsanalys av unga vuxna som varken arbetar eller studerar, Södra
Roslagens Samordningsförbund, 2016.
20 SCB. 2016. Tal om kvinnor och män.
15
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jämfört med inrikes födda kvinnor och män. Fler män är arbetslösa medan fler kvinnor är sjukskrivna.
Män lägger däremot ner mer tid på att söka arbete, jämfört med kvinnor. Sjukfrånvaron är generellt
högre bland kvinnor än män och sjukfrånvaro ökar med stigande ålder21.
Män har också fler kontakter med Arbetsförmedlingen än kvinnor vilket talar för att MIA–projektet
bör verka för att påverka dessa skillnader och öka kunskaperna om vilket stöd som kvinnor behöver
för att nå arbete. Det som är mest slående är dock de stora könsskillnaderna för personer som har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och arbetsgivaren får en lönesubvention.
Detta förklaras delvis av att kvinnor ofta har anställningar inom vård– och omsorgsyrken, och män i
högre utsträckning anställs i vinstdrivande verksamheter. Offentliga arbetsgivare är i lägre
utsträckning benägna att anställa personer med lönestöd22.
Förbundens resultat hittills visar att kvinnor i högre utsträckning avslutas till fortsatt rehabilitering än
män, som oftare avslutas till arbete, skillnaderna står sig också över åldrarna.
Tabell 3. SUS–statistik 2014–2016 avseende avslutsanledning för MIAs samordningsförbund.
Antal
Avslutsanledning

Könsfördelning (%)

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Arbete, studier, arbetssökande

649

879

42

58

Fortsatt rehabilitering

269

223

55

45

Sjukdom

160

86

65

35

Föräldraledighet

21

1

95

5

Flytt

54

59

48

52

1 153

1 248

48

52

Totalt

I Stockholm listas depression och ångest som de enda folkhälsoproblemen som visar en påtaglig
ökning. Elva procent av länets vuxna kvinnor (100 000 personer) och fem procent av männen (40 000
personer) blev diagnostiserade under 2015. Förekomsten är högst hos personer mellan 35–64 år och
lägst bland de äldsta. Hos unga vuxna syns också den största ökningen över tid. Andra utmaningar i
Stockholms län är de påtagliga sociala skillnader som finns då flera grupper inte hänger med i den
ekonomiska utvecklingen vilket leder till ökad segregation23. Det finns också uppgifter som talar för
att personer med psykiska sjukdomar inte får ett jämställt bemötande hos sjukvården för somatiska
sjukdomar, och hänvisas till psykvården istället24.

1.3 Problembeskrivning strukturell nivå
Samordningsförbunden i länet verkar utifrån lokala behov och förutsättningar vilket medför att de
skiljer sig åt. Utmaningarna är dock till stor del gemensamma och det finns goda förutsättningar att
finna en gemensam grund i vilka lösningar som kommer att arbetas med inom MIA. Förbunden ingår
också i samma landsting. Exempel på skillnader är:
21 Socialförsäkringsrapport

2014:17.
Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsrapport 2016.
23 Folkhälsorapporten 2015 – Folkhälsan i Stockholms län.
24 Myndigheten för Vårdanalys, PM 2016:1. Samordnad vård- och omsorg.
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Några har funnits längre än andra
De tre förbunden på Södertörn har samverkat genom socialfondsprojekt tidigare
Storlek på förbundens kansli
Skillnader kring kännedom om förbunden hos medlemsparterna
Olika rutiner för inflöde av deltagare till insatser
Rutiner för uppföljning samt registrering i SUS25

Oklarhet kring ansvar inom rehabiliteringsområdet bidrar till luckor i välfärdssamhället
Myndigheternas brister i samverkan skapar en problematik för de personer som står särskilt långt
från arbetsmarknaden. Effekterna av detta är bland annat en växande sjukskrivning på grund av ökad
psykisk ohälsa eller försämrade möjligheter att återgå till arbete för personer med samordnade
rehabiliteringsbehov. Det saknas insatser som samordnas utifrån individens behov och individerna
har svårt att tillgodose sina behov på flera livsområden
De rehabiliteringsaktörer som samverkar i en persons rehabiliteringsprocess har olika uppdrag.
Försäkringskassan har uppgiften att samordna rehabiliteringsinsatser mellan olika aktörer, och kan
inte själva upphandla eller erbjuda insatser. Dessa planeras i samverkan med kommun, hälso– och
sjukvården eller Arbetsförmedlingen. Rollerna för vem som ansvarar för vad inom
rehabiliteringsområdet är definierat, ändå faller många människor mellan stolarna, på grund av att
gränserna är tydligt beskrivna26. Särskilt tydlig blir detta för personer som saknar en arbetsgivare eller
behöver prövas mot hela arbetsmarknaden efter dag 180.
Personer som uppbär sjukpenning och har en komplex problematik kan vara individer som ingår i
samordningsförbundens målgrupp. Sjukfrånvaron är generellt högre bland kvinnor än män och
sjukfrånvaro ökar med stigande ålder27. Det finns egentligen ingen vedertagen definition av vad
”kort” respektive ”lång” sjukfrånvaro innebär. Försäkringskassans uppdrag innebär att en person som
är sjukskriven i mer än 90 dagar ska prövas mot annat arbete på arbetsplatsen, efter 180 dagar inom
sjukförsäkringen ska personen prövas mot anställning på hela arbetsmarknaden. För personer som
saknar arbetsgivare sker denna prövning i förhållande till normalt förekommande arbeten på
arbetsmarknaden redan från första dagen i sjukperioden. Detta sker genom Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans Förstärkta samarbete.

Aktörerna saknar gemensamma metoder för helhetslösningar kring målgruppen
I utlysningstexten för MIA anges särskilt en förväntan på att förbunden ska arbeta med
evidensbaserade metoder på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. De metoder som projektet har
utsett avser tillämpa är framförallt Case management, IPS och Supported Employment. Gemensamt
för dessa är att de är individorienterade och bygger på att stödet utformas utifrån individens
livssituation. Dessa metoder samt övriga som kommer att användas i MIA redovisas under avsnittet
Omvärldsanalys.

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Det är ett myndighetsgemensamt nationellt uppföljningssystem.
26 Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:04. Arbetslivsinriktad
rehabilitering.
27 Försäkringskassan. Socialförsäkringsrapport 2014:17.
25
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Det finns idag inte någon aktör som erbjuder/tar emot och samordnar arbetet kring personer med en
multiproblematik som kräver multilösningar och som ”inte står till arbetsmarknadens förfogande”
enligt Arbetsförmedlingen. I arbetet med dessa individer krävs motivationsarbete och en samordning
som många gånger tar lång tid och kräver större personalresurser än vad som idag finns tillgängliga
inom försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget som enskilda aktörer.
Gränserna är inte tydliga om vad medicinsk rehabilitering, arbetsmarknadsinriktad rehabilitering och
social rehabilitering innebär för individen i praktiken. Uppdragen finns vad gäller arbetet med
personer långt ifrån arbetsmarknaden och funktionsnedsatta men – här är det viktigt att tillsammans
kunna erbjuda parallella insatser. En okunskap finns hos många läkare om vilka alternativ till
sjukskrivning som finns inom arbetsmarknadsinriktad– (AF) och social rehabilitering (kommunen).
En nationell förstudie om nyanländas etableringsbehov genomfördes av Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen under 201628. Utgångspunkten var att det inom etableringen finns personer med
en oupptäckt ohälsa. Resultaten från förstudien visar bland annat att samordningen mellan olika
aktörer behöver utvecklas och samordningsförbunden ses som en möjlig part då de är en befintlig
struktur för samverkan som även kan användas för personer i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser i etableringen. Ytterligare resultat av förstudien var att det förstärkta
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte fungerar tillfredsställande för
personer med en etableringsplan eftersom arbetssättet utgår från kravet på ett medicinskt underlag
som styrker en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Behov av att synliggöra Finsams roll
Att välfärdssamhället inte förmår att skapa de förutsättningar som krävs för individer med behov av
samordnat stöd är ett känt problem. Sektorisering av välfärdstjänster, okunskap och brister i
samverkan och samordning bidrar till oklarheter kring vilken myndighet som har ansvar för vad inom
rehabiliteringsområdet och att det ibland uppstår glapp i välfärdssystemen. Detta leder till
försämrade möjligheter för återgång i arbete för individer med samordnade rehabiliteringsbehov.
Vägarna ut till arbetsmarknaden för målgruppen är begränsade.
För att förstå samverkan kan det vara nödvändigt att acceptera att det inte är ett tillstånd som
uppnås med tydligare regler och riktlinjer.
Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande
process som varje dag måste ”erövras”, etableras och ständigt underhållas29.
Finsamlagstiftningen skapades för att brygga över en del av samverkansproblematiken, och smörja
välfärdssystemet. Lagstiftningen är relativt ung och fortsätter att utvecklas. Det är därför intressant
är att samtliga sex samordningsförbund i Stockholms län gått samman för att utveckla samverkan
ytterligare.
I en rapport beställd av Samordningsförbundet DELTA och Finsam i Malmö menar författaren Runo
Axelsson att det finns anledning till att utveckla lagstiftningen ytterligare för att möta de behov som
28
29

Försäkringskassan. ESF–förstudie Nyanländas rehabiliteringsbehov.
Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114
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finns av utökad samverkan inom flera välfärdsområden30. Ett alternativ är riktade uppdrag till
samordningsförbunden. Axelsson (2016) menar att Finsam som styrmodell har goda förutsättningar
att anpassas för flera syften. Samverkansmodellen som Finsam erbjuder har goda förutsättningar att
tillämpas inom flera välfärdsområden. SKL:s förstudie Framtidens välfärd – Fler vägar in31 har
påpekat hur samordningsförbunden har en strukturell roll som komplement till andra
samverkansformer.

Behov av metoder för uppföljning av Finsams resultat
Försäkringskassan rapporterar årligen de sammanställda resultaten av vilka insatser som förbunden
finansierat. Under 2016 har Försäkringskassan redovisat att drygt 27 000 personer har deltagit i
individinriktade insatser i de 82 samordningsförbund som finns i landet. Under 2016 avslutades drygt
7 600 deltagare, varav 55 procent kvinnor. Antalet som avslutades till arbete eller studier i någon
omfattning var 33 procent. Av resultaten framgår också att resultaten i något högre utsträckning
förefaller vara mer fördelaktiga för männen, då de oftare avslutas till arbete, avslutas till att vara
aktivt arbetssökande eller avslutas till fortsatt rehabilitering i lägre omfattning32.
Regeringen har gett ett uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att ta fram en plan för
att utvärdera samordningsförbundens organisering och verksamhet. ISF ska redovisa sitt uppdrag till
Regeringskansliet senast den 28 april 2017.
Det ryms inom samordningsförbundens uppdrag att löpande följa upp och utvärdera sina resultat.
Det sker dels på lokal nivå men även nationellt. Kvaliteten på de lokala utvärderingarna är
varierande, dels på grund av att förbunden prioriterar utvärderingar olika, dels för att det saknas
kompetens men också på grund av att det gemensamma uppföljningssystem SUS inte är ett
tillförlitligt verktyg. Det saknas också möjlighet för förbunden att långsiktigt följa upp resultaten på
individnivå eftersom en deltagare endast kan registreras som avslutad.
Förbunden har, trots sin relativt korta historia, utvecklats till att ses som en ”etablerad struktur som
kan utvecklas och utvidgas för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv samverkan för unga
som varken arbetar eller studerar”33. Försäkringskassans utvärdering av insatser för unga med
aktivitetsersättning visar att personer som deltar i en insats genom ett samordningsförbund står
närmare arbetsmarknaden än en jämförelsegrupp34. Utvärderingen är den första i sitt slag som
samkör uppgifter från SUS med Försäkringskassans registerdata MiDaS.

1.4 Arbetsmetoder i MIA
Arbetssättet, riktat till deltagare i projektet, utgår ifrån individens behov av samordning. De
evidensbaserade metoder MIA främst valt att arbeta med är Case management (CM), Supported
Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS). Andra metoder/modeller som används
inom MIA är Bostonmodellen och arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag (ASF). En
Axelsson. R, Axelsson, S. 2016. Finsam som styrmodell i det svenska välfärdssystemet.
SKL förstudie. Delrapport Finsams roll i framtidens välfärd.
32 Försäkringskassan. Uppföljning av samordningsförbundens insatser. 2017. Dnr. 018018–2016.
33 SOU 2013:74
34 Socialförsäkringsrapport 2016:4
30
31
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generell beskrivning av de valda metoderna i MIA att de är personcentrerade och involverar någon
form av samarbete. De har fokus på lösningar, att skapa en arbetsallians och att personerna ska vara
självbestämmande och ha makten över processen.
Samtliga metoder har individen med dess behov i centrum. De främjar självständighet och att arbeta
utifrån individens självbestämmande. Metoderna handlar om att finna specifika lösningar,
förutsättningar och verktyg utifrån vad individen behöver stöd med och var den befinner sig. Vissa av
metoderna (såsom CM, Bostonmodellen och IPS) har sitt ursprung i integrerad psykiatri och har
uttalad samverkan mellan olika aktörer med i sin metodbeskrivning. I MIA-projektet ingår självklart
samverkan oavsett metodval.

1.5 Beskrivning av delprojekten
Nedan beskrivs respektive delprojekts lösningsförslag utifrån den gemensamma problemanalysen.
Delprojekten utgår från de lokala förutsättningarna i respektive samordningsförbund och skiljer sig
därmed åt. Gemensamt för delprojekten är den övergripande målgruppsanalysen, val av metoder
och effekter, samverkan med arbetsintegrerande sociala företag samt behovet av att delta i
gemensamt utvecklingsarbete. Beräknat deltagarantal per delprojekt ligger till grund för projektets
fördelning av den gemensamma budgeten. Utöver delprojekten så kommer ett gemensamt
utvecklingsarbete bedrivas såväl på styrgruppsnivå, projektledningsnivå samt på
projektmedarbetarnivå. Detta beskrivs närmare under projektets Samverkansanalys och i projektets
tids– och aktivitetsplan.
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MIA Södra Roslagen
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Kommun: Täby och Österåker. Antal deltagare: 170.
Samordningsförbundet Södra Roslagen har sen 2015 haft en insats, en myndighetsgemensam
plattform, Rådgivande teamet. Syftet med teamet är att ge råd och hitta rätt aktiviteter/insatser och
forma en sammanhållen plan för att deltagaren ska närma sig arbetsmarknaden. Flera insatser kan
pågå parallellt.
Det Rådgivande teamet är uppdelat i två lokala team, ett i Täby och ett i Österåker, med
representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen kommunen och landstinget som träffas
varannan vecka i Täby, varannan vecka i Österåker. I teamet ingår två ”ständiga ”representanter från
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Övriga teammedlemmar kommer från respektive
kommun och deltar varannan vecka. Rådgivande teamet kommer att fungera som inremittering till
projektet för att skapa en enhetlig utgångspunkt för deltagandet i projektinsatserna och för att
säkerställa att det inte finns lämpliga insatser inom ordinarie verksamheter.
Till Rådgivande teamet kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och landstinget
remittera deltagare till teamet eller boka in sig för en konsultation. Begäran om rådgivandemöte ska i
första hand ske från medlemsmyndigheterna, men även andra aktörer ska vid behov kunna
aktualisera ett ärende exempelvis studieyrkesvägledare, privata vårdgivare och
öppenvårdspsykiatriska mottagning osv. Det kommer också att finnas en möjlighet för egenanmälan
till rådgivande teamet. Rådgivande teamet ansvarar för inregistrering i SUS.
Efter inremittering till Rådgivande teamet och upprättande av en gemensam plan, kommer
deltagaren erbjudas aktiviteter för att uppmuntra till aktivitet, socialträning, förbättrad hälsa och blir
mer motiverad att ta eget ansvar för nästa steg förrehabiliteringskurs eller arbetslivsinriktad
rehabilitering. Detta kommer att ske individuellt genom samtalsstöd parallellt med
förrehabiliterande gruppaktiviteter. Metoder som föreslås är IPS, Supported Employment och
Supported Education, MI, IPS och Case management.
Inom ramen för delprojektet ska teamet utveckla sitt arbete med deltagare med bl.a. individuell
guidning genom mobiliseringsinsatserna. Denna kommer att ske antingen genom en arbetscoach
från Arbetsförmedlingen (baserat på metoderna SE, MI), individstödjare från Försäkringskassan (MI)
och/eller via socialsekreterare från NOVA Center – daglig verksamhet i Täby kommun, (Supported
Education, IPS). Parallellt med detta kan deltagaren få stöd från projektets SE–handledare eller
beviljas arbetsträning på ASF för att klargöra förutsättningar inför nästa steg. Se även processkarta
Södra Roslagen.
Gruppaktiviteterna kommer att utföras i två grupper om ca 8 – 10 personer, en förehabiliterande och
en arbetslivsinriktad/studieinriktad kurs. Dessa kommer att ske 2 dagar i veckan per kurs under 10
veckor. Under kursen kartläggs nästa steg vidare mot andra arbetsrehabiliterande insatser, arbete
eller studier. Målet är att rusta deltagarna, de får information och förberedelse inför arbetsträning,
bedömning av aktivitetsförmåga och information/inspiration om arbetsmarknaden och att de får en
motivation till en fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering eller studier. Insatsen kan även leda till att
deltagaren går direkt till arbetsträning eller till studier, praktik/arbete, inom ordinarie
arbetsmarknadspolitiskt program.
15
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Genom tillgång till anpassade arbetstränings/arbetsprövningsplatser, bl.a. på ASF, finns det
möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att kunna utveckla sina förmågor med
stöd av projektets arbetscoacher från bl.a. Arbetsförmedlingen. Under
arbetsträningen/arbetsprövningen ska en löpande uppföljning av en Aktivitetsplan för deltagaren
ske, och efter avslutad insats skriver arbetsplatsen en Slutdokumentation.
Efter avslutad insats kommer en återkoppling ske till Rådgivande teamet för bedömning av vidare
insatser för deltagaren tillsammans med ordinarie handläggare. På detta sätt hoppas vi skapa en
möjlighet att se deltagarens stegförflyttning och att ordinarie handläggare fått en tydlig kartläggning
av deltagarens behov, förutsättningar och önskemål som kommer att utgöra ett bra underlag för
beslut om vidare insatser.
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MIA VärNa
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Kommun: Nacka och Värmdö. Antal deltagare: 355.
Deltagarens väg in till projektet är att den enskilde i samråd med ansvarig handläggare hos någon av
förbundets medlemsorganisationer enas om att man remitterar vidare till lotsteamet där man tar
fram en samordnad individuell plan. I den mån deltagaren bedöms ha förutsättningar att delta i
någon ordinarie aktivitet/åtgärd via någon av parterna förs frågan tillbaka till den aktuella parten. Vid
enighet kring ordinarie åtgärd avförs deltagaren från MIA-projektet. Lotsteamet, som består av
medarbetare från delprojektens samverkansmyndigheter, samlas kring deltagaren för att få fram en
aktuell och relevant bild av deltagarens behov. Tillvägagångssättet för remittering och återföring tas
fram och kommuniceras till remitterande parter under april/maj 2016.
Det är viktigt att ha tydligt definierade mål med de insatser som genomförs så att deltagaren själv
kan se, känna ansvar och delaktighet i sin väg framåt men även för att motverka rundgångar och
inlåsning.
För de som blir aktuella som deltagare i MIA-projektet erbjuds deltagaren ett fortsatt stöd genom
insatser utifrån dennes samordnade individuella plan.
Deltagarna ska kunna remitteras från samtliga medlemsparter in till projektet för gemensam
bedömning av fortsatta insatser. MIA-projektet övertar aldrig handläggningsansvar för någon
deltagare men ska säkerställa att man kan följa och följa upp deltagarens väg under den tid som man
är aktuell för någon insats inom ramen för projektet. Arbetet bygger således på ett nära samarbete
mellan lotsteamets medarbetare och deras kollegor i sina respektive hemorganisationen.
För de deltagare som inte är rustade att gå direkt till en arbetsträningsplats kommer projektet att
under våren 2017, inleda upphandling av mobiliseringsinsatser. Här kommer deltagaren att kunna få
ett bredare stöd kring exempelvis motivering, självstärkande träning och hälsa. Åtgärden ska ha
ett/flera tydliga mål, vara tidsatt och följas upp kontinuerligt.
Efter en mobiliseringsinsats kan det vara aktuellt att gå vidare till arbetsträning, inom eller utanför
MIA-projektets försorg. I det fall man väljer att gå till arbetsträning via exempelvis
Arbetsförmedlingen bör deltagaren avföras från projektet.
Vissa deltagare kommer att ha förutsättningar att nå en stegförflyttning genom att direkt påbörja en
arbetsträning. Åtgärden ska ha ett/flera tydliga mål, vara tidsatt och följas upp kontinuerligt.
Projektet kommer under att inleda upphandling av anpassade arbetsträningsplatser under våren
2017.
Efter genomförd arbetsträning inom projektet sker en avstämning mellan deltagaren, lotsteamet och
ansvarig handläggare för beslut om nästa steg och deltagaren avförs från projektet.
I dag finns en etablerad förrehabiliterande insats i regi av Nacka kommun, Hälsoträdgården med
fokus på grön rehab. Här arbetar man med personer i åldrarna 18 – 64 år och MIA-projektet kommer
att samarbeta med Hälsoträdgården för de deltagare där aktiviteten bedöms lämplig.
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Under den tid som deltagaren är aktiv i av projektet organiserad verksamhet oavsett var/hos vem
den fysiskt genomförs så finns en planerad regelbunden uppföljning mellan deltagaren, Lotsteamet
och ansvarig handläggare.
Det är i nuläget svårt att säga hur lång tiden för respektive deltagares inskrivning i projektet ska vara,
här måste man utgå från den enskildes behov och förutsättningar samt vad man enats om i den
samordnade individuella planen.
När en deltagare skrivs ut ur projektet, oavsett skäl, ska remitterande handläggare kontaktas av
Lotsteamet för återföring och beslut om eventuell fortsatt handläggning hos remitterande part.
Studie kring metoder i VärNa
På marknaden finns olika slags förrehabiliterande insatser, vissa med direkt individuellt upplägg och
andra som försöker förena individuella behov med gruppinriktade insatser. Utifrån de utmaningar
kring höga kostnader för insatserna som lyfts av flera parter kommer VärNa att finansiera med egna
medel, en studie som stöd för VärNas arbete med att få kunna utforma och testa effektiva
förrehabiliterande insatser som kan implementeras hos parterna.

19

Diarienummer: 2015/00122-24

MIA Huddinge, Botkyrka och Salem
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Kommun: Huddinge, Botkyrka och Salem. Antal deltagare: 523.
MIA Huddinge, Botkyrka och Salem avser anpassa metoderna Case Management och Supported
Employment och undersöka möjligheterna att anpassa dessa arbetsmetoder för målgruppen som är i
behov av samordnad rehabilitering. Projektet ska sträva efter att så snabbt som möjligt kunna
erbjuda deltagaren en aktivitet i form av t.ex. arbetsträning eller praktik i syfte att närma sig
arbetsmarknaden. Ev. kartläggande och utredande arbete ska vara begränsat. Verksamheten ska
präglas av helhetssyn på individens behov och främja samverkan över myndighetsgränserna.
Projektet kommer att arbeta för att främja och kunna vara ett stöd vid användandet av SIP
(Samordnad Individuell Plan) samt undersöka möjligheten att utöka SIP till att även infatta
deltagande av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Projektteamet kommer bestå av medarbetare från varje samverkanspart med undantag för
landstinget men som ersätts med en extra resurs till myndighetsgemensamma möten och i form av
kontaktperson (rehabkoordinator) under projekttiden. Fokus kommer vara att säkerställa en bra
kommunikation mellan beställaren och mottagaren. I och med att arbetsteamet består av
medarbetare från alla parter kommer tillgång till deras dokumentationssystem och
informationsspridning mellan verksamheterna bli en naturlig del av remisshantering och
vardagssamverkan. Uppdraget är att arbeta resultatinriktat utifrån projektets målbeskrivning och att
vilja testa och utveckla nya arbetsmetoder i syfte att lyckas med att nå projektets målbild. Hög
kompetens i bemötande av olika individer och deras komplexa behov är en förutsättning.
Det ska vara enkelt för deltagare och remittenter att ta kontakt med delprojektet. Deltagarna kan
uppmärksammas hos samtliga medlemsparter som kan remittera till projektet. Det är myndigheterna
som i huvudsak aktualiserar deltagare, men deltagaren kan även göra en egen anmälan. Projektet har
en enkel ingång där ett mail eller ett telefonsamtal kan ligga till grunden för ett första
förutsättningslöst möte med medarbetare i projektet. Under mötet avgörs om deltagaren vill delta
och om projektets personal bedömer att individen kan tillgodogöra sig verksamheten. En formell
ansökan/intresseanmälan om deltagande i delprojektet görs inför det formella intaget till insatsen.
På ansökan/intresseanmälan framgår tydligt syfte och mål med deltagande i insatsen.
Intaget kommer sannolikt att ske löpande. Under hela projekttiden sker kontinuerlig uppföljning med
remittent/aktuella myndighetskontakter för att följa upp handlingsplan och följa stegförflyttning. Det
kommer att ske regelbundna myndighetsgemensamma möten bestående av projektets medarbetare
som representerar Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommun samt inbjudna övriga aktörer
såsom rehabiliteringskoordinator på vårdcentralen. De myndighetsgemensamma mötena beslutar
om intag av nya deltagare, myndighetsgemensamma bedömningar under deltagarens resa i projektet
samt beslut om avslut av deltagare.
Deltagaren blir tilldelad en samordnare/SE–handledare i projektteamet för utökat och samordnat
stöd med sikte på arbete. Deltagaren får samordnande insatser samt stöd och träning med syfte att
nå arbete/studier. Detta kan innebära vägledande samtal med samordnare där en samplanering
(SIP/SamSIP/ myndighetsgemensamma individuella handlingsplaner) med stöd av Case management,
samordning och mobilisering i form av tät kontakt med en stödperson som har möjlighet att avsätta
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tillräckligt med tid för att möta och se deltagarens komplexa behov där den befinner sig. Case
manager stöttar individen i att röja eventuella hinder för att återgå till arbete. Samordnare/ SE–
handledare följer också med deltagaren till arbetsplatsbesök, arbetsträning och ett utökat stöd under
och efter starten på arbetsplatsen. Ett antal platser för arbetsträning på arbetsintegrerande sociala
företag kommer också möjliggöras inom ramen för delprojektet. Deltagaren avslutas för att påbörja
arbete eller studier alternativt är redo för ordinarie myndigheters insatser.
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MIA Östra Södertörn
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Kommun: Haninge Nynäshamn och Tyresö. Antal deltagare: 715.
I MIA Östra Södertörn kommer de kunskapsbaserade metoderna Case management (CM), Supported
Employment (SE) och Motiverande samtal (MI) att användas. Grundtanken i MIA Östra Södertörn är
att bygga vidare på etablerade befintliga insatser och skapa tidsbegränsade förrehabiliterande
insatser i grupp och individuellt som stärker individen för nästa steg.
Samordningsförbundet Östra Södertörn driver sedan flera år de etablerade myndighetsgemensamma
plattformarna Resursråden i kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn, där ett samverkansteam
med handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna samt representanter
från vården träffas regelbundet. Till Resursrådet kan ansvarig handläggare på ordinarie myndighet
remittera individärenden för att få en samlad bild över tidigare insatser hos de olika verksamheterna,
s.k. genomlysning, samt en rekommendation om fortsatt planering för att individen ska nå eller
komma närmare arbetsmarknaden.
Genom Resursrådets genomlysning får, förutom ansvarig handläggare på ordinarie myndighet, även
insatserna i MIA viktig information som skapar bättre förutsättningar för att individen ska få rätt stöd
och insats för rätt behov. Till Resursrådet kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ung–
insatserna, kommunerna och landstinget remittera. Det kommer finnas möjlighet för egenanmälan
till Resursrådet. Remissförfarandet till Resursrådet ska göras så smidig som möjligt och med en tydlig
återkoppling av Resursrådets bedömning inom kort tid.
De förrehabiliterande insatserna kommer att se olika ut beroende på vilket behov av stöd och
insatser individen har samt utifrån de olika förutsättningarna i de tre kommunerna.
Förrehabiliterande insatser kommer att erbjudas som gruppverksamheter med tidsbegränsade
program som är utformade efter MIA:s målgrupp. Deras syfte är att dels genomföra en fördjupad
kartläggning och dels att rusta deltagaren för nästa steg. I Haninge utförs insatsen av enheten roa,
rehabilitering och aktivering. Roa arbetar med en psykoterapeutisk behandlingsmetod (KBT), som
innebär arbete med förändring av tankar, känslor och beteenden som inte är gynnsamma och därför
ofta leder till ohälsa. Programmets längd är 12 veckor, då deltagarna träffas i grupp två förmiddagar i
veckan med en gruppledare som är KBT-terapeut. Parallellt får deltagaren även individuellt stöd. I
Tyresö kommun utförs insatsen av Arbetscentrum och i Nynäshamn av Arbete– och
Utvecklingscentrum. I Tyresö kommer även en ny förrehabiliterande insats att tas fram som riktar sig
specifikt till ungdomar med it och media som inriktning. Deltagare kommer även kunna erbjudas
individuellt stöd från en Case manager (CM) som kommer att vända sig till de personer som har
behov av samordnat individuellt stöd med att bygga upp ett nätverk och få de myndighetskontakter
som de behöver.
I MIA Östra Södertörn kommer deltagarna erbjudas den förrehabiliterande insatsen Stationen.
Genom dramapedagogiska metoder såsom övningar, presentationsteknik samt rollspel stärks
deltagarnas drivkrafter. De arbetar även med inslag av MI samt verktyg med kognitiva effekter.
Utgångspunkten är alltid att förbättra deltagarnas mående. I MIA kommer Stationens målgrupp vara
unga vuxna 16–29 år, bland annat för att kunna ta emot samtliga unga med aktivitetsersättning.
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Inom ramen för MIA kommer arbetsträningsplatser på arbetsintegrerande sociala företag ASF
upphandlas genom LOV för deltagare ännu inte är redo för arbetsträning genom
Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Deltagaren kan antingen beviljas en arbetsträningsplats via
Resursrådet direkt efter Resursrådets genomlysning eller efter förrehabiliterande insatser i MIA. När
en deltagare beviljas arbetsträning kommer deltagaren att få välja mellan de företag som inom 2
veckor kan erbjuda en arbetsträningsplats och få möjlighet att göra studiebesök inför sitt val. När
deltagaren sedan valt vilken arbetsplats de önskar arbetsträna på kommer en Aktivitetsplan att
upprättas tillsammans med ordinarie handläggare, handledare på företaget och handledaren där det
framgår omfattning, arbetsuppgifter och mål med arbetsträningen. Under arbetsträningen sker
sedan löpande uppföljning av aktivitetsplanen och när arbetsträningen avslutas skriver arbetsplatsen
en Slutdokumentation.
Efter avslutad insats kommer en återkoppling att ske till Resursrådet för bedömning av vidare
insatser för deltagaren tillsammans med ordinarie handläggare. Efter avslutad insats har ordinarie
handläggare således fått en tydlig kartläggning över deltagarens behov, förutsättningar och önskemål
som kommer att utgöra ett bra underlag för beslut om vidare insatser.
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MIA Stockholms stad
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Kommun: Stockholm. Antal deltagare:204
MIA Stockholms stad anslöt till projektet under analys– och planeringsfasen. Förbundet är nystartat
men hade goda förutsättningar att delta i MIA med insatsen Case Manager som initierades genom
regeringsuppdraget Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning. Under lång tid
har Jobbtorg Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sett att deras målgrupper har
fått en mer komplex problematik med en ökad psykisk ohälsa. Detta påverkar förmågan till egen
försörjning och personerna har stora behov av stödinsatser i alla livsområden för att kunna komma
ut i arbetslivet. Case managerns roll är att arbeta på uppdrag av individen mot de mål som individen
själv har formulerat. Case managern kan också vara en samordnande länk för individen i kontakter
med berörda myndigheter. Fokus är att ge stöd med inriktning på arbete/studier. Varje Case
manager kommer att ha ca tjugo deltagare per år.
Inremitterande parter till Case Management–insatsen är personal på Jobbtorg vuxna,
Arbetsförmedlingen Stockholm samverkan (U29–teamet) samt enheten för Aktivitetsersättning på
Försäkringskassan. Ingång till insatsen sker genom en intresseanmälan. Hälften av deltagarna ska
komma från Jobbtorg vuxna, och andra hälften från Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen.
När en handläggare hos inremitterande part identifierar behovet av anpassat och individuellt stöd,
föreslår ordinarie handläggare insatsen Case Management för individen. Om individen är positiv till
detta fyller handläggaren och individen i en intresseanmälan för bl a beskrivning av önskat stöd och
önskad målsättning. När intresseanmälan kommit in till MIA Stockholms stad bokar Case managern
trepartsmöte med inremitterande part och individ. Vid trepartsmötet går man tillsammans igenom
intresseanmälan, individen får information om metoden Case Management. Önskar deltagaren få
stöd från Case manager blir den deltagare i MIA.
Nätverksmöte med deltagare, Case manager samt inremitterande part planeras att hållas ca var
tredje månad för samtal om vad som gjorts och vad som planeras. Till nätverksmöten kan även
ytterligare parter bjudas in utifrån vilka nyckelroller/personer som bedömts viktiga för deltagarens
planering. Vilken planering som Case managern och deltagaren gör, blir individuellt utifrån varje
deltagares behov och önskemål om stöd.
Varje deltagare har möjlighet att ta del av insatsen Case Management upp till 12 månader. Under tid
med insats är det därför viktigt för Case managern och deltagaren att identifiera vilka
roller/funktioner som deltagaren kan behöva stöd ifrån vid avslut. Insatsen avslutas med
nätverksmöte med inremitterande part där intresseanmälan gås igenom för att synliggöra vilka stöd
och målsättningar man hade vid ingång till projektet, och för att synliggöra vad man gjort och hur
långt man kommit i sina målsättningar. Case managern skriver en Slutdokumentation som lämnas till
deltagare, och om deltagaren ger sitt godkännande, till inremitterande part och till de parter som är
viktiga för deltagarens fortsatta planering.
MIA Stockholms stad har fått ett uppdrag av förbundets styrelse att utveckla arbetet med
arbetsintegrerande sociala företag tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen för att kunna
erbjuda insatsen arbetsträning på sociala företag inom ramen för projektet. Denna tjänst kommer att
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upphandlas och i enlighet med den nya lagstiftningen för offentlig upphandling ämnar Stockholm att
undersöka möjligheten att upphandla med reserverade kontrakt35.

35

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 4 kap 18 §.
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MIA Södertälje
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Kommun: Södertälje. Antal deltagare: 533.
MIA Södertälje kommer att arbeta med samordning och stöd för att öka deltagarnas förmåga att
vilja, välja och behålla ett arbete. Projektet kommer att fokusera på förrehabilitering där
Bostonmodellen36 används för att bedöma och utveckla beredskap. Syftet med att bedöma
beredskap är att ta reda på om en person är intresserad av och känner sig redo för att påbörja en
strukturerad förändrings– och utvecklingsprocess. Samordnaren utreder livsområden tillsammans
med deltagaren och deltagaren väljer ett eller flera områden där hen önskar en förändring. Syftet
med att utveckla beredskap är att skapa nya erfarenheter och möjligheter till växande och lärande
genom olika aktiviteter.
Remitterande aktörer utforskar intresse hos deltagaren utifrån en bedömning av behov av
samordnat stöd. För de som har ett intresse av att veta mer sker ett trepartsmöte mellan den
potentiella deltagaren, remittent och samordnare i MIA efter att en intresseanmälan lämnats till
projektet. Därefter beslutas om deltagande och en Överenskommelse skrivs. Väl inne i projektet
arbetar projektet i tre faser, en inledande fas då vilja och beredskap utforskas, en genomförande fas
där deltagaren väljer och skaffar olika insatser (med stöd) och en utvärderande del där nyttan med
aktiviteterna utvärderas och beslut om nästa steg tas.
Insatserna som deltagarna kommer att ta del av är baserade på samordning utifrån Bostonmodellen.
MIA Södertälje kommer även erbjuda hälsofrämjande insatser i form av motion och hälsa samt
språkträningsaktiviteter. Deltagaren ska få möjlighet att uppnå små mini framgångar som kan leda till
ökad tillit till den egna förmågan genom de aktiviteter som erbjuds som exempelvis Korpen motion
och hälsa, friskvård, datakurs, studie– och yrkesvägledning. När deltagaren är redo erbjuds olika
vägar. En deltagare som exempelvis väljer livsområdet arbete kan erbjudas en arbetskonsult som
arbetar med metoden IPS inom Enheten för arbetsrehabilitering. En deltagare som väljer studier får
stöd genom metoden Supported Education. Det kommer också finnas möjlighet till arbetstränings–
och sysselsättningsplatser genom upphandlad extern arbetsträning på ASF, insatser via FIA, Fler i
arbete, där kommunens socialkontor, arbetsmarknadskontor och Arbetsförmedlingen arbetar
tillsammans med individer som har försörjningsstöd och en arbetsförmåga.
Målet är att deltagarna kommer ut i arbete/studier eller i ordinarie verksamheter som
Arbetsförmedlingens insatser och program eller FIA. Ibland kan det finnas behov av fortsatt
samordning även om personen nått sitt mål. Andra utgångar ur projektet är att individen är i behov
av stöd för beroendeproblematik eller enbart fortsatt medicinsk eller social rehabilitering. Finns
tillräckliga medicinska underlag för nedsatt arbetsförmåga finns sjuk– och eller aktivitetsersättning
att tillgå, här kan också finnas skäl till fortsatt samordning och anpassad sysselsättning. Uppföljningar
av deltagarens väg görs löpande och utvärdering tillsammans med remittent var tredje månad i
normalfallet. Ärendedragningar sker inom projektet varje vecka och remittenter bjuds in minst 1
gång per månad.

36

Center for Psychiatric rehabilitation, Boston University
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2. Målgruppsanalys. Kartlagd och avgränsad målgrupp för deltagarna.
Kvinnor och män 15–64 år som på grund av en sammansatt problematik behöver samordnat stöd för att komma till arbete, studier eller kunna delta i
ordinarie arbetsmarknadspolitiska program.
Målgruppens behov

Nytta

Förbund

Deltagarnas
ålder

Prioriterad målgrupp

Det finns ingen aktör som erbjuder samordnande förrehabilitering för
målgrupperna.

Deltagarna ska efter bedömning
kunna uppnå arbetsförmåga med
rätt stöd/insatser.

HBS

18–64 år

30–55 år
Vuxna som har ett försörjningsansvar gentemot minderåriga
barn.

Det är för höga trösklar för målgruppens tillgång till insatser i ordinarie verksamhet.
Krav på snabba resultat gör att denna grupp bortprioriteras.
Ökat antal personer med psykisk ohälsa som påverkar förmågan till egen
försörjning.

Deltagarna ska kunna rustas till att
klara av ordinarie
arbetsmarknadspolitiska insatser.
Deltagarna ska genom samordning,
CM, SE, IPS få stöd till arbete.

Personer som pga. psykisk ohälsa står utan arbete/studier.

Värna

18-64 år

Har en kombination psykisk och fysisk ohälsa.

Unga med aktivitetsersättning kommer inte vidare till arbete på arbetsmarknaden.

Saknar socialt stöd (ofta personer som uppväxt med
försörjningsstöd i social utsatthet).

Deltagare kan inte tillgodogöra sig insatser pga svårigheter/för lite kunskap i
svenska språket.

Har aldrig arbetat alternativt lyckats behålla ett arbete.

Skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till insatser.

Har inte lyckats med studier (inget utrett stöd under
skoltiden).

Personer har stora behov av stödinsatser i alla livsområden för att kunna komma ut
i arbetslivet.

Har en dold eller synlig funktionsvariation, vilket kan
medföra orealistiska krav pga osynlig/ej uttalad
funktionsnedsättning.

Personer som bedöms stå längst från arbetsmarknaden och behöver mycket
individuellt stöd för att närma sig arbete eller studier.

Har social fobi.

Personer med avslutad/avbruten skolgång har inte kunnat pröva sin
arbetsförmåga.

Har ett missbruk i kombination med psykisk ohälsa
Har bristande kunskaper i svenska, trots genomförd SFI eller
introduktionsprogram.

Individer som i dagsläget har svårt att tillgodogöra sig de insatser som ordinarie
myndigheter erbjuder.
Östra Södertörn

16–64 år

Unga med aktivitetsersättning.
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Personer som saknar SGI i behov av samordnat stöd.
Södra Roslagen

16–64 år

UVAS med funktionsnedsättning och/eller en komplex
situation.

Stockholm

30–50 år

Personer som är inskrivna på Jobbtorg Stockholm, och som
har diagnostiserad/odiagnostiserad psykisk ohälsa.
Merparten av dessa individer bedöms komma från
målgruppen Jobbtorg Resurs.

16–29 år

19–29 år
Södertälje

16–64

Unga vuxna som gått ut vanlig gymnasieskola med en
diagnostiserad funktionsnedsättning men med outredd
arbetsförmåga, och där Arbetsförmedlingen Stockholm
samverkan inte har möjlighet att använda sina insatser innan
arbetsförmågan är klarlagd.
Unga vuxna med aktivitetsersättning vid nedsatt
arbetsförmåga från Försäkringskassan.
Personer utan SGI, med försörjningsstöd som har psykisk
eller fysisk ohälsa som inte kvalificerar sig för ordinarie
arbetsförberedande insatser samt i behov av samordning
och förrehabilitering. Kvinnor, unga vuxna och hushåll med
barn är specifikt prioriterade.
Personer med aktivitetsersättning 25-29 år samt personer
som är (långtids)sjukskrivna med sjukpenning.
Personer inom socialpsykiatrin som inte har behov av
specialistpsykiatri.
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2.2 Målgruppsanalys
Samordningsförbunden och deras medlemmar har identifierat flera människor som på grund av en
sammansatt problematik står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av ett samordnat
stöd. För dessa personer saknas ofta rätt insatser, vid rätt tid, som skapar möjlighet att komma till
egen försörjning. I propositionen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet37 framhålls
att målgruppen för samordnade rehabiliteringsinsatser inkluderar personer med psykiska och fysiska
besvär samt personer med sociala och arbetsmarknadsrelaterade behov. Därmed kan målgruppen
för Finsam aktualiseras från Samordningsförbundens samtliga medlemmar: Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, kommuner eller hälso– och sjukvården. 2002 bedömdes målgruppen för
samordnat stöd via Finsam utgöra runt 5 procent av befolkningen i förvärvsaktiv ålder38.
Det finns olika sätt att beskriva vilken målgrupp som avses med personer i behov av samordnat stöd
för att komma till arbete, studier med egen försörjning. Dels finns en definition av att det är personer
som behöver stöd från fler än en myndighet, exempelvis kommun och arbetsförmedling. Dels finns
det ett antagande om att de finns registrerade i flera av myndigheternas system, därtill finns det
också ett mörkertal med personer som inte alls är aktuella på någon myndighet, jmf exempelvis Unga
som varken arbetar eller studerar.

Vilka individer når förbunden idag?
Nedan presenteras statistik från fem av de sex samordningsförbunden som finns registrerade i SUS.
SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning. Det
är ett nationellt webbaserat system som gör det möjligt för förbundsmedlemmarna att följa upp
resultatet av bland annat sina insatser. Ingen statistik kan redovisas från Samordningsförbundet
Stockholm Stad eftersom det bildades under 2016 och påbörjar arbetet med deltagare först 2017.
Samordningsförbundet VärNa bildades i maj 2016 genom en sammanslagning av de tidigare
förbunden Välfärd i Nacka och VärmSam vilket man ska ta hänsyn till vid presentationen av deras
statistik.
Under 2016 hade förbunden totalt sett i länet finansierat individinriktade insatser för 1 662 unika
deltagare, varav 46 procent kvinnor och 54 procent män. Könsfördelningen skiljer sig åt mellan
förbunden och respektive insatser men även inom åldersgrupperna. Av de som mottog stöd från
samordningsförbunden som ingår i MIA kan man se följande mönster, bland unga upp till 29 år är det
en större andel män än kvinnor som tar del av förbundens insatser medan förhållandet är det
omvända för de över 30 år.
Majoriteten av de insatser som bedrivs inom de etablerade förbunden är idag framförallt riktade till
den yngre målgruppen, mycket talar dock för att vi ändå inte når dessa i tillräckligt stor utsträckning.
Samordningsförbunden i Stockholms län avviker från statistiken jämfört med de nationella

37 Prop.
38 Ibid.

2002/03:132. Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
s.49
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resultaten39 vad gäller unga vuxna under 30 år. De utgör i Stockholms län 73 procent av målgruppen
till skillnad från snittet i landet där unga vuxna utgör 51 procent av Finsams målgrupper.
Tabell 1. Antal deltagare som förbunden har registrerat i SUS 2016.
Södra Roslagen
VärNa
HBS
Ålder

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

60 år –

4
(40%)
2
(29%)
2
(50%)
0

6
(60%)
5
(71%)
2
(50%)
0

25
(25%)
1
(17%)
2
(29%)
0

76
(75%)
5
(83%)
5
(71%)
0

Totalt antal,
procent

8
(38%)

13
(62%)

28
(25%)

86
(75%)

100
(43%)
47
(60%)
92
(72%)
18
(69%)
257
(56%)

130
(57%)
31
(40%)
36
(28%)
8
(31%)
205
(44%)

upp till 29 år
30 – 44 år
45 – 59 år

Östra
Södertörn
Kvinna
Man
233
(38%)
41
(68%)
38
(58%)
3
(43%)
315
(42%)

382
(62%)
19
(32%)
27
(42%)
4
(57%)
432
(58%)

Södertälje
Kvinna

Man

115
(45%)
16
(59%)
23
(77%)
3
(38%)
157
(49%)

138
(55%)
11
(41%)
7
(23%)
5
(63%)
161
(51%)

En förklaring till varför det är fler män i insatserna för unga upp till 29 år beror på att många
deltagare som startar i förbundens insatser är personer som hoppat av eller aldrig påbörjat sina
gymnasiestudier. En majoritet av skolhoppen består av män, vilket avspeglas i unginsatserna.
Projektet MIA innebär en möjlighet för samordningsförbunden i länet att erbjuda insatser för
ytterligare minst 800 deltagare per år.

2.3 Målgruppsavgränsning
I detta avsnitt beskrivs hur förbunden har avgränsat målgruppen i MIA projektet. Den gemensamt
formulerade länsövergripande målgruppen avser:
Kvinnor och män 16–64 år som på grund av en sammansatt problematik behöver samordnat stöd för
att komma till arbete, studier eller kunna delta i ordinarie arbetsmarknadspolitiska program.

MIA Södra Roslagen
Resultaten från en kartläggning av unga vuxna som varken arbetar eller studerar år 2016, indikerar
att ohälsa, psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder är vanligt förekommande hos målgruppen.
Omkring 60 procent av dem som hade aktivitetsersättning i Täby, och 80 procent av dem i Österåker,
hade det på grund av psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar. En tredjedel av dem
som var inskrivna på Arbetsförmedlingen hade en funktionsnedsättning. Av dem som hade
ekonomiskt bistånd var det ungefär en femtedel som behövde det på grund av att de var sjukskrivna
men saknade rätt till sjukpenning 40.
Kartläggningen visar även att av de elever som började ett nationellt program på gymnasiet hösten
2012, avslutade omkring 20 procent av gymnasieleverna folkbokförda i Täby, och 30 procent av
Försäkringskassan 2017, Uppföljning av samordningsförbundens insatser. Dnr 018018–2016.
Lindblom, J. Lokal kartläggnings och behovsanalys av unga vuxna som varken arbetar eller studerar, Södra
Roslagens Samordningsförbund, 2016.
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gymnasieleverna folkbokförda i Österåker, inte sina studier med examen inom tre år. Motsvarande
siffra för hela riket ligger på cirka 24 procent41.
Kartläggningen har inte specifikt undersökt gruppen nyanlända men intervjupersoner nämner att det
sannolikt är en grupp som kommer att öka hos Samordningsförbundets medlemmar. Det finns även
indikationer på att gruppen nyanlända kommer att behöva stöd från vården och framförallt
psykiatrin. För alla grupper som ingått i kartläggningen finns ett stort behov av arbetstränings–,
arbetsprövningsplatser och/eller stöd och vägledning till studier.
Mot bakgrund av resultaten från analysen och kartläggningen har Samordningsförbundet Södra
Roslagens styrelse beslutat42 att målgruppen för MIA Södra Roslagen är; arbetslösa i ålder 16–64,
boende i Täby och Österåkers kommuner, som är i behov av samordnat stöd och befinner sig särskilt
långt från arbetsmarknaden p.g.a. en sammansatt problematik. Målgruppen omfattar personer som
är arbetslösa, sjukskrivna (som inte ingår i det förstärkta samarbetet), nollplacerade, personer med
funktionsnedsättning framförallt p.g.a. psykisk ohälsa, nyanlända och personer som har ekonomiskt
bistånd från kommunen. Den prioriterade målgruppen är dock, unga vuxna som varken arbetar eller
studerar, med funktionsnedsättning och/eller en komplex situation i åldrarna 16–35 år, där unga
med aktivitetsersättning ingår.

MIA VärNa
Målgruppen för projektet är personer i åldrarna 18-64 år som står långt eller mycket långt ifrån
arbetsmarknaden och som i dagsläget inte klarar av att ta sig vidare med det utbud av ordinarie
arbetsmarknadsutbildningar/åtgärder som finns att tillgå hos arbetsförmedling och/eller inom
kommunerna. Målgruppen ska även ha behov av stöd från minst två av parterna för att komma
vidare mot arbete och egen försörjning.
VärNas deltagare ska uppfylla minst ett av följande kriterier, utöver de gemensamma riktlinjerna för
deltagare i MIA-projektet:









Har en kombination psykisk och fysisk ohälsa.
Saknar socialt stöd (ofta personer som uppväxt med försörjningsstöd i social utsatthet).
Har aldrig arbetat alternativt lyckats behålla ett arbete.
Har inte lyckats med studier (inget utrett stöd under skoltiden).
Har en dold eller synlig funktionsvariation, vilket kan medföra orealistiska krav pga osynlig/ej
uttalad funktionsnedsättning.
Har social fobi.
Har ett missbruk i kombination med psykisk ohälsa
Har bristande kunskaper i svenska, trots genomförd SFI eller introduktionsprogram.

MIA Östra Södertörn
I Östra Södertörn finns redan etablerade myndighetsöverskridande plattformar, ungdomsinsatserna
Ung i Tyresö, Ungdomsteamet i Haninge och Ung i Nynäs samt Resursråden i Tyresö, Haninge och

41

Siris.se (hämtad 160929).
Södra Roslagen 151023 och i Verksamhetsplanen för 2017.

42 Styrelsebeslut
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Nynäshamn. I ungdomsinsatserna samverkar handläggare från kommunen och Arbetsförmedlingen
kring individer som är 16–24 år, som varken arbetar eller studerar och som har behov av samordnat
stöd. I Resursråden samverkar handläggare från kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt vården kring personer som behöver stöd för att närma sig arbete eller studier.
Förbundet har genomfört en kartläggning av personer med psykisk funktionsnedsättning på uppdrag
av de tre kommunernas socialchefer under 201643. Bland annat kunde man konstatera att antalet
sjukfall på grund av psykiatriska diagnoser för Haninge och Nynäshamn har ökat i jämförelse med
länets genomsnitt mellan 2010–2015. Skillnaderna mellan kommunerna återspeglas även i den
psykiatriska vårdkonsumtionen där Nynäshamn och till viss del Haninge ligger i topp i länet och
betydligt högre än Tyresö. Kartläggningen har inhämtat information från chefer och medarbetare i
kommunerna samt strukturerade intervjuer med brukare.
De strategiska utvecklingsområden som kartläggningen genererade var att parterna behöver arbeta
med samordning och delaktighet utifrån individens behov, både individnära samt med förbättrad
struktur kring samordning av insatser. Vidare behöver det offentliga skapa en bättre förståelse för
hur systemet fungerar utifrån ett individperspektiv. Informationen till brukarna måste göras mer
tillgänglig. Att fortsätta arbeta för att fånga upp den unga människan framhålls också som ett viktigt
strategiskt område.
Inför att MIA–projektets genomförande startar i april 2017 har förbundet drivit två
pilotverksamheter. Den ena finansierades med extra Finsam–medel och avsåg insatser för unga med
aktivitetsersättning och den andra insatsen avsåg en förrehabiliterande gruppverksamhet i
Nynäshamns kommun. Resultaten från piloterna har fallit väl ut och bedöms vara en bra grund för
kommande genomförande.
Målgruppen för MIA Östra Södertörn har definierats som personer mellan 16–64 år som är boende i
Tyresö, Haninge eller Nynäshamn och som står utanför eller har svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden och som har behov av samordnat stöd för att nå eller komma närmare arbete,
studier eller ordinarie arbetsmarknadsinsatser. Det kan vara unga som varken arbetar eller studerar,
nyanlända i behov av samordning, sjukskrivna som inte är redo för det förstärkta samarbetet mellan
AF/FK, unga med aktivitetsersättning, personer med partiell sjukersättning, personer som uppbär
ekonomiskt bistånd, personer som är nollplacerade eller personer som är arbetslösa med förhinder.
Målgruppen är inte ytterligare avgränsad i Östra Södertörn eftersom projektet avser att
vidareutveckla befintliga strukturer och myndighetsgemensamma plattformar så att vi når fler
personer som behöver få tillgång till förrehabiliterande insatser och samordnat stöd.
Projektet för Östra Södertörn till största del handlar om systematisk metodutveckling av de
myndighetsgemensamma plattformarna då målgrupperna inte får tillgång till insatserna i tillräcklig
omfattning.

43 Andersson,

Tyresö.

M. 2016, Framtidsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning Haninge, Nynäshamn och
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MIA Huddinge, Botkyrka och Salem
Målgruppen har utifrån den länsövergripande målgruppsbeskrivningen avgränsats till 18 år eller
äldre, med prioritering av åldrarna 30–55 år. Detta utifrån att Samordningsförbundets HBS
medlemmar sedan tidigare har flertalet ungdomsverksamheter och det nyligen startade ESF–
projektet BASUN finns i Botkyrka där unga vuxna fångas upp. Att avgränsa den nedre åldern till 18 år
gör att medgivande inte heller behöver tas av målsman. Den övre gränsen är satt utifrån en
prioriteringsordning där antalet år i förvärvsaktiv ålder samt deltagarnas möjlighet till inträde på
arbetsmarknaden tagits i beaktan. En kartläggning av målgruppens behov i delprojektet MIA HBS
visar att det största behovet finns för gruppen långtidssjukskrivna.
Målgruppen har även prioriterats till vuxna med försörjningsansvar för minderåriga barn. Denna
prioritering görs utifrån ett barnperspektiv i den meningen att om föräldrarna blir självförsörjande
och får en bättre ekonomisk situation förbättras även barnets situation. Ekonomisk utsatthet
kategoriseras som en riskfaktor för barns utveckling44.
Målgruppen avgränsas också till de som frivilligt vill ha en individuell handlingsplan där slutmålet är
arbete eller studier. Detta för att kunna tillgodogöra sig den metod och de aktiviteter som insatsen
syftar att erbjuda deltagarna. Detta betyder att insatserna omfattar arbetslivsinriktad rehabilitering
och deltagaren förväntas under insatsen göra stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden. Visar det
sig att en deltagare har omfattande behov av medicinsk rehabilitering, samordning av vårdinsatser
och utredningar som inte kan ske parallellt med den arbetslivsinriktade insatsen avslutas deltagaren.
Målgruppen avgränsas inte utifrån kategorier av exempelvis kön, försörjningsform eller ärendeslag,
utan avgränsning vilar på individens vilja att delta och behov av projektets samverkansstrukturer för
samordning av flera myndigheter och organisationer. Behovet av samordningen som redskap för att
närma sig arbetsmarknaden är riktmärket för remitteringen.

MIA Stockholms stad
Stockholms stad har i sin behovsinventering uttryckt att prioriterade målgrupper är personer med
funktionsnedsättning och unga där ett särskilt behov finns av samverkan kring anpassade
sysselsättningsplatser, Peer support m.m. samt sysselsättning som rehabilitering. En annan
prioriterad målgrupp är försörjningsstödstagare som ofta är personer med ett långvarigt
bidragsberoende som har behov av arbetsträning, arbetsprövning samt bedömning av
arbetsförmåga. Förbundet önskar öka samarbetet mellan olika aktörer för att effektivisera processen
för arbetssökande och ser behov av samordnande rehabiliteringsinsatser för unga vuxna.
Försäkringskassan har uttryckt att deras prioriterade målgrupper är unga vuxna med
Aktivitetsersättning, personer som är långtidssjukskrivna samt ”nollplacerade” (personer som saknar
sjukpenninggrundande inkomst). Detta i enlighet med viljeinriktningen från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, och Sveriges Kommuner och Landsting.
Prioriterade målgrupper inom Stockholms läns landsting är personer med psykisk ohälsa i arbetsför
ålder, men företrädesvis personer med utmattningssyndrom. Arbetsförmedlingen Stockholms
44

Forskningsrapport FoU 2016:2 Barn i Fattiga familjer- risk och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer
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prioriterade målgrupper är unga med komplex problematik samt personer över 30 år med komplex
problematik.

MIA Södertälje
Inom försörjningsstöd i Södertälje kommun finns stora grupper med en lång historik av
återkommande sjukskrivningar, vissa kan ha fått insatser under årens lopp men kommit tillbaka till
försörjningsstöd utan att ha etablerat sig på arbetsmarknaden. Inom försörjningsstöd arbetar man
med kartläggnings– och bedömningsinstrumentet Instrument X© och utifrån utredningen inventeras
och kategoriseras individens behov utifrån om den sökande i dagsläget anser sig ha arbetsförmåga
och stå till arbetsmarknadens förfogande (AM1–3) eller är för sjuk för ordinarie insatser och har
behov av arbetsmarknadsinriktad rehabilitering (RH1–3).
Försäkringskassans målgrupp för MIA har definierats som unga över 25 år med aktivitetsersättning
samt långtidssjukskrivna – de som har fått gemensam kartläggning (GK) och är inskrivna på
Arbetsförmedlingen utan att det skett någon positiv förändring efter ett år. I dagsläget är det ett lågt
inflöde till GK vilket innebär att det är färre återvändare. En utmaning är att de försäkrade under ett
år inte har kommit vidare i sin individuella arbetsmarknadsrehabilitering utifrån behov. Målgruppen
för MIA kan även vara individer som dag 180 i försäkringen inte kan gå tillbaka till sin arbetsgivare
och kan behöva stöd för omorientering på arbetsmarknaden, och där Arbetsförmedlingen inte
bedömer att de kan ge stöd i dagsläget.
Inom socialpsykiatrin finns deltagare som inte har behov av specialistpsykiatrin men har remitterats
dit för att det inte har funnits något annat. Ett antal av dessa kan vara aktuella för samordning i MIA.
Målgruppen för MIA i Södertälje är således individer med försörjningsstöd eller ersättning från
Försäkringskassan som är i behov av samordnade ”förrehabiliterande” stöd och insatser för att
komma ut i arbete, studier eller för att kunna kvalificera sig för ordinarie arbetsförberedande
insatser. Även personer utan offentlig försörjning kan få stöd av MIA, exempelvis genom att läkare
tillsammans med sin patient identifierar ett behov.
Försörjningsstöd kommer att prioritera personer motsvarande behovskategori RH2 och RH 3
(psykisk/fysisk ohälsa), som inte kvalificerar sig ordinarie arbetsförberedande insatser samt med
behov av samordning och förrehabilitering. Mer specifikt hushåll med barn, kvinnor och unga.
Kvinnorna är överrepresenterade och får i lägre grad insatser för att komma åter i arbete/studier så
denna grupp ska prioriteras. Vad gäller unga så är antalet ungefär lika och här beslutades att hälften
kvinnor, hälften män ska gälla. För samtliga gäller att ej remittera personer med pågående missbruk
eller kända för hot och våld.

2.4 Målgruppens storlek
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erhöll 2016 medel från ESF för att genomföra förstudien
Framtidens välfärd – Fler vägar in45. Ett av målen med förstudien var att belysa målgruppen för
Finsam och inom ramen för förstudien gjordes ett försök till en ny beräkning av målgruppens storlek.
45

SKL förstudie. Delrapport Finsams roll i framtidens välfärd.
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Utgångspunkten för denna revidering var att det tillkommit ytterligare behovsgrupper till
målgruppen, bland annat unga personer från 16 år och unga med aktivitetsersättning, sedan Lag
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser antagits. Förstudien presenterade
följande förslag på hur målgruppen för Finsam skulle kunna beräknas:







100% av de unga som varken arbetar eller studerar.
80% av de som har ekonomiskt bistånd
25% av de som är arbetssökande i program eller öppet arbetslösa
50% av de unga med aktivitetsersättning
50% av personerna med partiell sjukersättning
20% av de sjukskrivna

Med ovanstående beräkning av målgruppens storlek förefaller målgruppen för finansiell samordning
uppgå till ca 483 000 personer, eller 6,6 procent av Sveriges arbetsföra befolkning.
Under 2015 hade kommunerna som ingår i projektet MIA ca 1 635 000 invånare46. I projektets tolv
kommuner är könsfördelningen generellt jämn i kommunerna. Däremot förekommer det skillnader
inom målgrupperna över regionen. Utifrån SKL:s beräkning av målgruppen i projektets tolv
kommuner skulle det innebära att potentiellt 79 000 personer är i behov av samordnat stöd, se tabell
nedan. Statistiken är inhämtad från olika år beroende på vad den avser och hur den presenteras. För
ytterligare beskrivning av statistiken se Statistikbilaga.

46 SCB

befolkningsstatistik 2016.

39

Diarienummer: 2015/00122-24

Tabell 2. Beräkning av möjlig Finsam målgrupp.
Södra
Roslagen
47
UVAS 100%
1 203

VärNa

HBS

Stockholm

Södertälje

4 245

Östra
Södertörn
2 787

1 718

15 345

2 087

48

761

1 319

3 686

2 347

14 040

3 294

Arbetssökande 25%

409

683

2 164

1 134

7 296

1 625

Unga med aktivitets–
50
ersättning 50%
Partiell sjukersättning 50%

225

225

350

411

1 486

259

295

380

521

566

2 401

292

Sjukskrivna 20%

319

458

852

666

3 147

326

3 212

4 783

11 818

7 911

43 715

7 883

Ekonomiskt bistånd 80%
49

Totalt

Utöver att beräkna målgruppernas storlek, som baserar sig på antaganden om en rimlig skattning så
har samordningsförbunden i Stockholms län valt att utgå från de lokala behovsanalyserna vid urval av
prioriterade målgrupper för MIA. Detta innebär att förbundens prioriteringar skiljer sig åt beroende
på de lokala förutsättningar som förbunden verkar inom. Exempelvis kan kommunerna inom ett
samordningsförbund redan ha ett upparbetat arbetssätt för en målgrupp, vilket innebär att det
delprojektet inte kommer att prioritera den målgruppen även om de statistiska underlagen visar på
behov av fler insatser. MIA kommer också att förhålla sig till andra ESF–finansierade projekt i länet
som riktar sig till vissa målgrupper (exempelvis UVAS).

UVAS i delprojekten
Statistiken över Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) tas fram av Temagruppen Unga i
Arbetslivet. Den bygger på hela befolkningen och utgår från registerutdrag av unga i åldern 16–29 år
som inte tjänat mer än ett basbelopp51 inte ha haft någon studerandeinkomst eller deltagit i studier
och inte heller ha varit registrerade på utbildning vid högskola. Summan av eventuell arbetsinkomst
får inte överstiga ett basbelopp. Personer som har deltagit i svenska för invandrare (SFI) 60 timmar
eller mer under det aktuella året ingår inte heller.
Sedan statistiken började tas fram 2007 har andelen UVAS varit relativt stabil och utgör cirka 7,5
procent av alla unga i riket. För 2014 motsvarar det ungefär 82 000 individer i Sverige. Eftersom
etableringsåldern på arbetsmarknaden generellt sett är högre i Sverige tar Temagruppen Unga i
Arbetslivet numera fram statistik även för unga vuxna i åldern 25–29 år. Det som framgår av
statistiken för UVAS är att det med stigande ålder blir fler unga kvinnor än män som varken arbetar
eller studerar. Samtidigt får männen mer statligt arbetsmarknadsstöd än kvinnorna52. Andelen
utrikes födda är överrepresenterade i UVAS–statistiken.

47 Då

NEET måttet inte finns fördelat på kommunnivå har måttet för UVAS, Unga som varken arbetar eller
studerar, från 2014 använts.
48 Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2015.
49 Arbetsförmedlingen november 2016.
50 Försäkringskassan oktober 2016.
51 Basbeloppet för 2014 var 44 400 kr.
52 Temaunga.se
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2014 fanns 36 565 unga som varken arbetar eller studerar i Stockholms län, vilket motsvarar 9,2
procent av totalpopulationen i Stockholms län. Det innebär att Stockholms län ligger högre än
medelvärdet i Sverige. Könsfördelningen inom gruppen UVAS skiljer sig något mellan de sex olika
samordningsförbunden. I Södertälje och HBS är det fler kvinnor än män i UVAS–gruppen, i Östra
Södertörn är könsfördelningen jämn och i resterande samordningsförbund är det fler män än kvinnor
inom gruppen.
Generellt sett ser UVAS–gruppen i de kommuner som omfattas av MIA–projektet likadan ut som i
länet i stort, men med några undantag. Bland de kommuner som omfattas av MIA är andelen utrikes
födda generellt sett större bland UVAS. Den äldre åldersgruppen (25–29 år) är också generellt sett
större än den yngre målgruppen i de kommuner som omfattas av MIA.
Tabell 3. UVAS Stockholms län 2014, fördelat på ålder, kön, inrikes/utrikes födda.
16–24 år

25–29 år

Antal

Andel

Antal

Andel

Kvinnor inrikes födda

4 945

5.2 %

4 432

7.5 %

Kvinnor utrikes födda

3 095

15.7 %

5 575

23.2 %

Män inrikes födda

6 448

6.5 %

4 623

7.8 %

Män utrikes födda

2 903

14.3 %

4 544

19.6 %

Totalt

17 391

19 174

Av de unga som inte arbetade eller studerade tillhör 27 385 personer de kommuner som ingår i MIA–
projektet. De personerna utgör därmed 75 procent av UVAS–gruppen i Stockholms Län, 2014.
Uppdelat per samordningsförbund ser gruppen ut enligt följande:
Tabell 4. UVAS Stockholms län 2014, förbundens kommuner
Södra Roslagen
VärNa
HBS Östra Södertörn

Stockholm

Södertälje

Kvinnor

549

779

2 161

1 393

7 429

1 157

Män

654

939

2 084

1 394

7 916

930

1 203

1 718

4 245

2 787

15 345

2 087

Totalt

Antal personer med ekonomiskt bistånd
Under 2015 mottog cirka 256 500 personer ekonomiskt bistånd i Sverige. Det motsvarade en ökning
med 0,5 procent jämfört med 2014. Den grupp som var arbetslösa dominerade, och av dessa var de
flesta arbetslösa utan ersättning. Det vanligast förekommande försörjningshindret är relaterat till
arbetslöshet. Arbetslöshet utan ersättning var det vanligaste försörjningshindret, för både män och
kvinnor. Drygt var fjärde biståndsmottagare hade detta försörjningshinder. Andelen av samtliga
biståndsmottagare som hade detta hinder har minskat med drygt 2 procent sedan föregående år och
det var tredje året i följd som andelen minskat. De som var sjukskrivna med läkarintyg utan
sjukpenning hade samtidigt ökat. I övrigt var biståndsmottagarna fördelade på försörjningshindren
ungefär som föregående år.
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Baserat på Öppna jämförelser som samlas in av Socialstyrelsen var arbetshinder, på grund av sociala
skäl, var näst vanligast under 2015 med 11 procent och att vara sjukskriven med läkarintyg det tredje
mest förekommande hindret med 10 procent. Mer än hälften, 53 procent, av biståndsmottagarna var
män. Att vara sjukskriven med läkarintyg var något vanligare bland kvinnor än bland män. 12 procent
av kvinnorna mot 8 procent av männen var sjukskrivna med läkarintyg. Däremot var arbetshinder,
sociala skäl vanligare bland männen, med 12 procent jämfört med 9 procent hos kvinnorna53.
46 procent av de som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunerna som ingår i MIA, gör det på grund
av att de saknar arbete och inte har rätt till arbetslöshetsersättning och 21 procent har
försörjningshinder på grund av ohälsa54. 13 procent uppbär ekonomiskt bistånd på grund av sociala
skäl. På det viset skiljer sig de tolv Stockholmskommunerna från hur det ser ut på nationell nivå,
ohälsan är större i genomsnitt och utgör ett större hinder för försörjning än de sociala skälen.
Längden för biståndsberoende utgör en försvårande faktor för att komma ut i egen försörjning.
Gemensamt för personer som uppbär långvarigt ekonomiskt, i mer än tio månader, är att de har
arbetshinder på grund av sociala skäl, sjukskrivning eller är språksvaga i svenska. Kvinnor tenderar att
i högre utsträckning än män bli kvar i långvarigt ekonomiskt bistånd55, bland annat på grund av att
kvinnor i högre utsträckning lämnar försörjningsstöd till deltids– och tillfälliga arbeten56.
Det är få som haft långvarigt ekonomiskt bistånd som går direkt till förvärvsarbete. 14,2 procent av
de som uppbär ekonomiskt bistånd är mellan 18–24 år. Under 2015 betalades det ut totalt
ekonomiskt bistånd till drygt 31 000 personer i de tolv kommunerna som ingår i MIA. Tabellen nedan
visar könsuppdelad statistik samt totalstatistik på båda könen.
Tabell 5. Antal personer med ekonomiskt bistånd 2015.
Uppdelat på kön

Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nacka
Nynäshamn
Salem
Stockholm

Andel med försörjningshinder

Kvinna
andel

Man
andel

Unga
18–24 år

Arbetslöshet

Ohälsa

Sociala skäl

Totalt

1 345
(52,3%)
780
(47,5%)
890
(49,6%)
511
(47%)
327
(47,1%)
121
(50,4%)
8 445
(48,1%)

1 229
(47,7%)
863
(52,5%)
904
(50,4%)
576
(53%)
367
(52,9%)
119
(49,6%)
9 105
(51,9 %)

15.2

46.4

16.2

13.0

75.6

15.6

48.0

21.9

12.3

82.2

14.1

38.7

22.4

14.0

75.1

13.2

50.3

25.3

5.4

81.0

14.1

43.2

20.6

5.4

69.2

15.2

56.2

18.1

7.1

81.4

12.8

47.2

23.6

17.5

88.3

53 Socialstyrelsen

Öppna jämförelser 2016, baserat på årsstatistik för 2015.
Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2016, baserat på årsstatistik för 2015.
55 Bergmark. Underlagsrap
rt nr ti
mmissi nen för jäm ik ä sa S
.
ä kman .
. Socialvetenskaplig tidskrift. 14, s. 134–152
56 ergmark
54
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Södertälje
Tyresö
Täby
Värmdö
Österåker
Totalt

2 174
(52,8 %)
277
(46,4%)
216
(45,7%)
272
(48,4%)
219
(45,7%)
15 557

1 944
(47,2 %)
320
(53,6%)
257
(54,3%)
290
(51,6%)
260
(54,3%)
16 234

15.2

56.6

15.6

11.9

84.1

14.8

34.9

28.1

8.2

71.2

14.0

34.1

24.3

8.2

66.6

13.2

32.8

25.8

14.5

73.1

13.8

42.6

21.2

5.9

69.7

Arbetssökande
I november 2016 var drygt 53 000 personer registrerade som arbetssökande i program eller öppet
arbetslösa i de tolv kommuner som ingår i MIA–projektet. Arbetsförmedlingen hänvisar till att de
som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden utgör hela sju av tio sökande. Till grupper med utsatt
ställning på arbetsmarknaden hör inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa, saknar
fullständig gymnasieutbildning, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller
är 55 år eller äldre57.
Bland de tolv kommunerna i MIA är 63 procent av de som är inskrivna som arbetssökande utrikes
födda, varav något fler kvinnor än män. Bland inrikes födda personer är förhållandet omvänt, då
utgörs 54 procent av de inskrivna av män58. Det förbund som har den högsta andelen arbetssökande
inskrivna med funktionsnedsättning är Stockholm, där motsvarar andelen 18 procent, lägst andel
inskrivna med funktionsnedsättning är det i Södra Roslagen59. Könsskillnaden är generellt sett jämn,
49,3 procent kvinnor och 50,7 procent män. Det finns dock lokala variationer, som mest i Södertälje
där 53,5 procent är kvinnor och 46,5 procent är män.
Utrikes födda utgör i snitt 62,8 procent av de arbetssökande. Det finns kommuner där andelen
arbetssökande som är inrikes födda är högre än de utrikes födda men det är i kommuner som har en
lägre andel utrikes födda. 22,7 procent av de arbetssökande är under 29 år, det vill säga att i snitt är
mer än en femtedel av de arbetssökande i MIA–kommunerna unga vuxna. De med
funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga utgör i snitt 17,4 procent.
Tabell 6. Andel i procent arbetssökande november 2016 öppet arbetssökande och inskrivna i program
inskrivna i program på Arbetsförmedlingen.
Kvinna
Man
Inrikes
Utrikes
Upp till 29
Funktions–
födda
födda
nedsättn.
Botkyrka
50.1
49.9
22.0
78.0
22.9
16.3
Haninge

49.3

50.7

41.5

58.5

28.7

16.5

Huddinge

49.1

50.9

35.4

64.6

27.0

14.3

Nacka

49.1

50.9

45.4

54.6

23.5

15.0

Nynäshamn

49.7

50.3

59.4

40.6

34.1

20.3

Mångs, Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper. AF Dnr: Af–2017/0004 4000
Registerdata Arbetsförmedlingen november 2016.
59 Registerdata Arbetsförmedlingen november 2016.
57

58

43

Diarienummer: 2015/00122-24

Salem

47.6

52.4

54.9

45.1

29.9

20.4

Stockholm

48.4

51.6

39.3

60.7

20.7

18.0

Södertälje

53.5

46.5

21.5

78.5

23.0

17.5

Tyresö

47.4

52.6

58.6

41.4

30.2

20.1

Täby

49.7

50.3

50.5

49.5

20.7

14.5

Värmdö

45.4

54.6

68.9

31.1

23.6

21.4

Österåker

46.7

53.3

56.9

43.1

26.1

16.7

Totalt

49.3

50.7

37.2

62.8

22.7

17.4

Bland de unga vuxna upp till 29 år som är arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Stockholms län är
44 procent kvinnor och 56 procent män. Uppdelat på samordningsförbundsnivå återfinns den största
könsskillnaden bland gruppen unga upp till 29 år i Södra Roslagen, där andelen arbetssökande unga
kvinnor är 38 procent jämfört med 62 procent män, samtidigt som Södra Roslagen har det lägsta
totala antalet unga arbetssökande upp till 29 år bland Samordningsförbunden. Minst könsskillnad
bland de unga är det i Samordningsförbundet Södertälje där 49 procent av de unga arbetssökande är
kvinnor och 51 procent är unga män.

Sjukskrivna
I oktober 2016 registrerades 28 835 sjukfall i MIAs kommuner. Fördelat på kön är kvinnor
överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken i samtliga samordningsförbund, 67 procent av
sjukfallen avsåg kvinnor och 33 procent avsåg män i de kommuner som omfattas av MIA60. Den
största andelen sjukskrivningar sker på grund av psykiska diagnoser som också är den diagnosgrupp
som ökar mest, både hos kvinnor och hos män61. Uppdelat per förbund ser könsfördelningen ut vid
sjukskrivningar enligt följande:
Tabell 7. Antal sjukfall, längre än 14 dagar, 2016.
Kvinnor

Män

Antal

Botkyrka

1 172

662

1 834

Haninge

1 143

612

1 755

Huddinge

1 394

684

2 078

Nacka

1 047

454

1 501

Nynäshamn

423

209

632

Salem

242

104

346

Stockholm

10 697

5 040

15 737

Södertälje

1 023

605

1 628

Tyresö

660

282

942

Täby

610

234

844

Värmdö

511

276

787

Österåker

507

244

751

19 429

9 406

28 835

Totalt
60
61

Försäkringskassan registerdata oktober 2016.
Försäkringskassan Korta analyser 2016:2.
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Unga med aktivitetsersättning
När en ung person beviljas aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, klassificerar/bedömer
Försäkringskassan individens förutsättningar att delta i arbetsrehabiliterande åtgärder, i kundflöde 1,
2, 3 och 4. Kundflöde 1 avser personer som deltar i arbetslivsinriktade insatser och kundflöde 4 avser
personer som har en livslång funktionsnedsättning som innebär att man inte bedöms kunna delta i
arbetslivsinriktade insatser. Av de personer som ingår i kundflöde 2 eller 3 bedöms de flesta ha
förutsättningar att kunna delta i arbetslivsinriktade insatser någon gång under tiden med
aktivitetsersättning.
Under 2016 var det 5 911 personer som hade aktivitetsersättning i de kommuner som ingår i MIA–
projektet. Enligt SKL:s förstudie Framtidens välfärd – Fler vägar in är en beräkning av målgruppen
som är i behov av samordnat stöd 50 procent av de som uppbär aktivitetsersättning. Enligt den
beräkningen skulle därför 2 956 personer tillhöra målgruppen, baserat på föregående års underlag.
Det finns ett behov av att utveckla förrehabiliterande insatser för denna målgrupp.
Tabell 8. Totalt antal unga med aktivitetsersättning 2016.
Totalt antal
Botkyrka

304

Varav andel
kvinnor
39.1

Haninge

399

50.4

49.6

Huddinge

346

45.1

54.9

Nacka

299

41.8

58.2

Nynäshamn

177

50.3

49.7

49

59.2

40.8

Stockholm

2 972

46.6

53.4

Södertälje

518

44.4

55.6

Tyresö

247

43.3

56.7

Täby

233

42.1

57.9

Värmdö

151

42.4

57.6

Österåker

216

43.5

56.5

5 911

45.6

54.4

Salem

Totalt

Varav
andel män
60.9

Sjukersättning
Personer som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga som innebär att de troligen inte kan
arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning och är mellan 19–64 år kan
ansöka om sjukersättning. I Sverige har antalet beviljade sjukersättningsärenden minskat något
under senare tid, men Regeringen har i regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2016 och 2017
särskilt uttryckt att antalet nybeviljade sjukersättningsärenden ytterligare62 bör sjunka. Värt att

62 År

2014 nybeviljades 13 144 sjukersättningar och 8 401 aktivitetsersättningar (Totalt 21.545 ärenden).
Socialförsäkringsrapport 2015:6.
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notera är att bland andelen som uppbär sjukersättning har inflödet av psykiatriska diagnoser relativt
övriga diagnosgrupper ökat markant sedan 2006, framförallt i de yngre åldrarna63.
De personer med sjukersättning som enligt SKLs förstudie Framtidens välfärd – Fler vägar välfärd om
potentiella målgrupper som skulle vara aktuella för samordnad rehabilitering återfinns inom de som
erhåller partiell sjukersättning, dvs. de som bedöms ha en arbetsförmåga på minst 25 procent. Under
2016 var det 8 907 personer som var beviljade partiell sjukersättning i de kommuner som ingår i
MIA–projektet.
Tabell 9. Antal personer med partiell sjukersättning 2016.
Kvinnor

Män

Totalt

Botkyrka

292

165

457

Haninge

424

195

619

Huddinge

326

196

522

Nacka

320

146

466

Nynäshamn

174

60

234

38

24

62

Stockholm

3 166

1 635

4 801

Södertälje

375

209

584

Tyresö

194

84

278

Täby

203

113

316

Värmdö

207

87

294

Österåker

196

78

274

5 915

2 992

8 907

Salem

Totalt

63

Socialförsäkringen i siffror 2016.
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3. Fördjupad omvärldsanalys
I detta avsnitt presenteras det sammanhang som Finsam verkar inom och berörs av gällande
planerade insatser inom MIA. Analysen syftar till att skapa en ökad förståelse av omständigheterna
kring projektets målgrupp. Avsnittet presenterar även en beskrivning av valda metoder samt
relevanta erfarenheter av pilotprojekt som samordningsförbunden drivit för att skapa en bra
utgångspunkt för MIA samt övriga projekterfarenheter.

3.2 Fokus på unga med aktivitetsersättning och sjukskrivna
Unga med aktivitetsersättning och individer som är långtidssjukskrivna har identifierats som grupper
i särskilt behov av samordnade insatser. Samordningsförbunden kan här bidra till åtgärder som
förbättrar dessa gruppers möjlighet att komma i arbete eller studier. 2015 genomförde
Riksrevisionen en enkät till handläggare som arbetar med aktivitetsersättning på Försäkringskassan
och det framgår att handläggare som arbetar i kommuner som ingår i ett samordningsförbund
uppfattar att samarbetet med Arbetsförmedlingen och kommunen fungerar bättre jämfört med de
som arbetar i kommuner som saknar förbund64.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i regleringsbreven65 fått i uppdrag att genom
samordningsförbunden verka för att det vidtas insatser för unga med aktivitetsersättning och
långtidssjukskrivna. I myndigheternas återrapportering beskrivs några av de åtgärder som vidtagits
nationellt66. Uppdraget ska slutredovisas i maj 2017. Bland annat kunde förbunden ansöka om extra
medel för att stimulera till insatser för dessa målgrupper. Av MIA:s samordningsförbund beviljades
Östra Södertörn medel till en Case Managerinsats, som en pilot till MIA. Södra Roslagen beviljades
medel för att genomföra en kartläggning av målgruppen Unga som varken arbetar eller studerar
(UVAS).

Rehabiliteringskedjan
Sedan sjukförsäkringsreformen 2008 sker all finansiering av rehabiliteringsinsatser via
Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan tillämpar metoden Rehabiliteringskedjan som innebär
tidsbestämda perioder då rätten till sjukpenning bedöms utifrån en persons arbetsförmåga i
förhållande till sitt vanliga arbete (dag 1-90), annat arbete hos sin arbetsgivare (dag 91-180) eller på
normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden (dag 180-365) eller om en person inte kan
utföra ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden (efter dag 365). För personer som
saknar arbetsgivare bedöms arbetsförmågan i förhållande till arbeten som normalt förekommer på
arbetsmarknaden från dag 1 i sjukperioden67. Förändringarna i sjukförsäkringen har också påverkat

64 Riksrevisionen,

Aktivitetsersättning. En ersättning utan aktivitet? 2015:7.
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsförmedlingen. Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende
Försäkringskassan, Regeringen.
66 Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom
samordningsförbund. Delårsrapportering enligt regleringsbrev för 2016.
67 https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukskrivning_och_sjukpenning/rehabiliteringskedjan
65
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Försäkringskassans möjlighet till att finansiera insatser. Alla rehabiliteringsinsatser som
Försäkringskassan tidigare kunde finansiera skall nu gå via Arbetsförmedlingen68.
Den personliga handläggaren på Försäkringskassan gör en bedömning utifrån en individs förväntade
behov av samordnad rehabilitering. Försäkringskassan har samordningsansvar men tar inte över
rehabiliteringsansvaret för eller kostnader för insatser från respektive rehabiliteringsaktör.

Viljeinriktning för nollplacerade
Personer som saknar en arbetsbaserad sjukpenninggrundande inkomst (SGI) saknar möjligheter till
ekonomiskt stöd under sjukskrivning från Försäkringskassan enligt socialförsäkringen. Detta innebär
att sjukskrivna istället kan bli hänvisade att säkra sin försörjning genom ekonomiskt bistånd hos
kommunerna. en i de fall då arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom kan personen ändå
ha behov av, och rätt till, samordnad rehabilitering via Försäkringskassan. Rehabilitering är både en
arbetsbaserad och en bosättningsbaserad förmån enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och därför
omfattas även de personer som saknar SGI av det som är Försäkringskassans samordningsuppdrag. I
juni 2016 fattade Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Arbetsförmedlingen beslut om en gemensam viljeinriktning om samverkan kring personer som
saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom69. Viljeinriktningen är ett resultat av
ett mångårigt utvecklingsprojekt, initierat hos Samordningsförbundet i Halland. Projektet har
implementerats i hela Halland och fler kommuner i Sverige väntas följa detta exempel70.

Nollplacerade i Nacka
Projekt Nollplacerade började 2013 som diskussioner mellan Nacka kommun och Försäkringskassan
om att hitta en struktur för samverkan kring målgruppen beskriven i avsnittet ovan och ledde fram
till ett arbetssätt för hur kommunen kan arbeta strukturerat med sjukskrivna som riskerar att inte få
tillgång till rätt rehabiliteringsinsatser. Genom en målgruppsinventering och konsultationer i en
arbetsgrupp, bestående av socialsekreterare från kommunen och handläggare från
Försäkringskassan, kunde projektet skilja medicinska tillstånd från sociala faktorer i de medicinska
underlagen. Detta gjorde det tydligt vilken information som saknades i underlagen för att kunna
bedöma behovet av insatser och vad som behövde kompletteras från sjukskrivande läkare.
Arbetsgruppens strukturerade arbetssätt kring målgruppen resulterade i att många personer som
tidigare passiviserats i diffusa sjukskrivningar istället fick en aktiv planering för stöd och insatser mot
egen försörjning. Genom arbetsgruppens sammansättning skedde en löpande kunskapsöverföring
mellan projektmedarbetarna, vilket bland annat ledde till kompetensutveckling i försäkringsmedicin
för socialsekreterarna som de hade stor användning för i sitt fortsatta arbete med deltagarna. En av
utmaningarna i arbetet med målgrupp var nämligen att många sjukskrivna var väldigt fokuserade på
vad de inte klarade av till följd av sina besvär, vilket i sig hade blivit ett arbetshinder. Utifrån att
majoriteten av de personer som var aktuella i projektet hade varit borta en längre tid från arbete
fanns även ett stort behov av förrehabiliterande insatser. Den inledande målgruppsinventeringen
gjorde att projektet kunde arbeta strukturerat med målgruppen trots omorganisationer i ordinarie

Axelsson, R. 2016. Finsam som styrmodell.
https://skl.se/download/18.768f1734157858593cb272b1/1475589341435/Viljeinriktning.pdf
70 På rätt väg. Slutrapport Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade.
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verksamheter och att projektgruppen kunde fokusera på det individnära arbetet. Slutligen är
erfarenheten från projekt Nollplacerade att personer som varit sjukskrivna längre tid på grund av
diffus ohälsa kan börja se sina förmågor, istället för hinder, om de får rätt stöd och insatser från
samverkande aktörer71.

Rehabspåret i Södertälje
Försörjningsstöd och Försäkringskassan har i samverkan utvecklat ”Vägledning”, där
socialsekreterare kan komma till Försäkringskassans handläggare 1-2 gånger per månad för att få
hjälp att tolka läkarintyg, utlåtande och råd i kontakt med läkare, för personer utan SGI. Även ett
forum ”samverkanskonferenser” på Psykiatricentrum är utvecklat där försörjningsstöd,
Försäkringskassan, socialpsykiatrin och enheten för arbetsrehabilitering deltar. Syftet med dessa
möten som sker en gång per månad är att ta upp ärenden, avidentifierade eller med samtycke, där
man inte själv kommer vidare i processen att stötta individen vidare – ett gemensamt lärande sker
och beslut tas om vem som gör vad i kommande steg.

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samverkar genom det Förstärkta samarbetet där
gemensam kartläggning (GK) är ett arbetssätt som identifierar individens förutsättningar och behov
utifrån ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv. Vid gemensam kartläggning, som avser ett
möte, deltar alltid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt individen, även andra aktörer kan
medverka. Kartläggningen är en ingång till aktiva insatser för personer som omfattas av det
förstärkta samarbetet och mynnar ut i en plan för vilka aktiviteter som personen behöver för att
komma till arbete. Om en person inte längre kan delta i aktiva insatser hos Arbetsförmedlingen
avslutas det förstärkta samarbetet.

Samordnad Individuell Plan, SIP
Det åligger kommun och primärvården att identifiera behovet av en SIP, men även den enskilde eller
anhöriga kan initiera en SIP. Syftet med en individuell plan är att individen ska ha inflytande och vara
delaktig i planeringen och genomförandet av sin vård och omsorg. Den ska även tydliggöra ansvaret
mellan olika huvudmän och förbättra den sammanhållande processen. Målet är att individen ska få
den hjälp han/hon har behov av och rätt till samt att individens inflytande och delaktighet säkerställs.
Exempel på sådana verksamheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården,
frivilligorganisationer eller personligt ombud. Vid behov ska dessa inbjudas efter samtycke från
individen. En SIP avslutas när målen är uppfyllda och det inte längre finns behov av samordning kring
insatser. Den kan också avslutas om samtycket dras tillbaka.

SamSIP ett exempel på utökad SIP
Samordningsförbundet Samspelet omfattar fyra kommuner i Värmland, Karlstad, Hammarö, Grums
och Kristinehamn. De har upprättat en utökad SIP, s.k. SamSIP som ska användas av samtliga
samordningsförbundets medlemmar och finansierade insatser. Instrumentet kan, enligt beslut av
medlemmarna i förbundets beredningsgrupp och styrelse, användas som ett lagstadgande dokument
där den part som kallas ska delta på möte inom 3 veckor från att kallelsen skickats. Syftet med att
använda SAMSIP är att deltagaren ska kunna få det samordnade stöd, från fler olika parter (än de
71
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som vanligen omfattas av SIP), som den har rätt till och behöver. Utöver ordinarie parter och insatser
kan andra personer behöva involveras som exempelvis gode män, förvaltare, praktikhandledare,
frivården, anhöriga, grannar, frivilligorganisationer etc.

3.3 Utmaningar i att synliggöra samordningsförbundens roll
Samordningsförbunden i Stockholms län verkar utifrån lokala behov och förutsättningar vilket
medför att organisation och den verksamhet som finansieras skiljer sig åt. Några förbund har funnits
längre än andra och storlek på budget och befolkningsunderlag skiljer sig åt mellan förbunden. De tre
förbunden på Södertörn har dessutom samverkat genom socialfondsprojekt tidigare. Det finns också
skillnader kring kännedom om förbunden hos medlemsparterna, storlek på förbundens kansli, samt
olikheter kring rutiner för inflöde av deltagare till insatser. Av 26 kommuner i Stockholm, har snart
hälften av dem bildat ett Samordningsförbund. Landstinget, är gemensam medlem/part för samtliga
förbund och det är viktigt att tydliggöra deras roll i den finansiella samordningen och öka kunskapen
hos Stockholms Läns landsting i egenskap av medlem i dessa sex förbund.
Sedan Finsam-lagstiftningen tillkom har omvärlden förändrats vilket har påverkat förutsättningarna
för samordningsförbunden. Som exempel har de båda statliga medlemmarna lämnat den regionala
styrningen till förmån för en centralt styrd organisation, så har andelen styrelseledamöter som är
folkvalda minskat. Samordningsförbunden är en egen juridisk person där styrelsen beslutar om de
gemensamma medlen i enlighet med lagstiftningen, förbundsordningen och styrelsens
verksamhetsplan.

Organisatoriska mellanrum
Ett sätt att beskriva behovet av en organisering av samverkan har Mats Thyrstrup, forskare vid
Handelshögskolan i Stockholm utforskat i skriften I välfärdsproduktionens gränsland72. Tesen är att
arbetssätt och metoder måste förnyas för att vi ska kunna klara framtidens utmaningar. Ett exempel
är digitaliseringens73 kommande möjligheter men också en risk att tappa bort det viktiga
vardagsarbetet som genomförs i välfärdssektorn i organisationers strävan efter att effektivisera.
Thyrstrup menar att ett organisatoriskt mellanrum uppstår i gränslandet mellan organisationernas
ansvar, befogenheter osv tar slut och ingen annan person eller organisation tar vid. Det uppstår ett
glapp där ett problem eller en människa kan hamna, ibland även utan att någon egentligen vet om
att de finns.

Tillitsdelegationen
Regeringen tillsatte i juni 2016 en statlig utredning, Tillitsdelegationen, som ska bidra till en mer
tillitsbaserad styrning av offentlig sektor – med särskilt fokus på kommuner och landsting74.
Regeringen föreslår en översyn av styrningen för välfärden eftersom tidigare styrmodeller har
medfört oönskade effekter. Verksamhetsstyrningen har i vissa fall bidragit till att den offentliga

Thyrstrup. M, 2014, Uppdrag välfärd. I välfärdsproduktionens gränsland. Organisatoriska mellanrum i vård,
skola och omsorg.
73 Ekholm. A. et. al. Institutet för Framtidsstudier. Forskningsrapport 2016:2. Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.
74 Tillit i styrningen. Kommittédirektiv 2016:51
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förvaltningen, genom decentralisering, fokuserat på mål– och resultatstyrning samt uppföljning och
samtidigt medfört en risk för att nationella mål inte införlivas. Styrningen har också bidragit till en
distans mellan styrning och medarbetare, vars handlingsutrymme inom sin yrkesprofession inte
kunnat bedriva sitt arbete på det sätt som är till störst nytta för medborgarna och organisationen.
Genom att nu låta kommuner och landsting driva försöksverksamheter, som följs av forskare har
delegationen i uppdrag att analysera dessa och föreslå hur en tillitsbaserad och
verksamhetsanpassad styrning kan utformas som bygger på hur alla delar i styrkedjan driver
verksamhet utifrån medborgarnas behov på ett rättssäkert, behovsstyrt och samhällsekonomiskt
effektivt sätt. MIA projektet kommer att följa detta arbete då samordningsförbund är en viktig
samverkansform som också behöver vara en del av framtidens styrning.

Indikatorprojektet
Indikatorprojektet är Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) projekt som har
delfinansierats av Socialdepartementet samt 23 förbund. Örebro universitet har varit delaktiga i
utvecklingsarbetet och har kvalitetssäkrat de enkäter som förbunden kan samla in. Indikatorprojektet
har slutrapporterats75 och det pågår dialoger med Nationella rådet samt Datainspektionen kring hur
detta verktyg skall kunna tillämpas på en aggregerad nivå. Enkäterna är möjliga att använda som
verktyg som underlättar för samordningsförbund att bedöma den egna verksamhetsutvecklingen
över tid och möjliggör jämförelser mellan förbund.

3.4 Metodöversikt för MIA–projektet
En generell beskrivning av de valda metoderna i MIA att de är individcentrerade och involverar någon
form av samarbete. De har fokus på lösningar, att skapa en arbetsallians och att personerna ska vara
självbestämmande och ha makten över processen. I översikten presenteras verktygen i första hand
de evidensbaserade metoderna Case management (CM), Supported Employment (SE) och Individual
Placement and Support (IPS). Andra metoder/modeller som används inom MIA är Bostonmodellen,
arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag (ASF), MI (motiverande samtal) och Samordnad
individuell plan (SIP). En fördjupad beskrivning av metoderna återfinns i bilagan ”metodöversikt”.

Integrerad psykiatri
Majoriteten av metoderna i MIA-projektet har sitt ursprung ur det som benämns som integrerad
psykiatri. Det är en evidensbaserad samhällsbaserad psykiatri med brukaren i centrum. Beroende på i
vilket sammanhang och i vilket syfte metoderna/modellerna används betonas olika aspekter.
Integrerad psykiatri (IP) utvecklades som en rehabiliteringsmodell som omfattar att skapa ett
ramverk för samverkan medan man samtidigt ger brukaren möjlighet att få ökat inflytande över sin
vård, rehabilitering och sitt liv i stort. På systemnivå innebär IP en balanserad integrering av
sjukhusvård, psykiatrisk öppenvård, primärvård, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling m.fl.
Ett samhällsbaserat team har det övergripande ansvaret för vård och stöd men utifrån individens
behov. Modellerna utvecklades för att kunna tillämpa tidig intervention, behandling och
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rehabilitering av komplexa och svårare psykiska sjukdomar. Att medverka i IP innebär att fatta
gemensamma beslut om hur man tillsammans ska uppnå mål och delmål som brukaren anger76.
Idag har IP-modellerna breddats för att kunna användas i andra sammanhang än där de uppstod men
där det finns behov av samordning, integrering och personcentrerat stöd i någon form. I MIA är
avsikten att använda dessa integrerande och evidensbaserade metoder för att främja samverkan,
utgå från individens behov och på ett vis som främjar deltagarna att komma närmre
arbetsmarknaden. Målet är att anpassa metoderna (samtidigt som man behåller en metodtrogenhet)
till målgrupper som är i behov av samordnad rehabilitering och att leva ett mer självständigt liv.

Case Management
Case Management (CM) är en av modellerna i integrerad psykiatri. CM är inget entydigt begrepp och
många olika funktioner och modeller ryms inom begreppet. Det centrala i alla modeller är att
brukaren och dess behov står i centrum. Case managern (benämns även ibland som vård- och
stödsamordnare eller enbart samordnare) har en koordinerande funktion och ansvarar för att utreda,
planera och se till så att lämpliga insatser genomförs och följs upp med deltagaren. De olika
modellerna skiljer sig åt avseende bland annat intensitet, grad av samordning och Case managerns
roll och syfte. En Case managers yrkesbakgrund kan variera och utbildningsbehovet ser olika ut
beroende på vilken modell det handlar om. I Sverige finns flera olika aktörer som anordnar
utbildningar. Omfattningen på utbildningen kan variera från ett par heldagar till högskoleutbildningar
som sträcker sig över hela och ibland flera terminer77.
Arbetssättet CM växte fram i USA på 1970-talet för att underlätta för tidigare slutenvårdspatienter
att bo ute i samhället. Ursprungligen användes CM framförallt i en målgrupp som kännetecknades av
personer med allvarliga psykiatriska diagnoser såsom psykos, schizofreni eller personlighetsstörning.
Den har även använts mycket inom olika behandlingsformer. CM beskrivs av Socialstyrelsen som en
insats som samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Numera har användningen av CM utökats och används
i olika sammanhang och mot olika grupper, ett sådant nationellt exempel är från regeringsuppdraget
Effektutvärdering av insatser för målgruppen unga med aktivitetsersättning, detta beskrivs längre
fram i texten.

Bostonmodellen
Bostonmodellen är en evidensbaserad metod inom psykiatrisk rehabilitering och återhämtning.
Metoden syftar till att hjälpa personer med psykiska funktionshinder att förbättra deras
funktionsförmåga78. Rehabiliteringsprocessen utvecklades av forskare vid Center for Psychiatric
Rehabilitation vid Boston University. Detta är också det enda sammanhang som beskrivit en process
och som skapat en teknik som syftar till att stödja individens delaktighet i den egna rehabiliteringen
och guida denne genom sin process från att formulera, nå och behålla en målsättning79.

Brain, Landqvist-Stockman och Olsson, 2014
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/casemanagement
78 Bogarve, Camilla. 2012. Psykiatrisk rehabilitering som professionellt redskap i det återhämtningsinriktade
arbetet.
79 Bogarve, Camilla. 2012.
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När en person i rehabiliteringsprocessen har formulerat en målsättning är nästa steg att stödja
personen klargöra färdigheter som är personligt viktiga i olika livsområden. Ett område för
förändring, som personen väljer själv, kan vara boende, arbete, studier eller socialt umgänge.
Erfarenheten är att det är svårt att arbeta med förändring inom flera levnadsområden samtidigt.
Processen är manualbaserad och relativt enkel. Utmaningen i rehabiliteringsarbetet är inte att lära
sig de olika faserna eller verktygen, utan framför allt att lära sig att använda dessa på ett sätt så att
man bidrar till att hjälpa personen att bli delaktig och ”empowered”. Process och teknik kräver inte
modelltrohet till ”Boston” i övrigt utan kan användas inom ramen för andra modeller och inom olika
verksamheter. Flera försök att använda denna teknik i samband med andra modeller har gjorts med
framgång, tex ACT. En nyckelprincip är att personen måste uppfatta insatsen som ett stöd. Stödet
behöver vara långsiktigt och pågå utan tidsbegränsning så länge en person önskar och behöver det.

Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS)
Supported Employment (SE) utvecklades i början i slutet av 70-talet och Individual Placement and
Support (IPS) är en vidareutveckling av metoden som kom i början på 90-talet. SE och IPS har
utvecklats för delvis olika målgrupper och skiljer sig åt till viss del. Från början riktade sig SE uttalat till
personer med intellektuella funktionsnedsättningar och IPS till de med psykiska
funktionsnedsättningar. Numera har målgruppen breddats och omfattar även andra diagnoser och
andra arbetssökande. Begreppet SE används numera ofta synonymt med IPS i många sammanhang
och en stor del av den forskning om effektivitet som görs anger principerna i IPS som utgångspunkt80.
Metoderna SE och IPS delar en gemensam filosofisk grund som handlar om synsättet på människor
och hur arbetsrehabilitering ska bedrivas. Oavsett vad som begränsar svårigheten att få ett arbete
handlar det om att stötta människor från en icke-fungerande situation så att de kan få och behålla ett
arbete. Stödet utgår från personens intresse och motivation. SE/IPS-handledaren har till uppgift att
stötta personen ute på arbetsplatsen men även stötta arbetsgivaren så den kan skapa de bästa
förutsättningarna för en fungerande arbetssituation.
Personer med funktionsnedsättningar är ingen homogen grupp. De skiljer sig bl.a. åt avseende
yrkesinriktning, vilket slags stöd de vill ha och om de vill berätta om sin funktionsnedsättning för
arbetsgivare och arbetskamrater eller inte. SE tar hänsyn till de individuella önskemålen och
skräddarsyr tjänsterna efter dem. Dessutom tar man hänsyn till att många har behov av ett långvarigt
stöd när de har börjat arbeta. Därför är tjänsterna inte tidsbegränsade och arbetscoachen kan finnas
med i bakgrunden under flera år, samtidigt som man strävar efter att den anställde ska bli så
självständig och självgående som möjligt81.
Den bakomliggande filosofin bakom SE-metoderna är att alla människor med funktionsnedsättningar
eller andra hinder har förmåga att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. Villkoret är att man
hittar rätt arbete och rätt arbetsplats. Man satsar på att hitta ett arbete som tar vara på den
arbetssökandes starka sidor och motivation och inte går ut på att förändra deltagaren för att passa
ett arbete. Inom SE tänker man att rollen som löntagare ofta leder till att självbilden förändras. Att
kunna betrakta sig själv som en medborgare som aktivt bidrar till samhällets utveckling stärker
80
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självkänslan och är en grundtanke inom SE/IPS. Genom att komma in på arbetsmarknaden minskar
stigmatiseringen och den sociala acceptansen ökar, i takt med att omgivningen ser att individer med
funktionshinder lyckas i arbetslivet.
Utgångspunkten och målsättningen är att vanligt lönearbete kan passa alla, utifrån att rätt
förutsättningar skapas. Det är vanligt att personer med svår psykisk ohälsa stått utanför
arbetsmarknaden en längre tid. Många andra metoder är inriktade på att först bedöma
arbetsförmågan och därefter arbetsträna och stegvis ta sig tillbaka till ett vanligt lönearbete. IPS
däremot syftar inte till en stegvis återgång till arbete, utan hjälper brukaren att ta steget direkt och
målet är ett vanligt lönearbete.
SE-modellerna är utvecklade i en amerikansk kontext men för att de ska fungera i en svensk krävs att
den som arbetar med SE/IPS har god kännedom om olika aktörers roller och ansvar. Man bör ha
kännedom om aktuellt regelverk och vilket utbud av insatser som finns tillgängliga82.
Sammanfattningsvis talar den internationella forskningen för att SE (oftast undersökt i form av IPSmodellen) är effektivare än annan arbetsrehabilitering vad gäller deltagarnas anställningsgrad och att
deltagarna får arbete snabbare och behåller arbetet längre än i andra insatser. Anställningsgrad kan
påverkas av arbetssättet och kvaliteten i SE-coachernas sätt att stödja. SE verkar dock inte leda till en
högre livskvalitet för deltagare med psykiska funktionsnedsättningar. Andra studier av SE och
livskvalitet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar visar på att SE ger högre
livskvalitet.
Supported Employment (SE) i Sverige
SE började användas som alternativ till traditionella sysselsättningsalternativ för personer med
intellektuella funktionsnedsättningar. Målet med SE är att stödja personer med funktionsnedsättning
att nå framgång i en anställning på den öppna arbetsmarknaden i ett arbete som de själva valt att
arbeta i. Med åren har metoden utvecklats och har börjat användas för andra målgrupper, till
exempel riktat till personer med psykiska funktionsnedsättningar83.
I Sverige är en av de vanligare SE-modellerna Arbetsförmedlingens SIUS (särskilt introduktions- och
uppföljningsstöd) som riktar sig till arbetssökande personer med funktionsnedsättning. SIUS är en
anpassning efter den svenska arbetsmarknadspolitiken och startade som försöksverksamhet på
Arbetsförmedlingen 1993 men har därefter blivit en av Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Idag
finns det ca 800 SIUS-konsulenter i Sverige. Under 2000-talet har SE i allt större omfattning börjat
användas som metod inom arbetslivsinriktad rehabilitering i Sverige.
Svenska studier avseende SE och IPS visar att IPS ger positiva effekter på anställningsgrad och
sysselsättningsgrad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det kan också ge en positiv
effekt på livskvalitet och egenmakt om vissa kontextuella faktorer föreligger såsom ett bra
bemötande på arbetsplatsen och från de professionella i rehabiliteringsprocessen. IPS-processen
ledde till positiva förändringar av deltagarnas psykiatriska symptom och hur de fungerade
Magnusson, B & Jacobson A, 2014, s 171-172.
Gustavsson, J. 2014. Supported employment i en svensk kontext – förutsättningar när personer med
funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete. Örebro universitet; 2014.
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psykosocialt. Det kunde också ge ökad upplevelse av egenmakt och livskvalitet. Studierna visar dock
på svårigheter att implementera SE och IPS fullt ut i Sverige utifrån att rehabiliteringssystemet utgör
en barriär84.
Resultaten ligger i linje med tidigare resultat om SE/IPS vilket indikerar att SE är framgångsrik som
metod för såväl de med psykisk funktionsnedsättning som för personer med annan typ av
funktionsnedsättning. SE tycks i den meningen kunna adressera och samarbeta med strukturer som
andra insatser inom arbetsmarknad och socialpolitik haft svårt att möta. De sociala strukturer som
avhandlingen lyfter fram som betydelsefulla i kontexten för SE är normstrukturer,
produktionsstrukturer, ekonomiska incitamentstrukturer och tillitsstrukturer.
Areberg (2013) visar i sina studier av IPS att 46 procent av IPS-deltagarna fick anställning jämfört med
11 procent av de som erhöll traditionell rehabilitering vid en uppföljning efter 18 månader85.
Deltagarna i IPS fick dessutom arbete snabbare, arbetade fler timmar och under längre tid samt hade
en högre inkomst. Sysselsättningseffekten visade sig också vara god för IPS-deltagare jämfört med de
som erhöll traditionella rehabiliteringsinsatser. Bland deltagarna i IPS hade 80 procent arbete eller
praktik vid 18-månadersuppföljning jämfört med 20 procent av dem som erhållit traditionell
rehabilitering86.
Individual Placement Support
När personer med psykiska funktionshinder ska få, hitta och behålla ett arbete på den öppna
arbetsmarknaden är IPS den modell som i internationella studier har visat på de bästa resultaten.
Modellen utvecklades i början av 90-talet i USA. Den är en standardiserad och manualbaserad modell
av SE som från början utvecklades för personer med allvarliga psykiska störningar och har sitt
ursprung i ACT (Assertive Community treatment). Det arbetsrehabiliterande arbetet i IPS är
integrerat med det psykiatriska arbetet. Målsättningen är att öka integreringen i samhället för
personer med psykiska funktionshinder, förbättra sociala och yrkesmässiga funktioner, minska
återfallsfrekvens samt öka tillfredställelsen i livet87.
IPS är till för alla som är intresserade av att arbeta, oavsett psykiatrisk diagnos, symtom,
arbetslivserfarenheter eller andra problem som missbruk och kognitiva störningar. Filosofin är att
människor med psykisk funktionsnedsättning kan lönearbeta utan tidigare arbetsträning, och att
ingen ska utestängas från den möjligheten. Man väntar inte på att personerna först ska bli
”anställningsbara” innan det är dags att ge sig ut på öppna arbetsmarknaden. I stället anser man att
de är ”redo” när de säger att de vill arbeta88.
IPS har en utarbetad programtrohetsskala och utarbetade manualer. Programtrohetskalan anger de
viktigaste beståndsdelarna i IPS. Med hjälp av den kan man bedöma i vilken utsträckning en enskild
verksamhet följer normerna och riktlinjerna för modellen. Forskningen har visat att verksamheter
med hög trohet till modellen är effektivare än verksamheter med låg trohet. Programtrohetsskalan
Ibid.
Areberg C. 2013. Individual Placement and Support (IPS) for persons with severe mental illness-Outcomes of a
randomised controlled trial in Sweden. Lunds Universitet.
86 Ibid.
87 Magnusson, B & Jacobson A, 2014, s 170.
88 Socialstyrelsen, 2012-8-5.
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består av 25 kriterier, uppdelade på tre områden: personal, organisation och insatser
(Socialstyrelsen, 2012-8-5).

Arbetsintegrerande sociala företag
Arbetsintegrerande Sociala företag (ASF) är företag vars verksamhet och mål handlar om att skapa
samhällsnytta. Ett ASF har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle
och arbetsliv. Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som driver
näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) och som har ett övergripande
ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i
arbetsliv och samhälle.
Ett ASF skiljer sig därmed från företag med sociala mål i allmänhet, företag med verksamhet inom
den sociala sektorn, privata företag som säljer rehabilitering/arbetsträning/arbetsförmedling och
offentligt ägda rehabiliterings-/arbetsträningsverksamheter. Genom sitt ideella syfte och sin
självständiga ställning i förhållande till offentlig verksamhet utgör ASF en viktig del av det civila
samhället. Bakom dessa företag finns också ofta en huvudman i form av en ideell organisation eller
ekonomisk förening. ASF är alltså självständiga juridiska personer men har en nära relation till
offentlig sektor som leverantör av rehabiliteringstjänster och samarbetspart.
Det arbetsintegrerande sociala företaget skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal
eller på annat dokumenterat sätt. Delaktigheten är viktig och gör att ASF skiljer sig från offentlig
verksamhet, privata rehabiliteringsföretag och t.ex Samhall. Det har sin grund i den fasta
övertygelsen att delaktighet i arbetet, den personliga utvecklingen men också i företagets drift och
beslut ger unika förutsättningar för personlig utveckling, empowerment/egenmakt.
ASF är näringsdrivande verksamheter, fristående från offentlig sektor och som strävar efter att gå
med vinst. Vinsten från ett ASF återinvesteras i den egna eller liknande verksamheter och syftar till
att utveckla verksamheter, integrera fler personer i arbetslivet eller utveckla medarbetarna genom
kompetensutveckling eller andra insatser. Det övergripande syftet kan alltså beskrivas som ideellt, i
likhet med vad som faller inom det civila samhället i stort.
De arbetsintegrerande sociala företagen hjälper inte bara människor ”på väg mot arbetsmarknaden”.
Dessa företag är en aktör på marknaden och en del av arbetsmarknaden. Det leder helt naturligt till
att kontakterna med andra företag i lokalsamhället är stora och att inlåsningseffekterna bör vara
mindre i jämförelse med kommunala sysselsättningar och arbetsträningsplatser. Även delaktigheten
och empowerment är generellt sett större i dessa företag, vilket gör att individen har ett mer
grundläggande ansvar och möjligheter för att kunna och vilja ändra sin situation i syfte att t ex gå
vidare på arbetsmarknaden.

Motiverande samtal, MI
MI är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta
förändringsprocesser. Från början användes den främst inom beroendevård/missbruksbehandling
men numera är det en spridd samtalsmetod även inom andra områden. MI är en personcentrerad

56

Diarienummer: 2015/00122-24

form av vägledning och grundas på samarbete. Syftet är att framkalla och stärka personens
motivation till förändring89.
MI bygger på humanistisk psykologi och är till stor del ett resultat av kliniska erfarenheter. Det finns
vissa kopplingar mellan MI och självbestämmandeteorin (self-determination theory, SDT). MI växte
fram under 1980-talet och vissa av de delar som fanns med i dess uppkomst används fortfarande90.

3.5 Beskrivning av insatser i länet
Inför starten av MIA har förbunden följt, deltagit i och bedrivit pilotverksamheter för att förbereda,
testa och utveckla nya arbetssätt. Under detta avsnitt beskrivs dessa kortfattat.

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning
Under 2014-2016 pågick regeringsuppdraget att effektutvärdera insatser för målgruppen unga med
aktivitetsersättning. Anledningen var att öka kunskapen om hur arbetslivsinriktade insatser påverkar
möjligheterna för unga med funktionsnedsättningar att komma ut i arbete Internationell forskning
visar att Supported Employment ger resultat men det har varit svårt att använda resultaten i en
svensk kontext och dra paralleller med svenska arbetsmarknadsförhållanden.
I effektutvärderingen deltog drygt 1 000 individer, där deltagarna via lottning erbjöds en av följande
tre insatser;




Supported Employment genom Arbetsförmedlingen SIUS
Case management i kombination med Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans
förstärkta samarbete (exkl. SIUS)
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta samarbete (exkl. SIUS eller Case
management).

Uppdraget skall återrapporteras till Regeringen den 31 mars 2017 och resultaten av
forskningsstudien har inte redovisats ännu. Försäkringskassan har däremot fått ett uppdrag som
bland annat innefattar att utveckla sitt arbete med att identifiera de unga personer med
aktivitetsersättning som har behov av förberedande eller arbetslivsinriktade insatser91. I uppdraget
ingår också att utveckla utredningarna av arbetsförmågan inför beslut om aktivitetsersättning. Av
uppdraget framgår att Försäkringskassan i samråd med Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) ska nyttja relevanta erfarenheter från uppdraget Effektutvärdering av insatser för
unga med aktivitetsersättning.
Rollen Case manager i effektutvärderingen
Inom ramarna för regeringsuppdraget syftade Case managerns roll till att verka för att individen får
de behov och förutsättningar tillgodosedda som på sikt bidrar till förbättrade möjligheter att både få
och behålla en anställning på arbetsmarknaden92. Det stöd som Case managern bidrog med i
Miller och Rollnick, 2013.
Ibid.
91 Nyhetsbrev 2:2017 Effektutvärderingen.
92 Stöd för Case Managers i regeringsuppdraget Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning.
89

90
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processen till att få ett arbete formas utifrån individens varierande behov av stöd, det kunde bland
annat handla om att hjälpa individen att komma i väg till arbetet på morgonen eller att hjälpa
individen att ordna barnomsorg för att möjliggöra arbete.
Case managerns roll var att utgå från individens behov och uppdrag och de möjligheter till stöd som
finns hos olika aktörer, bl.a. genom att hitta en praktikplats. Case managern hade därefter i uppgift
att, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, stödja och motivera individen att söka jobb och bistå
i kontakter med arbetsgivare. Ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen var i detta skede
avgörande då myndigheten ansvarade för insatser och program exempelvis anställningsstöd,
arbetshjälpmedel samt beslut om praktikperioder.
Under regeringsuppdragets tid utbildades ett 40-tal medarbetare i 30 kommuner i metoden Case
management, dock fick utbildningen en del kritik då den mer utformades som en utbildning för
personligt ombud.
Lokala erfarenheter av regeringsuppdraget
I Stockholms län medverkade Botkyrka, Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Stockholms stad
regeringsuppdraget. I Stockholms stad tilldelades 56 deltagare insatsen Case management och ca 40
procent av deltagarna har gått vidare till arbete eller studier. Ca 25 deltagare har önskat få fortsatt
stöd från Case managern efter att forskningsstudien avslutades i december 2016.
Samordningsförbundet Stockholms Stad beslutade att delta i MIA-projektet med insatsen Case
management för att ta tillvara på de goda erfarenheterna av Effektutvärderingen.
I Botkyrka deltog 18 deltagare i insatsen Case management. Av dessa har 5 fått anställning, 2
deltagare har börjat studera och 7 deltagare har pågående praktik. Case managern i Botkyrka har
utvecklat ett nära stöd i syfte att deltagaren ska närma sig arbetsmarknaden. Stödet har inletts med
en kartläggning över mål/utvecklingsområden och ser till att skapa tillit och allians. Bl.a. har
samverkan med Försäkringskassan & Arbetsförmedlingen utvecklats, men även andra aktörer som
hälso- sjukvården och kommunalt boendestöd, bistånds/LSS-handläggare, lärare, arbetsgivare,
anhöriga och vänner. I uppdraget har det även inneburit att se till att deltagaren blir väl bemött av
myndighetspersoner som deltagaren möter.
Under perioden 1 september-31 december 2016 startade Samordningsförbundet Östra Södertörn en
insats baserad på erfarenheterna från regeringsuppdraget Effektutvärdering av insatser för unga med
aktivitetsersättning. Insatsen riktade sig till unga med aktivitetsersättning som hade behov av
samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och under projekttiden fick 10 deltagare
individuellt stöd av en Case manager (CM).
Lärdomarna från piloten är att Case managern ska fungera som en samordnande länk för individen i
kontakt med berörda myndigheter och vården samt att stödet till individen måste organiseras i
samverkan. Case managern har haft möjlighet att arbeta närmare individen än vad
Försäkringskassans handläggare har haft utrymme att göra, vilket har gjort att deltagarens behov av
stöd har synliggjorts och att hen fått tillgång till ett mer samordnat stöd i ett tidigare skede. Piloten
har därmed bidragit till att starta en långsiktig utveckling av insatsen och metoden kommer att ingå i
MIA där den kommer att utökas, utvecklas och spridas i Stockholms län med ett gemensamt
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metodstöd. I pilotprojektet framkom även att det behövs rutiner för administration av insatsen CM
samt att det behövs ett processtöd för samordning, handledning och uppföljning.

Erfarenheter från arbete med SE och IPS i Botkyrka, Huddinge och Salem
Samordningsförbundet har framgångsrikt finansierat och stöttat utveckling och samordnat stöd
enligt supported employmentmetodiken (SE) för avgränsade målgrupper med psykiska
funktionsnedsättningar, t.ex. START-projektet och AkSe. Dessa erfarenheter kommer nu tas tillvara i
verksamhet riktad till en bredare målgrupp.
Under 2016 har Samordningsförbundet HBS finansierat ett metodstöd för implementering av
metoden Individual Placement and Support (IPS) hos samordningsförbundets parter. Verksamheten
vänder sig främst till personal i Huddinge, Botkyrka och Salems kommun, som önskar praktisk
handledning och tillämpning av metoden IPS, stöd i att utveckla strukturerat arbete med
arbetsgivarkontakter och/eller informera om IPS på myndigheterna och inom hälso– och sjukvården.
I uppdraget ingår även att samordna samverkansmötet där deltagare från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, psykiatrin, kommunernas socialpsykiatri och brukarrepresentanter ingår.
Metodstödet har bland annat arbetat med att stödja insatser till att utveckla ett strukturerat
samarbete med arbetsgivare, ett arbete som kommer att beaktas inom MIA.

Bostonmodellen i Södertälje (GPS-projektet)
I Södertälje har Enheten för arbetsrehabilitering (EFA) haft ett pilotprojekt inför MIA, kallat GPSprojektet. Syftet var att pröva samordning av ”förrehabilitering” och steget vidare för deltagare som
uppbär ekonomiskt bistånd och har en psykisk ohälsa. En tredjedel av deltagarna har inremitterats
från Försäkringskassan. Piloten har genomförts från april 2016 och avslutas när MIA projektet startar
sin genomförandefas. Projektmålet var att 45 deltagare skulle erbjudas möjlighet att använda
Bostonmodellen som metodik. Möjliga deltagare var personer som uppbar ekonomiskt bistånd samt
personer som inte kvalificerar sig till Arbetsförmedlingens ordinarie program. Piloten öppnade också
upp för att unga med aktivitetsersättning samt långtidssjukskrivna. 49 deltagare deltog i insatsen,
varav 32 från kommunens försörjningsstöd och 17 från Försäkringskassan.
Piloten bemannades med två samordnare, som arbetade utifrån Case management metoden,
Bostonmodellen och IPS, samt en arbetsterapeut. Deltagarna erbjöds friskvård, motion och hälsa,
anpassad SFI, arbetsträning, yoga, datakurs samt simning.
Från Försörjningsstöd var målgruppen individer med lång sjukhistorik som inte kvalificerar sig till
Arbetsförmedlingens ordinarie program. Från Försäkringskassan prioriterades unga med
aktivitetsersättning samt även här långtidssjukskrivna som inte kvalificerar sig till
Arbetsförmedlingens ordinarie program.
Medarbetarna i GPS har arbetat som samordnare med kompetens i Bostonmodellen och har
erfarenheter av att arbeta som rehabassistent, Case manager, arbetsterapeut, arbetskonsulent med
IPS, nätverksledare samt som arbetshandledare på Arbetsintegrerande sociala företag. Metoder,
verktyg och processer som har utvecklats och prövats under piloten ligger till grund för revidering
och vidare utveckling till start av MIA 1 april.
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Förrehabilitering i Nynäshamn
På Arbete och utvecklingscentrum (AUC) i Nynäshamn erbjuds personer som uppbär försörjningsstöd
olika insatser och aktiviteter för att kunna bli självförsörjande. Sedan ett par år tillbaka har AUC haft
en insats som heter Uppstartskurs och som syftar till att ge personer perspektiv på sin situation samt
hitta nya vägar till egen försörjning. Insatsen har inte fungerat för alla, dels för att några inte har varit
redo för arbete efter avslutad kurs och dels för att några inte har varit redo för insatsen utan behövt
mer stöd inför Uppstartskursen. Mot bakgrund av detta startades ett pilotprojekt med finansiering av
Samordningsförbundet Östra Södertörn som kommit att kallas för Piloten.
Piloten är en arbetsförberedande insats som har innehållit gruppträffar en gång i veckan. Till skillnad
från Uppstartskursen har Piloten inte haft bestämda teman för träffarna, utan istället har deltagarna
fått bestämma från ena gången till den andra vad de vill ta upp för att skapa delaktighet. De tre
arbetskonsulenter som hållit i Piloten har dock kunnat ge förslag på olika teman och exempel på
teman har varit stresshantering, ekonomi samt budget– och skuldrådgivning. Totalt har 11 personer
deltagit i piloten. Fyra deltagare har avslutat; två till studier, en till praktik och en har flyttat.
Grundtanken med Piloten har varit att deltagarna ska gå vidare så fort det är möjligt och hållbart. Till
skillnad från Uppstartskursen har Piloten varit öppen för alla och inte varit obligatorisk. Deltagarna
har därför varit mellan 16-60 år samt haft olika erfarenhet och problematik vilket har skapat väldigt
blandade grupper. Samtidigt har många haft en väldigt ojämn närvaro, vilket har identifierats som en
del av problematiken för flera av deltagarna. Piloten har fungerat som en för-förrehabilitering till
Uppstartskursen, där deltagaren får stöd i sitt motivationsarbete och rustas för att kunna
tillgodogöra sig vidare insatser i Uppstartskursen.

Rådgivande teamet i Södra Roslagen
MIA Södra Roslagen ska bygga vidare på erfarenheterna från Rådgivande teamets rådgivande
insatser och skapa tidsbegränsade förrehabiliterande insatser både i grupp och individuellt som kan
stärka individen för nästa steg.
Under slutet av 2014, genomförde Samordningsförbundet södra Roslagen en enklare analys av
behovet av samverkan och samordning inom rehabiliteringsområdet för medborgare inom Täby och
Österåkers kommuner.93 Analysen visade att en prioriterad behovsgrupp var unga vuxna som varken
arbetar eller studerar, med funktionsnedsättning och/eller en komplex situation. Analysen
utmynnade i ett förslag om fördjupat samarbete mellan samordningsförbundets medlemsaktörer
kring behovsgruppen i syfte att verka för ett minskat glapp mellan aktörerna för att få till stånd en
snabb, samordnad rehabiliteringsprocess – Rådgivande teamet.
2016, genomförde Samordningsförbundet Södra Roslagen, med stöd av riktade Finsammedel
(beviljade av Försäkringskassan i mars 2016) en kartläggnings- och behovsanalys av gruppen Unga
Vuxna som varken arbetar eller studerar94 och utgör ett underlag till förbundets kommande insatser i
det lokala genomförandeprojektet inom MIA. Kartläggningen omfattade grupperna unga med
aktivitetsersättning, unga i risk för att hamna i aktivitetsersättning samt unga vuxna som varken
Dahlgren, S. Behovsanalys inom Samordningsförbundet Södra Roslagen. Stockholm: Samordningsförbundet
Södra Roslagen, 2014.
94 Lindblom, J. Lokal kartläggnings och behovsanalys av unga vuxna som varken arbetar eller studerar, Södra
Roslagens Samordningsförbund, 2016.
93
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arbetar eller studerar i Täby och Österåkers kommuner och syftade till få en helhetsbild av behov,
utveckla individanpassade insatser och möjliggöra att fler personer med aktivitetsersättning kan ta
del av samordningsförbundets insatser. För att fånga upp unga som finns hos alla aktörer inom
förbundets verksamhetsområde, inkluderades även unga sjukskrivna samt unga inskrivna på Prima
vuxenpsykiatri i Täby.
Insatsen det myndighetsgemensamma Rådgivande teamet startades 2015 på uppdrag av
förbundsstyrelsen. Teamet, som finns lokalt i både Täby och i Österåker, består av handläggare från
medlemsparterna, Arbetsförmedlingen Södra Roslagen, Försäkringskassan i Norrort, Täby och
Österåkers kommun samt Landstinget. Syftet har varit att erbjuda en sammanhållen översikt över de
insatser som finns och ge individen/ordinarie handläggare råd om vidare planering, för att öka
individens möjlighet till egen försörjning eller studier genom att föreslå lämpliga insatser och stöd
hos de olika myndigheterna.
Inom ramen för Rådgivandeteamet, har förbundet, vid sidan av myndigheternas ordinarie insatser,
erbjudit deltagarna dels individuell vägledning, dels en förrehabiliteringskurs. Kursen innehöll
gruppträffar och individuellt arbetscoachningsstöd med syfte att förbereda och närma sig
arbetsmarknaden.
Rådgivande teamets roll är att bidra med ett helhetsperspektiv kring individens situation och att
fungera som stöd till handläggaren/ deltagaren i att utforma en individuell plan, och aktiviteter, för
att närma sig arbetslivet. De metoder Rådgivande teamet främst använt är Motiverande samtal och
en modifierad form av Case management. Under 2016 har insatsen haft 80 deltagare.

Arbetsintegrerande sociala företag som rehabiliteringsaktörer
De sociala företagen ses som viktiga samarbetspartner till Samordningsförbundet Östra Södertörn
och dess medlemmar. Förbundet har arbetat strategiskt med utvecklingen av samverkan med
arbetsintegrerande sociala företag (ASF) sedan 2011. Inledningsvis anställdes en
verksamhetsutvecklare som fick i uppdrag att främja start av arbetsintegrerande sociala företag i
Haninge, Nynäshamn och Tyresö. En viktig grund för arbetet var att Haninge kommun år 2009 antog
en policy för främjande av sociala företag. Modellen med att ha en utsedd verksamhetsutvecklare
med fokus på att stödja och utveckla förutsättningarna för socialt företagande har varit viktig. Detta
har bidragit till att det finns en kontaktperson hos Samordningsförbundet att vända sig till, både för
enskilda entreprenörer och för tjänstemän i de offentliga myndigheterna. Verksamhetsutvecklaren
har också fungerat som en länk mellan de arbetsintegrerande sociala företagen och myndigheterna,
som dörröppnare, för att utveckla samverkan.
Förbundet sökte och beviljades medel från ESF, för Resursmodellen Södertörn, som drevs under åren
2012-2014. Det visade sig innovativt och lyckosamt när förbundet bjöd in befintliga och blivande
sociala företag som partners till socialfondsprojektet. Det visade sig vara en kvalitativ skillnad mellan
arbetsträning i sociala företag jämfört med offentlig verksamhet eller vanliga företag95. I intervjuer
med deltagarna har det bland annat kommit fram att de känner sig sedda och får ett bra bemötande

95

Följeforskning av Resursmodellen Södertörn. Ledningskonsulterna & Oxford research, december 2014
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i en anpassad miljö. Deltagarna har beskrivit att de är nöjda med hur de bemötts och hur deras
insatser tagits tillvara i de sociala företagen och från beställarna, dvs. från myndigheternas sida, har
synen på verksamheten förändrats och de ser idag hur de sociala företagens verksamhet fungerar
som ett komplement till myndigheternas egna insatser.
Som fortsättning på stödet till de sociala företagen initierades ett gemensamt Arvsfondsprojekt, SEvägen till arbete, då de sociala företagen utbildades i metoden Supported Employment. Resultaten
från projektet visade att 72 procent av deltagarna började arbeta eller studera efter arbetsträningen
på företagen.
En erfarenhet från Östra Södertörn är att många deltagare kan behöva ta ytterligare ett steg innan de
är beredda att starta en arbetsträning. Det kan handla om behov av friskvårdsinsatser, självstärkande
aktiviteter för att motivera deltagarna och stärka deras självförtroende innan de bereds en
arbetsträningsplats på ett socialt företag. En intention med MIA projektet är att på flera sätt dra
nytta av dessa erfarenheter från Östra Södertörn och ytterligare utveckla samverkan för att stödja
ASF till att bli professionella aktörer för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Din väg vidare i Värmdö
Värmdös dåvarande samordningsförbund VärmSam var en av parterna i en tidigare ESF-ansökan som
inte beviljades stöd. I syfte att skaffa sig en bättre baskunskap och analys inför den därefter
kommande ESF-ansökan valde VärmSam att initiera ett pilotprojekt, ”Din väg vidare”. Projektet
genomfördes under perioden mars – december 2016 och tog sin utgångspunkt i de beskrivna
behoven av ett mera samordnat och effektivt arbete kring medborgare som var i behov av stöd från
fler än en av parterna för att på sikt nå hel eller delvis självförsörjning.
De nämnda parterna var Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan Socialförvaltningen i Värmdö
kommun och samordningsförbundet VärmSam. Som inspirationskälla till pilotprojektet hade man
sett verksamhet i bland annat Tyresö kring ”En-dörr-in” och arbetet med Resursråd.
Att skapa förutsättningar för samverkande parter att fysiskt verka från samma plats är ett beprövat
arbetssätt där man ofta når mycket positiva effekter för de personer som har behov av samordnat
stöd. Målet med pilotprojektet var att det skulle finnas en fungerande myndighetsgemensam
plattform som kunde användas inför projektet MIA, Mobilisering inför arbete.
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4. Förändringsteori som inkluderar mål för jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling
Resurser:

Insatser:

Resultat:

Effekter på mellanlång sikt:

Effekter på lång sikt:

Finansiella medel från
Europeiska Social-fonden.

Metoder som utvecklas och
anpassas utifrån varje förbunds
lokala förutsättningar.

Ett lärande mellan
Samordningsförbunden och
medverkande organisationer som
innebär utveckling av metoder
som bidrar till
kostnadseffektivitet,
evidensbaserade
förrehabiliteringsinsatser samt
metoder som bygger på
deltagarnas individuella önskemål
och behov.

En struktur för samverkan och lärande mellan
Samordnings-förbunden.

En ökad samverkan i form av

En regional, delprojektövergripande styrgrupp.
Lokala styrgrupper.
Projektledningsgrupp
bestående av projektledare,
delprojektledare m fl.
En intern utredare, samt en
kommunikatör.
Brukarrevision (extern
resurs).
Relevanta samverkansparter.
Handläggare som deltar i
utvecklings-arbetet.

Utveckling av en
myndighetsgemensam plattform
som grund för
en ökad samverkan kring
förrehabiliterande insatser och ett
gemensamt lärande mellan
myndigheterna och över
förbundsgränserna.
Insatser som möjliggör för att kunna
testa och experimentera som grund
för ett gemensamt lärande.
Strukturpåverkande insatser för
arbetsintegrerande sociala företag.
Löpande stöd till cheferna hos
parterna (lokalt och regionalt) även i
form styrgruppsutbildningar.
Individuellt utformade insatser till
deltagarna.

Former för samverkan för att
bidra till en regional stödfunktion
för arbets-integrerade sociala
företag.
Användning och implementering
av metoder som möjliggör en
resultatmätning av förbundens
effekter.
Regelbunden uppföljning av
faktorer som rör de horisontella
principerna.
Samma insatser erbjuds kvinnor
och män.
All projektpersonal arbetar med
attitydpåverkan.

En förbättrad organisations- och
myndighetsövergripande samverkan som
bidrar till kostnadseffektiva arbetssätt och ett
systematiskt informationsutbyte med
individens behov i fokus.

samordnade och evidens-baserade
förrehabiliterings-insatser, en plattform
för gemensamt lärande, processer som
främjar kostnadseffektiv samverkan samt
en ökad samsyn kring målgruppernas
behov.

Projektet har bidragit till utvecklingen av en
regional stödfunktion för arbetsintegrerande
sociala företag.

En tydligare och förstärkt roll för
Samordningsförbunden kring insatser till
personer med sammansatt problematik.

Vetenskapligt beprövade och/eller
evidensbaserade metoder och arbetssätt för
individer med sammansatt problematik.

Ett ökat arbetskraftsutbud i länet.

Förutsättningar för en långsiktig
resultatmätning av effekter.
Kvinnor och män kunna har kunnat ta del av
projektets insatser för att kunna närma sig
arbetsmarknaden.

Aktörer inom civilsamhället med en
tydligare roll inom samhällets
arbetsinriktade förrehabilitering.
En breddad och mer inkluderande
arbetsmarknad.
Minskade skillnader mellan kvinnors och
mäns möjligheter att få arbete.

En verksamhet fri från köns-diskriminering.
En ökad kunskap om jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering hos
handläggare, beredningsgrupper och
styrelser.

Kvinnor och män får arbetsmarknadsstöd
och förrehabiliterande insatser på lika
villkor.
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4.2 Effekter på lång sikt - några år efter projektslut har vi som följd av projektet:




En ökad samverkan i form av;
-

utvecklade, samordnade och evidensbaserade förrehabiliteringsinsatser som grund för
att öka möjligheterna för personer med sammansatt problematik att arbeta, studera
eller delta i ordinarie arbetsförberedande insatser,

-

en plattform (fysiska möten, digitalt stöd och organisering) för gemensamt lärande med
tillgång till kompetens och en gemensam kunskapsbank som stödjer strategisk utveckling
och implementering av systematiska metoder och arbetssätt mellan medverkande
samordningsförbund,

-

samordnade processer som främjar långvarig och kostnadseffektiv samverkan mellan
berörda medlemsparter och relevanta organisationer från civilsamhället samt

-

en ökad samsyn på såväl lokal, regional som nationell nivå kring målgruppernas behov
och vilka arbetssätt som är effektiva för arbetslivsinriktad förrehabilitering.

En tydligare och förstärkt roll för Samordningsförbunden genom att de;
-

utgör en etablerad struktur som används av samhällets parter för insatser till personer
med sammansatt problematik samt

-

påverkar regionala och nationella arbetsmarknadspolitiska beslut som rör målgruppen
personer med sammansatt problematik.



Ett ökat arbetskraftsutbud i länet genom att flera personer med sammansatt problematik
rustas till arbete genom etablerade förrehabiliterande insatser.



Aktörer inom civilsamhället, inte minst de arbetsintegrerande sociala företagen, med en
tydligare roll inom samhällets arbetsinriktade förrehabilitering.

Horisontella principer:
 En breddad och mer inkluderande arbetsmarknad genom attitydpåverkan på arbetsgivare
som del i förrehabiliterande insatser.


Minskade skillnader mellan kvinnors/mäns möjligheter att nå egen försörjning via arbete.



Kvinnor och män får arbetsmarknadsstöd och förrehabiliterande insatser på lika villkor
genom att vi har medverkat till en mindre könssegregerad arbetsmarknad i länet.
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En ökad sysselsättningsgrad för personer som har en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga genom en effektivare matchning.



Tillgänglighet, icke-diskriminering och jämställdhet genomsyrar förbundens
verksamhetsplanering, upphandlingsprocesser, rekrytering av personal, val av lokaler,



bemötande, tillgång till hjälpmedel/utrustning, information och kommunikation.



Samordningsförbunden har ett systematiskt arbetssätt med koppling till de horisontella
kriterierna.

4.3 Effekter på mellanlång sikt – vid projektslut har vi som följd av projektet:



En struktur för samverkan och lärande mellan Samordningsförbunden i länet med avsikt och
förutsättningar att driva projektets insatser vidare i ordinarie verksamhet.



En förbättrad organisations- och myndighetsövergripande samverkan mellan
Samordningsförbunden och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen
(socialtjänster och arbetsmarknadsenheter), Landstinget (hälso- och sjukvården och
psykiatrin) som lett till:

-

kostnadseffektiva arbetssätt som bygger på anpassade insatser enligt principen ”rätt
insats vid rätt tidpunkt till rätt målgrupp och rätt kostnad” för att motverka stuprörstänk
samt

-

systematiskt informationsutbyte mellan berörda myndigheter och organisationer med
individens behov i fokus.



Bidragit till utvecklingen av en regional stödfunktion för arbetsintegrerande sociala företag i
länet som innebär att de sociala företagen stärkt sin roll som aktörer för arbetslivsinriktad
rehabilitering.



Vetenskapligt beprövade och/eller evidensbaserade metoder och arbetssätt som bidrar till
att öka delaktighet och känsla av egenmakt i processen hos individer med sammansatt
problematik.
Förutsättningar för en långsiktig resultatmätning av förbundens effekter.
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Möjliggjort att kvinnor och män kunna ta del av projektets insatser som grund för att kunna
känna en ökad makt över sin egen situation och för att kunna närma sig en etablering på
arbetsmarknaden i form av;
-

en ökad egen försörjning genom arbete eller studier alternativt

-

en medverkan i ordinarie arbetslivsinriktade insatser.

Horisontella principer:
 En större bredd av yrken/arbetsuppgifter inom arbetsträningsplatser vilket gynnar
möjligheterna att erbjuda deltagarna icke-könsstereotypa arbetsuppgifter.


Bidragit till en verksamhet fri från könsdiskriminering genom metoder för att arbeta med
inkludering och ett genusperspektiv.



En ökad kunskap om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering hos handläggare,
beredningsgrupper och styrelser inom förbunden.



Deltagare i projektet som känt sig inkluderade och som kunnat delta i projektets insatser på
lika villkor.

 Medarbetare och ledare som fungerar som ambassadörer för en tillgänglig och inkluderande
arbetsmarknad i länet.

4.4 Resultat – detta krävs av oss för att uppnå effekter:




Ett lärande mellan samordningsförbunden och medverkande myndigheter/ organisationer i
projektet som innebär utveckling, anpassning och implementering av gemensamma;
-

metoder som kan bidra till kostnadseffektivitet och anpassade insatser som motverkar
stuprörstänk genom att skapa samordning inom och mellan medverkande
myndigheter/organisationer - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun
(socialtjänster och arbetsmarknadsenheter), Landsting (hälso- och sjukvården och
psykiatrin),

-

metoder som kan bidra till vetenskapligt beprövade och/eller evidensbaserade
rehabiliteringsinsatser samt

-

metoder och strategier som bygger på deltagarnas egenmakt, delaktighet samt
individuella önskemål och behov.

Former för samverkan med Socialfondens programområde 1-projekt Kugghjulet för att bidra
till en regional stödfunktion för arbetsintegrerande sociala företag i länet.
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Användning och implementering av metoder som skapar förutsättningar för en långsiktig
resultatmätning av förbundens effekter.



Kvinnor och män ur projektets målgrupp deltar i projektets insatser. De känner en ökad makt
över sin egen situation och närmar sig en etablering på arbetsmarknaden.

Horisontella principer:
 Regelbunden uppföljning av faktorer som rör de horisontella principerna.


Att samma insatser erbjuds till både kvinnor och män.



Att samtliga medarbetare och chefer som är verksamma och engagerade i projektet arbetar
med påverkan av attityder och förhållningssätt kopplat till de horisontella principerna.



Utveckling av metoder i projektet som bygger på kvinnors och mäns egenmakt.



Utveckling av metoder som bygger på ett inkluderande genusperspektiv med ambition att
bidra till en verksamhet fri från könsdiskriminering.



Tillgängliga insatser så att människor med psykisk, fysisk, social och kognitiv
funktionsnedsättning kan delta i projektets verksamhet på lika villkor.

4.5 Insatser – dessa aktiviteter krävs för att vi ska kunna leverera resultat och effekter:


Metoder som utvecklas och anpassas utifrån varje förbunds och medlemskommuns lokala
förutsättningar via sex olika delprojekt hos deltagande samverkansförbund.



Utveckling av en myndighetsgemensam plattform som grund för;
-

en ökad samverkan för att kunna möta individens förutsättningar och behov som grund
för förrehabiliterande insatser,
insatser som kan bidra till ett gemensamt lärande, en sammanhållen syn på samverkan
och till en ökad kunskapsöverföring mellan myndigheterna samt
samverkan och erfarenhetsutbyte mellan delprojekten och över förbundsgränserna
under projektperioden.



Insatser som möjliggör för att kunna testa och experimentera som grund för ett gemensamt
lärande.



Strukturpåverkande insatser avseende de hinder som identifierats för arbets-integrerande
sociala företag.



Löpande stöd till cheferna hos parterna (lokalt och regionalt) inklusive
styrgruppsutbildningar som även ska omfatta företrädare för projektet Kugghjulet.
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Utveckling av rutiner för systematiskt informationsutbyte mellan projekt, delprojekt och
deltagande parter.



Individuellt utformade insatser till deltagarna i form av;

-

stöd till arbete genom metoderna Supported Employment, Case Management, IPS och
Boston metoden
kartläggningsamtal,
rehabkordinering,
förrehabiliterande insatser,
samtalsstöd och självstärkande insatser,
aktivitetsförmågebedömning,
arbetsmarknadsinformation samt
skräddarsydda arbetsträningsinsatser hos kommun och arbetsintegrerande sociala företag.

-

Horisontella principer:
 Medvetandegöra eventuella skillnader mellan medarbetarnas förhållningssätt till kvinnor
respektive män.


Alla engagerade i projektet arbetar aktivt med attityder, värderingar och förhållnings-sätt.



Internt utbildningsarbete i projektet och hos samtliga parter.

4.6 Resurser – detta krävs av oss för att genomföra insatser och för att nå
förväntade mål och effekter:


Finansiella medel från Europeiska Socialfonden.


-

Projekt som byggs upp organisatoriskt genom;
en övergripande/central styrgrupp,
lokala styrgrupper som sammankallas av respektive delprojektledare,
projektledningsgrupp bestående av projektchef, delprojektledare m fl samt
förbundschefer som finns till projektets förfogande.



En intern utredare.



En intern kommunikatör.



Brukarrevision (extern resurs).



Samverkansparter som har ett stort förtroende för Samordningsförbundens roll i samverkan.



Handläggare i myndighetsgemensamma plattformar som deltar i utvecklingsarbetet.
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Horisontella principer:
 Växthuset


ESI support (extern resurs via ESF).



Medarbetares kompetens.



Kommunikationsplan som genomsyras av faktorer som rör de horisontella principerna.



Metod: Genushanden.
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5. Mål för förväntade resultat i form av prestationer och effekter
på kort och medellång sikt.
Mål på
individ/deltagarnivå96:

Indikator:

Förväntat
utfall:

Underlag för
mätning:

Ansvarig
för
mätning:

Mål 1: 2500 deltagare ska få
ta del av projektets insatser.

Antal registrerade
deltagare i projektet vid
projektslut.

2500
deltagare.

Projektets
deltagarstatistik till
Svenska ESF-rådet.

Projektägaren.

Mål 2: Minst 30 procent av
projektets avslutade
deltagare får en ökad egen
försörjning genom arbete
eller studier.

Andel av projektets
deltagare som är
självförsörjande genom
arbete eller studier vid
avslut och 6 månader
efter att de avslutat sin
medverkan i projektet.

> 30 procent.

Informationsinhämtn
ing från berörda
parter (via ordinarie
handläggare),
kompletterat med
enkätundersökning
till deltagare (urval)
som inte ingår i
registerutdraget.

Projektmedarbetare.

Mål 3: Minst 40 procent av
projektets deltagare kan
delta i ordinarie arbetsförberedande insatser
genom att de har rustats till
att närma sig arbetsmarknaden.

Andel av projektets
deltagare som deltar i
ordinarie arbetsförberedande insatser vid
avslutat
förrehabiliterande
aktiviteter i projektet.

> 40 procent.

Informationsinhämtn
ing från berörda
parter (via ordinarie
handläggare)
kompletterat med
enkätundersökning
till deltagare (urval)
som inte ingår i
registerutdraget.

Delprojektledare.

Mål 4: Minst 60 procent av
projektets deltagare känner
en ökad makt över sin
situation.

Andel av projektets
deltagare som vid avslut i
projektet anger att de
känner en ökad makt
över sin situation till följd
av sin medverkan i
projektet.

> 60 procent.

Enkät som delas ut
vid avslut av
deltagaren,
tillsammans med
indikatorenkät och
annan avslutsdokumentation.

Projektmedarbetare

Mål på organisations- och
systemnivå:

Indikator:

Förväntat
utfall:

Underlag för
mätning:

Ansvarig
för
mätning:

Samverkan och lärande:

Indikator 1: Andel
berörda chefer/
verksamhetsansvariga
från AF, FK, kommun och

> 50 procent

Enkätundersökning.

Delprojektledare.

96

Resultaten av utfallen på individ/deltagarnivå könsfördelas.
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Mål 1: Samverkan genom
Samordningsförbunden
mellan AF, FK, kommun
(socialtjänster och
arbetsmarknadsenheter)
och Landsting (hälso- och
sjukvården och psykiatrin)
har ökat.

Mål 2: Projektet har
motverkat ineffektivitet och
stuprörstänk genom att
skapa samordning inom och
mellan myndigheter/
organisationer genom
kostnadseffektiva arbetssätt
som bygger på anpassade
insatser enligt principen
”rätt insats vid rätt tidpunkt
till rätt person , av rätt aktör
och rätt kostnad” samt
systematiskt informationsutbyte mellan berörda
myndigheter och
organisationer med
individens behov i fokus.

Landsting som i
anslutning till projektets
avslutande kvartalsperiod
anser att projektet
bidragit till en ökad
myndighetsövergripande
samverkan kring
målgruppen.
Indikator 2: Andel
projektmedarbetare som
deltar i utvecklingsarbetet
och som upplever att
projektet bidragit till ett
lärande som stödjer dem i
utvecklingen av
metoder/arbetssätt.

> 80 procent

Projektchef
och
utredare.

Enkätundersökning.

> 60 procent

Delprojektledare.

Indikator 3: Andel
inremitterande parter
som upplever att
projektet bidragit till ett
lärande som stödjer dem i
utvecklingen av
metoder/arbetssätt.

Enkätundersökning.
Mål 3: Projektet har bidragit
till att Samordningsförbunden skapat ett
lärande genom att metoder
sprids och utvecklas mellan
förbunden och dess parter.

Andel berörda
chefer/verksamhetsansvariga från
Samordningsförbunden
och dess parter som
anser att det vid
projektslut i högre
utsträckning finns
metoder för att metoder
sprids och utvecklas än
vid projektstart.

> 70 procent.

Enkätundersökning.

Projektchef.

Jämförbara mätverktyg för
Samordningsförbunden:

Indikator 1: Förekomsten
av metoder för långsiktig
resultatmätning av
förbundens effekter.

Förekomsten
av metoder
för långsiktig
resultatmätning av
förbundens
effekter.

Enkätundersökning
till Samordningsförbundens ledning.

Utredare.

Mål 1: Projektet har skapat
förutsättningar för långsiktig
resultatmätning av
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förbundens effekter.
Indikator 2:
Samordningsförbunden
använder jämförbara
mätverktyg för
samverkans- och
individuppföljning.

Samtliga
Samordningsförbund
använder
jämförbara
mätverktyg
för
samverkansoch individuppföljning.

Enkätundersökning
till Samordningsförbundens ledning-

Vetenskapligt beprövade
och/eller evidensbaserade
metoder:

Mål 1: Projektet har
anpassat och tillämpat
verktyg och metoder som är
vetenskapligt beprövade
och/eller evidensbaserade/kunskapsbaserade
för att möta individens
behov.

Mål 2: Projektet har spridit
kunskap om verktyg och
metoder som är
vetenskapligt beprövade
och/eller evidensbaserade/kunskapsbaserade
för att möta individens
behov.

Projektchef.

Utredare.

Mål 1, indikator 1:
Förekomsten av verktyg
och metoder som är som
är vetenskapligt
beprövade och/eller
evidensbaserade/kunskapsbaserade för att möta
individens behov.

Mål 2, indikator 1: Ökad
kunskap bland
projektmedarbetarna om
verktyg och metoder som
är vetenskapligt
beprövade och/eller
evidensbaserade/kunskapsbaserade för att möta
individens behov.

Samtliga
delprojekt
tillämpar
metoderna.

80 % av
medarbetarna
har en ökad
kunskap…

Mätning av
metodtrogenhet.

Enkätundersökning
till projektmedarbetarna.

Mål 2, indikator 2: Ökad
kunskap bland
inremitterande parter om
verktyg och metoder som
är vetenskapligt
beprövade och/eller
evidensbaserade/kunskapsbaserade för att möta
50 % av in-
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individens behov.

Arbetsintegrerande sociala
företag:

remitterande
parter har en
ökad
kunskap..

Enkätundersökning
inremmitterande
parter.

Andel chefer och
verksamhetsansvariga
från
Samordningsförbundens
medverkande
organisationer som vid
projektslut anser att
arbetsintegrerande
sociala företag i
projektets kommuner är
lämpliga aktörer för
arbetslivsinriktad
rehabilitering i relation till
projektstart.

> 60 procent.

Enkätundersökning

Delprojektägare.

Mål för horisontella
principer:

Indikator:

Förväntat
utfall:

Underlag för
mätning:

Ansvarig
för
mätning:

Mål 1: Projektet ska bidra till
att Samordningsförbunden
utvecklar ett systematiskt
arbetssätt inom
jämställdhetsarbete.

Förekomsten av ett
systematiskt arbetssätt
inom jämställdhetsarbetet.

Samordningsf
örbund har
riktlinjer för
jämställdhetsarbetet.

Förbundets
strukturkapital

Projekt-chef
och
utredare

Mål 2: Kunskapen om a)
genusperspektiv och b) ickediskriminering och
likabehandling ska öka hos
handläggare, förbundens
ledningsgrupper och
styrelser.

Andel
projektmedarbetare och
företrädare för
förbundens
ledningsgrupper och
styrelser som anser att
insatserna lett till att man
fått a) ökad kunskap om
genusperspektiv samt b)
ökad kunskap om ickediskriminering och
likabehandling.

> 70 procent.

Enkätundersökning
kompletterat med
kvalitativa
datainsamlingsmetoder.

Projekt-chef

Mål 3: Projektet ska bidra till
att minska skillnaderna
mellan kvinnors och mäns
möjligheter att nå egen
försörjning genom arbete.

Andelen kvinnor
respektive män som fått
egen försörjning via
projektets insatser i
relation till könsfördelade
resultat i motsvarande
rehabiliterings- och

Avgörs i
samråd med
projektägaren.

Registerutdrag.

Utredare

Mål 1: Projektet har bidragit
till en regional stödfunktion
för arbetsintegrerande
sociala företag i länet genom
samverkan med PO1projektet Kugghjulet
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arbetsmarknadsinsats
och målgrupp i ordinarie
verksamhet.

Mål 4: Alla deltagare och
medarbetare i projektet ska
känna sig inkluderade och
ska kunna delta i projektets
verksamhet på lika villkor.

Andelen deltagare och
medarbetare i projektet
som a) känt sig
inkluderade och b)
upplever att de kunnat
delta i projektets
verksamhet på lika villkor.

> 80 procent.

Enkätundersökning
kompletterat med
kvalitativa
datainsamlingsmetoder.

Projekt-chef
och
delprojektledare
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6. Fördjupad samverkansanalys
”Genom utvecklad samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå, skapas
förutsättningar för utveckling och tillämpning av nya metoder som kan bidra till att uppnå målet om
full sysselsättning. Socialfonden kan skapa mervärde genom att underlätta insatser som förutsätter
kopplingar mellan politik- och insatsområden som ofta är organisatoriskt åtskilda.”
Socialfondsprogrammet 2014-2020.
Inom ramen för projektet har vi valt att dela upp samverkan i fyra nivåer.
1.
2.
3.
4.

Policynivå (lagstiftning och uppdragsnivå)
Strukturell nivå (mellan organisationerna)
Organisationsnivå (inom respektive organisation)
Individnivå (samverkan kring individen)

Med samverkan och samordning på policynivå avses att de uppdrag som regeringen ger olika
myndigheter är utformade på ett sådant sätt att varje myndighet har väldefinierade uppdrag som
kompletterar varandra och lagstiftningar som stödjer tillämpningen av dessa uppdrag och
ansvarsområden. Lagstiftning, regelverk och uppdrag som skapas ska gå ihop med varandra som
pusselbitar utan att det finns några gap mellan dem som möjliggör att individer faller mellan stolarna
eller att ”systemet” blir ineffektivt och missgynnar målgruppens möjligheter att närma sig
arbetsmarknaden.
Projektets långsiktiga effektmål innefattar även att samordningsförbundet har en ”tydligare och
förstärkt roll kring insatser för personer med sammansatt problematik”, vilket bland annat innebär
att påverka FINSAMs uppdrag. Dock är MIA:s möjlighet att leda ett förändringsarbete på policynivå
begränsad till att påverka utformningen av policy på lång sikt då den styrs av den nationella politiska
viljan. Projektet och dess styrgrupper kommer att arbeta för att påverka berörda beslutsfattare för
att främja samverkan på policynivå.

6.2 Strukturell nivå
I projektet kommer vi även att samverkan på strukturell nivå. Med detta avser vi att skapa samverkan
mellan olika organisationer (inom detta begrepp innefattas statliga och kommunala aktörer såväl
som civila samhälle och privata aktörer).
Syftet är att skapa en gemensam strategi för att skapa ett organiserat utbud av insatser som
kompletterar varandra. På så sätt kommer vi i projektet att skapa i samverkan ett utbud av insatser
som tillgodogör individens olika behov.
Strukturell samverkan är en förutsättning för att projektet ska nå sina effektmål. Bland projektets
effektmål kring samverkan har vi fastställt att MIA ska verka för:
En förbättrad organisations- och myndighetsövergripande samverkan mellan
Samordningsförbunden och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen
75

Diarienummer: 2015/00122-24

(socialtjänster och arbetsmarknadsenheter), Landstinget (hälso- och sjukvården
och psykiatrin) som lett till:
-

kostnadseffektiva arbetssätt som bygger på anpassade insatser enligt principen
”rätt insats vid rätt tidpunkt till rätt person, av rätt aktör, och till rätt kostnad” för
att motverka stuprörstänk samt

-

systematiskt informationsutbyte mellan berörda myndigheter och organisationer
med individens behov i fokus.

Det är på denna arena som samordningsförbunden uppfyller sitt främsta syfte och en styrka för MIA,
att skapa samverkan mellan sina medlemsorganisationer som leder till insatser som komplement till
de insatser som redan erbjuds inom respektive ordinarie verksamhet. Då samordningsförbundets
medlemsorganisationer består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sina respektive
kommuner, är samverkan med dessa en naturlig del av arbetet. Dessa organisationer är en del av
samordningsförbunden styrning då de representeras i samordningsförbundens styrelser,
beredningsgrupper och ledningsgrupper.
Samordningsförbunden är en struktur för att diskutera framtida behov av insatser samt genomföra
gemensam planering av insatser där varje organisation bidrar utifrån sina respektive resurser, givna
uppdrag och utvecklingsmöjligheter. Detta är en förutsättning för att tillsammans bygga upp nya
verksamheter.
Inom ramen för MIA har samordningsförbunden samverkat med sina respektive
medlemsorganisationer för att ta fram de behovsanalyser som ligger till grund för projektet. Varje
delprojekt har tidigt i utformandet av projektet haft olika processer som lett till lokala
behovsinventeringar. Behoven har sedan behandlats i varje samordningsförbund/delprojekt genom
förbundets styrelse, beredningsgrupp och ledningsgrupp som utformat de lokala verksamheterna
som kommer att finansieras inom ramen för detta projekt.
I projektet främjas denna samverkan på strukturell nivå då samarbetsparterna har samsyn kring de
utmaningar och behov som utvecklas. Det är viktigt att samarbetsparterna har gemensamma
utredningar, formulerar gemensamma problembilder och medverkar i varandras processer för att
hitta lösningar till gemensamma utmaningar.
För att säkra ett aktivt ägarskap av delprojektet från samordningsförbundens
medlemsorganisationer, kommer dessa att ingå i de lokala styrgrupperna. Detta ger dem möjlighet
att kontinuerligt följa projektet och vid behov ändra projektets riktning för att möta de lokala
behoven. Dessa parter kommer även att vara utförare av projektets aktiviteter (mer om detta under
samverkan på individnivå) samt är primära mottagare av projektets resultat och metoder.
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6.3 Organisationsnivå
Om samordning och samverkan på strukturell nivå avser hur en given fråga behandlas mellan
organisationerna, avser samordning och samverkan på organisationsnivå hur en given fråga
behandlas inom varje organisation.
Till skillnad från samverkan och samordning på strukturell nivå där syfte är att skapa en gemensam
strategi mellan organisationerna är syftet med samverkan och samordning på organisationsnivå att
skapa en gemensam strategi inom varje organisation.
Trots att detta är en utmaning inom stora organisationer med komplexa organisationsstrukturer och
där beslutsfattandet och agendan utformas långt ifrån den dagliga verksamheten, kommer vi att
arbeta med samverkan även på organisationsnivå. Inom projektet har vi skapat en rad aktiviteter för
att främja kunskapsöverföring, mer om detta under avsnittet som behandlar lärande i projektet.
En fördel som samordningsförbunden har i sin organisationsstruktur är att samordningsförbunden
arbetar som en integrerad del av sina medlemsorganisationers ordinarie struktur. Förbundets
styrning, genomsyras av beslutfattare från medlemsorganisationerna. Detta främjar återföringen av
projektets metoder och resultat in till medlemsorganisationerna såväl till politiken som till
tjänstemännen.

6.4 Individnivå
Inom ramen för projektet kommer samtliga samarbetsparter att vara operativa i arbetet med
deltagarna och samarbeta runt individen.
Syftet av samverkan på individnivå i MIA är att skapa en gemensam plan för varje deltagare som går
över myndighetsgränserna och tillgodoser hela deltagarens behov.
En grundpelare i detta är att insatserna som läggs in i den planen genomförs av de olika
samarbetsparterna, kompletterar varandra och bidrar till ett gemensamt mål utifrån deltagarens
behov för att närma sig arbetsmarknaden. I detta avseende främjas deltagaren av att personalen i
projektet anställs av samarbetsparterna och en är en integrerad del av linjeorganisationens ordinarie
arbete.
Utöver samverkan och samordning kring erbjudna insatser till deltagarna, kommer olika typer av
bedömningar och utredningar att genomföras i samverkan som ett sätt att effektivisera
kartläggningsarbetet. Detta ger goda förutsättningar för medarbetare från olika organisationer att ha
en samsyn kring deltagarens behov, målsättningar och tillstånd samt inkludera rätt insatser i
deltagarens handlingsplan.
Ett mervärde kring samverkan i projektet är de rutiner för uppföljning av deltagarens utveckling som
kommer att skapas under genomförandefasen i projektet samt kontinuerlig uppföljning av
deltagarens utveckling. Genom ett organiserat och kontinuerligt utbyte av information kring
deltagarens utveckling i de olika insatserna, kan respektive organisation snabbt justera deltagarens
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handlingsplan för att så snabbt som möjligt kunna identifiera vilka insatser som ger bättre eller sämre
resultat för deltagaren.
Detta möjliggörs genom att personalen i projektet anställs direkt hos samverkansparterna i projektet,
vilket även främjar ett aktivt delägarskap av projektet och de tillämpade metoderna i projektet från
samverkansparternas sida och leder till ett lättare absorberingsarbete.

6.5 Lärande
Inom samverkan är gemensamt lärande och utvecklingsarbete en viktig faktor.
Samverkan inom organisationerna och samverkan på strukturell nivå, främjar lärande inom och
mellan organisationer, såväl som att medarbetare arbetar i samverkan kring deltagarna. Trots detta,
visar tidigare erfarenheter av socialfondsprojekt att lärande inte sker automatiskt, utan processer
och aktiviteter måste integreras i verksamheten för att kunskapsöverföring och tillämpning ska ske.
Samverkan innebär att de involverade organisationerna ingår i en kontinuerlig
uppföljning/utvärderande och lärande process kring respektive organisations arbetssätt. En sådan
process om utfört i en gemensam plattform leder till ett konstruktivt utbyte av metoder och
arbetssätt samt ett gemensamt metodutvecklingsarbete som både skapar legitimitet bland de
deltagande organisationerna och skapar goda förutsättningar för kvalitetssäkring av insatser.
Utöver att vara ett uttalat mål i projekt, är lärandeperspektivet en integrerad del av projektets
förändringsteori och en förutsättning för att projektet ska uppfylla sina långsiktiga effektmål.
I samband med att projektets styrgrupp tog fram avropsförfrågan för den externa utvärderingen, har
styrgruppen diskuterat lärandeperspektivet i samband med utvärderingen och aktivitetsplaneringen i
projektet.
Då lärande var en av bedömningsgrunderna vid valet av extern utvärdering för projektet, är det
glädjande att projektets externa utvärderare integrerat insatser som planerats i projektet med i sin
utvärderingsplan.
Utvärderingen kommer att ha en central roll för lärandeprocesserna i projektet. De delrapporter och
processer som beskrivs i projektets utvärderingsplan är utformade för att ge goda förutsättningar för
en aktiv kunskapsöverföring mellan projektets olika delar och från den operativa nivån till styrningen
av projektet.
I projektet har vi en rad insatser vars syfte är att främja lärande:
Projektledarträffar varje månad. Vid dessa kommer projektchefen, delprojektledarna, utredare och
metodutvecklaren tillsammans att diskutera frågor som berör projektverksamheten. Fokus kommer
att ligga på tillämpningen av metoderna och absorberingsfrågor.
Lärande utvärderingsverkstad med projektgruppen. Strukturerad lärande- och utvärderingsprocess
där deltagarna involveras i utvärderingen av sina delprojekt under ledning av och med stöd från
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utvärderaren. Fokus kommer att ligga på att formulera, analysera och reflektera kring de olika
metoderna i delprojekten och hur de bidrar till projektets övergripande resultat och effekter.
Utbytesdagar för personalkategorier. I projektet kommer vi att samla medarbetare som har likande
roller i sina verksamheter utifrån de använda metoderna (till exempel CM, IPS, ASF osv.). Dessa
kommer att ingå i workshops som främjar erfarenhetsutbyten med varandra cirka två gånger per
termin/personalkategori.
Handledning kring metoderna Case management, Bostonmodellen, IPS och SE. Inom projektet
kommer vi att erbjuda medarbetare som använder sig av dessa metoder i sitt arbete handledning
och träffar cirka en gång i månaden. Detta är ett sätt att öka kunskapsbasen kring insatserna i
projektet samt kvalitetssäkra insatserna.

6.6 Samverkan med arbetsintegrerande ASF (ASF)
En av grundpelarna för metodutvecklingsarbetet inom MIA är samverkan med ASF och de insatser
som ASF kan erbjuda i form av arbetsträningsplaner och stöd till deltagarna.
En första utmaning i projektet har varit att finna bra samarbetsformer med ASF. I tidigare insatser har
samordningsförbunden arbetat utifrån olika samarbetsformer, en vanlig modell har varit att
samordningsförbunden finansierat den faktiska personalkostnaden för en handledare hos ASF i
samband med att deltagare placerats i företaget. Samarbetsformen har varit en typ av idéburet
offentligt partnerskap.
Utifrån gällande regelverk har detta tyvärr inte varit möjligt inom MIA då insatser som utförs av icke
offentliga aktörer måste upphandlas. Detta har försvårat samarbetet med ASF som då inte är en
intern part i projektet utan blir en extern, upphandlad leverantör.
Samordningsförbundet Östra Södertörn har en lång erfarenhet av att arbeta med ASF i sina
kommuner, därför omfattar Östra Södertörns delprojekt i högre grad än de andra delprojekten,
insatser genom sociala företag. Detta, har lett till att Östra Södertörn tidigt under analys och
planeringsfasen undersökt möjligheterna att upphandla insatser från sociala företagen.
Undersökningen som utförts med stöd av Upphandling Södertörn (ett upphandlingsstöd som flera av
samordningsförbundens huvudmän använder sig av) och SKL, utmynnade i att tjänsterna kommer att
upphandlas genom ett LOV förfarande (Lagen om valfrihet). Genom en LOV har företagen möjlighet
att lämna in anbud under hela avtalstiden och bli godkända leverantörer och deltagaren har
möjlighet att själv välja vilken leverantör hen vill ha.
Att upphandla ASF kan anses öka kostnadseffektiviteten i projektet, dock ligger det i
upphandlingsförfarandets natur, att möjliggöra att alla aktörer som kan leverera de efterfrågade
tjänsterna, kunna lämna ett giltigt anbud. Detta betyder att även aktörer som inte är av intresse för
MIAs metodutvecklingsarbete och privata aktörer kan komma att bli leverantörer i projektet.
Upphandlingen publicerades den första mars 2017 och är banbrytande då det är första gången ett
samordningsförbund använder sig av en LOV upphandling för denna typ av tjänster.
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Resterande delprojekt i MIA har tagit del av underlagen och kommer att ha möjligheten att använda
sig av samma/liknande underlag för sina respektive delprojekt. Frågan kring användningen av LOV är
en polariserad fråga bland de kommuner som ingår i projektet, vilket betyder att det kan finnas
delprojekt som väljer att hitta andra samarbetsformer med ASF. Stockholms samordningsförbund
undersöker möjligheten att upphandla ASFs tjänster genom den nya LOU som trädde i kraft i januari
2017. Den förändrade lagen ger bland annat möjlighet att skapa reserverade kontrakt som innebär
att upphandlande myndigheter har möjlighet att reservera (begränsa) deltagandet i
upphandlingsförfaranden för vissa s.k. sociala företag. I likhet med användningen av LOV från
samordningsförbundens sida skulle användningen av LOU med reserverade kontrakt vara
banbrytande i samordningsförbundens arbete.
Utöver synen på LOV, finns det andra faktorer som påverkar samarbetsformerna mellan delprojekten
och sociala företag. Samordningsförbundet Östra Södertörn som nämnts ovan, har ett upparbetat
samarbete med ASF i kommunerna, de andra delprojekten har lite olika förutsättningar, erfarenheter
och möjligheter.
Samordningsförbundet i Stockholms stad avser att påbörja arbetet med att främja socialt
företagande i Stockholm. Detta genom att anordna forum för att öka kunskapen om socialt
företagande hos chefer och medarbetare och starta dialog mellan berörda parter. Förbundet avser
även att kartlägga möjligheter för och behov av socialt företagande i Stockholm, samt för parterna
att köpa arbetsträningsplatser av sociala företag.
I Samordningsförbundet Stockholms stads behovsinventering har några stadsdelar uttryckt önskemål
om utvecklingsarbete kring sociala företag. Stadsdelsförvaltningen (SDF) Enskede-Årsta-Vantör
önskar att man kartlägger det lokala näringslivet och stödjer uppstart av sociala företag. I Farsta SDF
vill man starta företag och utveckla entreprenörer inom unga vuxna gruppen samt starta
hantverkshus med vägledning. Spånga-Tensta SDF har uttryckt prioriteringar för att utveckla fler
lokala jobb genom socialt företagande och för att utveckla företags sociala ansvarstagande. Man
önskar utveckla Trädgårdsstad i Järvadalen, skapa Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) kring
trygghetsskapande arbete samt ta fram riktlinjer för IOP. SDF Skarpnäck anser att Skarpnäcks gård
har bra förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet, och Skärholmens SDF vill öka antalet
arbetsplatser exempelvis genom en saluhall.
Samordningsförbundet i Södertälje har de senaste åren aktivt arbetat för att stödja
arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Södertälje. I Södertälje finns i dag ett antal ”sociala
företag” och fler är på idéstadiet eller under uppstart. Även andra aktörer inom social ekonomi kan
vara möjliga aktörer för samarbete. Fem av de ASF har visat intresse för att delta i projektet genom
att erbjuda arbetsträningsplatser.
Utanför ramen för projektet har samordningsförbundet i Södertälje, i samverkan med
näringslivskontoret i kommunen, beslutat att finansiera en 0,95 tjänst som ASF-koordinator hos
Coompanion, vilket projektet troligen kommer att kunna dra nytta av.
Samordningsförbunden HBS har idag inget strukturerat samarbete med arbetsintegrerande sociala
företag i kommunerna, men ett ökat intresse finns. Det finns medel avsatta i MIAs budget för köp av
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arbetsträningsplatser. För att möjliggöra detta kommer en handlingsplan att utarbetas för att
tydliggöra hur upphandling och köp av denna tjänst kan genomföras av parterna samt hur samverkan
med befintliga ASF kan främjas och möjliggöra för framväxten av fler. Handlingsplanen planeras
innehålla kartläggning av befintliga resurser, samverkansstruktur kring och upphandling av
arbetsträningsplatser speciellt inriktade mot individens behov, kompetensutvecklingsinsatser, rutiner
för att kvalitetssäkra arbetsträningsplatserna, mötesstrukturer med det lokala näringslivet där ASF
innefattas.
För personer som saknar förankring på arbetsmarknaden har arbetsträning på sociala företag visat
sig vara ett bra verktyg och delprojektet Södra Roslagen har etablerade kontakter med två ASF (Le
Mat i Österåker och RE-innovation i Täby) och det finns möjligheter till samverkan med ytterligare två
verksamheter i Österåker.
Samordningsförbunden Södra Roslagen planerar för att kunna erbjuda
arbetsträningsplatser/arbetsprövning för deltagare som inte är redo för arbetsträning genom
Arbetsförmedlingens ordinarie insatser, genom upphandling på ASF.
Samordningsförbundet VärNa arbetar med att kartlägga behov och möjligheter att, genom en
effektivare samverkan mellan ägarorganisationerna, eventuella andra parter och företag med fokus
på att ASF lägga grund för ett antal konkreta insatser riktade till medlemmarnas målgrupper i
allmänhet och projektets målgrupper i synnerhet.
Socialt företagande och Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) finns utpekade som möjliga metoder
för framgångsrika insatser i projektplanen för MIA-projektet. VärNa menar att det är angeläget att
testa olika former för exempelvis förrehabiliterande insatser, inte minst ur ett effektivitetsperspektiv.
Inom VärNas geografi finns det idag få sociala företag och ASF, något som VärNas medlemmar vill
verka för att stimulera så att de ska öka i antal.
Värmdö kommun har engagerat sig i frågan sedan en tid tillbaka och har bland annat gjort
studiebesök hos etablerade ASF i Stockholms län, men upplever att det behövs mer stöd och
kompetens för att kunna arbeta vidare med arbetsintegrerade sociala företag och främja ett
långsiktigt och hållbart samarbete.
VärNas delprojekt kommer att rekrytera en person till projektet som får i uppdrag att kartlägga
möjligheterna för kommunerna att stödja utveckling av och samarbete med ASF.
Vi ser det som angeläget att personen hittar ett nära samarbete inte bara med projektet och
befintliga/potentiella ASF inom VärNas geografi utan också med de två kommunernas
näringslivsenheter och arbetsförmedlingens arbetsgivarhandläggare.
Allt för att dels få visa på värdet i olika företagsformer med även för ett långsiktigt hållbart resultat av
insatserna. Som ytterligare ett stöd i detta arbete planerar VärNa även att samarbeta med
Coompanion för att ta del av deras specialistkompetens inom området ASF. VärNa kommer även att
ha ett löpande samarbete med MIA:s systerprojekt Kugghjulet som har som mål att skapa en
långsiktig stödstruktur för ASF i Stockholms län.
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6.7 Samverkan med Kugghjulet
Projektet kommer att samarbeta med projektet Kugghjulet, med Famna som projektägare, kring sitt
metodutvecklingsarbete samt kring skapandet av en stödstruktur för sociala företag i länet.
Som beskrivits ovan finns det ett stort behov i länet för att samordningsförbunden (inklusive dess
medlemsorganisationer) och ASF att få stöd i att utveckla sina respektive verksamheter.
Grundtanken är att MIA kommer att representera myndighetssfärens behov av tjänster, möjligheter
för finansiering och önskemål av kompetens från de sociala företagen. Kugghjulet kommer att bidra i
MIAs utvecklingsarbete och förmedla kunskap från myndigheterna till de medverkande ASF så att
dessa kan möta myndigheternas behov samt inkludera denna kunskap i den stödstruktur som
kommer att skapas genom Kugghjulet.
Bland vissa av samordningsförbundens medlemsorganisationer är kunskapen om mervärdet av
insatserna som ASF i länet kan erbjuda otillräckliga. Kugghjulet kommer att vara behjälplig att sprida
kunskap kring sociala företag och dess potential till MIAs samverkansparter.
Samverkan mellan projekten kommer att ske både på operativ nivå såväl som mellan projektets
styrning. Annica Falk som är MIAs styrgruppsordförande sitter med i Kugghjulets styrgrupp sedan
projektets start. Hennes roll är att överbrygga information mellan MIAs regionala styrgrupp och
Kugghjulets styrgrupp. Vid varje styrgruppsmöte har båda projekten en stående punkt på
dagordningen handlar om rapporteringen från varandras projekt.
Kugghjulets projektledare kommer att delta i MIAs månatliga projektledarträffar där bland annat
metodutvecklingsfrågor och planering av aktiviteter kommer att ske. Detta ger möjligheten för
projekten att tillsammans finna beröringspunkter kring aktiviteter i projekten samt ger en plattform
för lärande mellan projekten.
Under genomförandefasen av projektet kommer en kommunikationsplan för projektet att tas fram.
Projektets kommunikatör kommer att tillsammans med Kugghjulets kommunikatör se vilka
möjligheter av gemensam kommunikation som kommer att vara möjlig, inte minst med avseende
kring gemensamma målgrupper, kommunikationskanaler mm.
Kunskapsöverföring kommer att vara en central del av samarbetet. De två projekten kommer att
arrangera gemensamma spridningsaktiviteter där medverkande organisationer i respektive projekt är
en av huvudmålgrupperna. Redan under analys och planeringsfasen har flera sådana arrangerats.
Även lärande kommer att vara en del av projektens samarbete. Kugghjulet kommer att delta i de
lärandeprocesser som kommer att arrangeras inom ramen för MIA.
I MIAs upphandlingsunderlag av extern utvärdering har krav ställts på att projektens utvärdering ska
samarbeta med Kugghjulets utvärdering, inte minst kring lärandeprocesser i de två projekten.
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6.8 Lista samverkansparter
Telefonnummer Organisationsnummer

CFRAnummer

Samordningsförbundet Ritva Widgren
Östra Södertörn

08-606 8241

222000-2162

45661345

Arbetsförmedlingen
Östra Södertörn

Pia Erneborg

0140-486 28 24

202100-2114

19070846

Försäkringskassan
Södertörn

Josefina
Sjöblom

010-116 23 36

202100-5521

11301447

Haninge kommun

Siw Lideståhl

08-606 81 57

212000-0084

21276035

Tyresö kommun

Ewa Eriksson

08-5782 97 13

212000-0092

19089382

Nynäshamns kommun

Charlotta
Dahlbom

08-520 682 22

212000-0233

19105733

073-421 85 08

222000-3020

00000001

Samarbetspart

Kontaktperson

Samordningsförbundet Elin Asplund
Botkyrka, Huddinge,
Salem
Botkyrka kommun

Greta Lund
Johnsson

08-530 615 76

212000-2882

39656954

Salems kommun

Karin
Nordenmalm

070-783 62 05

212000-2874

22763346

Huddinge kommun

Maria Berglund

08-535 377 10

212000-0068

19519461

Arbetsförmedlingen
Huddinge

Claudia
Zamorano

010-488 29 65

202100-2114

19070853

Försäkringskassan
Sydväst

Mimi
Magnusson

010-116 33 35

202100-5521

11301371

Arbetsförmedlingen
Botkyrka Salem

Anne-Marie
Illum

010-486 45 56

202100-2114

23848955

070-363 85 00

222000-1925

44743334

Samordningsförbundet Kjell
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Södertälje

Sjundemark

Södertälje kommun

Christina
Gustafsson

8-523 061 77

212000-0159

28412914

Arbetsförmedlingen
Södertälje

Claes-Göran
Nilsson

010-486 75 45

212100-2114

19070945

Försäkringskassan
Södertälje

Susanne Landin

010-119 11 09

202100-5521

11301397

0725-67 72 01

222000-2683

50408152

Samordningsförbundet Karin Gellin
VärNa
Nacka kommun

Malin
Westerback

08-718 90 55

212000-0167

24349375

Värmdö kommun

Andreas
Johansson

08-570 470 00

212000-0035

19084870

Arbetsförmedlingen
Nacka/Värmdö

Mats
Hammarbäck

010-486 38 98

202100-2114

0000000

Försäkringskassan
Sydost

Jenny
Gustafsson

010-11 30 04

202100-5521

11301496

222000-3079

00000001

Samordningsförbundet Sophia Dahlgren 073-625 22 14
Södra Roslagen
Täby kommun

Kotte
Wennberg

08-5558 591 82

212000-0118

0000000

Österåker kommun

Maria
Thomelius

08-540 812 63

212000-2892

19103712

Arbetsförmedlingen
Södra Roslagen

Anna-Carin
Södertröm

010-487 12 97

202100-2114

19546811

Försäkringskassan
Nordost

Lena Åkerstedt

010-116 39 30

202100-5521

11301439

84

Diarienummer: 2015/00122-24

Samordningsförbundet Eva Magnusson
Stockholm Stad

08-508 49 180

222000-3178

57180572

Arbetsförmedlingen
Stockholm Samverkan

Ulrica Malmén
Brodd

010-486 72 17

202100-2114

27204734

Försäkringskassan

Kay Berndtsson

010-116 33 13

202100-5521

44238665

Psykiatri Södra
Stockholm, SLL

Petra Hohn

08-123 411 01

232100-0016

21283619

Stockholm Stad

Lena Romert

08-508 49 198

212000-0142

51944098
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7. Intressentanalys utifrån mottagare av resultat och
absorptionsförmåga
Som det framgår av vår samverkansanalys, innefattar projektet ett stort antal samarbetsparter som
kommer att medverka i projektets styrning och utförande. Under analys- och planeringsfasen har vi
kunnat identifiera olika aktörer som har olika intressen i projektet. I vår analys har vi avgränsat oss till
de aktörer som är av intresse för projektet, utifrån absorberingsförmåga och som är mottagare av
projektets resultat.
I analysen nedan har en ”intressentfaktor” räknats fram kring varje intressent. Intressentfaktorn är
en produkt av två värden som baseras på intressentens inflytande i projektet och intressentens
intressegrad gentemot projektet. Värden för dessa två kan variera mellan 1 som innebär låg
intressegrad och lågt inflytande och 5 som betecknar högt intresse gentemot projektet och
motsvarande högt inflytande i projektet.
Beträffande Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna är dessa värden inledningsvis
höga i projektet utifrån att de ingår i samordningsförbundens styrning. Deras intresse och inflytande
kan redan identifieras genom att samtliga styrelser för förbunden varit involverade i att skapa
projektverksamheten och beslutat att tillsammans söka och genomföra projektet. Stockholm läns
landsting har samma utgångpunkt som övriga medlemmar, men som de argumenteras nedan är
deras medverkan i projektet mindre än samordningsförbundens övriga medlemsorganisationer.
De intressenter vi identifierat som berörs i hög grad av projektets verksamhet, resultat och effekter
och har en hög absorptionsförmåga har vi arbetat med under analys- och planeringsfasen för att de
ska ha ett stort inflytande i projektet. Vi har även utformat projektet för att främja
absorberingsprocessen inom dessa organisationer. Styrgruppsarbetet och de lärande processer vi
kommer att utföra i projektet, är några exempel på detta.
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Intressent

Intressegrad

Inflytande

Intressefakto
r

Resultat/nytta från
projektet

Förväntad absorbering

Arbetsförmedlingen
lokalt och regionalt

Värde 5: Har visat stort
intresse på lokal och
regional nivå. De är
intresserade om
metoder för att uppnå
bättre resultat för
deltagare i AF/FK
samverkan.

Värde 4:
Arbetsförmedlingen är
med i samtliga lokala
styrgrupper och är med i
projektets regionala
styrgrupp. Avseende
projektets
genomförande är
arbetsförmedlingen en
av utförarna av
projektets aktiviteter.

Värde: 20

-

-

Värde 5:

Värde 3:

Värde: 15

Kommunerna är
intresserade av det
metodutvecklingsarbet
e som kommer att
bedrivas i projektet.

Samtliga kommuner är
med i respektive lokala
styrgrupper dock inte i
den regionala
styrgruppen. Avseende
projektets
genomförande är alla
kommuner utförare av
vissa av projektets

Projektets 12
kommuner

Flera av målgrupperna
för MIA finns inom
kommunernas

-

Utveckling av AF/FK
samverkan.
MIAs effektmål.

-

-

-

-

-

Ökad kunskap om ASF
bland beslutsfattare
och medarbetare.
Möjligheter och former
för samarbete med ASF.
Minska antalet
individer med
försörjningsstöd.
MIAs effektmål och
aktiviteternas resultat.

-

-

-

Implementering av Case
Manager tjänster.
Möjlighet till
arbetsträning på ASF.
Bättre flöden/processer
AF/FK samverkan
Gemensamma
arbetssätt kring
målgruppen
Samordningsförbunden
som en resurs i
ordinarie arbete.
Implementering av Case
Manager/SE tjänster.
Möjlighet till
arbetsträning på ASF.
Samordningsförbunden
som en resurs i sitt
arbete.
Gemensamma
arbetssätt kring
målgruppen
Samordningsförbunden
som en resurs i
ordinarie arbete.
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Försäkringskassan

Stockholm Läns
Landsting (SLL)

försörjningsstöd.

aktiviteter.

Värde 5: De är
intresserade av
metoder för att uppnå
bättre resultat för
deltagare i AF/FK
samverkan.

Värde 4:
Försäkringskassan är
med i samtliga lokala
styrgrupper och är med i
projektets regionala
styrgrupp. Avseende
projektets
genomförande är
arbetsförmedlingen en
av utförarna av
projektets aktiviteter.

Värde: 20

Värde 2: SLL är med i två
lokala styrgrupper.

Värde: 6

Värde 3: SLL har ett
intresse av medverkan i
lokala delprojekt

-

Värde 5: ASF har ett
stort intresse både
gentemot de enskilda

-

-

-

Värde 2: Då enskilda ASF
är upphandlade parter i
projektet är deras

-

-

-

Arbetsintegrerande
Sociala Företag (ASF)

Utveckling av AF/FK
samverkan.
Är mottagare av
projektets resultat, för
spridning av
information.

Värde: 10

-

MIAs effektmål.
Bättre samverkan på
lokal och regional nivå.
Är mottagare av
projektets resultat, för
spridning av
information.
Kunskap om
samverkansparters
alternativa och/eller
parallella insatser i
samband med
sjukskrivning.
Arbetsmetoder i
projektet.
ASF tjänsternas

-

-

-

-

Implementering av Case
Manager tjänster.
Tillgång till
förrehabiliterande
insatser inför aktiviteter
inom det förstärkta
samarbetet.
Gemensamma
arbetssätt kring
målgruppen
Samordningsförbunden
som en resurs i
ordinarie arbete.
Ökat ägarskap,
tydligare roll
Gemensamma
arbetssätt kring
målgruppen
Samordningsförbunden
som en resurs i
ordinarie arbete.
Erbjuda patienter
alternativ till
sjukskrivning, eller
aktiviteter parallellt
med sjukskrivning.
Samarbetsformer
mellan ASF och
offentliga aktörer.
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delprojekten och det
regionala
utvecklingsarbetet.

inflytande väldigt låg
kring styrningen av
projektet. Genom
Kugghjulet inkluderar vi
ASFs perspektiv även i
styrningen av projektet.

-

-

utformande.
Information kring vilka
tjänster och villkor
MIAs samverkansparter
lägger på ASF.
MIAs resultatmål.
MIAs effektmål.

Kommunförbundet
Stockholms län (KSL)

Värde 3: KSL har
intresse av projektets
resultat och metoder
kring ökad andel SIP.

Värde 1: Deltar inte i
projektets styrning, men
kommer bjudas in till
strategiska forum.

Värde: 4

-

Är mottagare av
projektets resultat, för
spridning av
information.

-

Mottagare av kunskap
om hur Finsam arbetar i
Stockholm.

Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL)

Värde 3: SKL har
intresse kring
projektets resultat dels
som aktör i nationella
rådet, dels kring
utvecklingsarbetet för
ASF

Värde 2: Deltar inte i
projektets styrning,
däremot finns
intentioner om utbyte
kring arbetssätt och
metoder i nationellt ESFprojekt.

Värde: 6

-

Är mottagare av
projektets resultat, för
spridning av
information.

-

Mottagare av kunskap
kring utvecklingen av
Finsam.

Samordningsförbund i
övriga Sverige

Värde 3: Övriga
förbund är intresserade
av arbetssätt, metoder
och resultat. De
kommer att göra
studiebesök till MIA.

Värde 1: Deltar inte i
styrning men deras
synpunkter och
reflektioner om
projektet kommer vara
viktiga för MIA.

Värde: 3

-

Är mottagare av
projektets resultat, för
spridning av
information.

-

Mottagare av kunskap
kring utvecklingen av
Finsam.

Nationella rådet

Värde 3: Rådets
intresse kring projektet

Värde 3: Deltar inte i
projektets styrning, men

Värde: 9

-

Är mottagare av
projektets resultat, för

-
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rör dess resultat av
utveckling, hinder och
förutsättningar för
Finsam.

kommer bjudas in till
strategiska forum.

spridning av
information.
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8. Projektorganisation
ESF finansierad
Egen finansierad
Medfinansiering

Regional styrgrupp
Förbundschefer, Projektlchef (adjungerad), projektekonom (adjungerad), representanter
från kugghjulet (adjungerad), Försäkringskassan, Arbetsförmedligen, Svenska ESF rådet
(adjungerad)

ESF-Rådet
Projektägaren/ Projektgemensamma
Projektledare, Ekonom, Utredare, Metodstödjare, Metodutvecklare, Kommunikatör,
Externa utvärderingen,
Projektgruppen
Projektledare, Delprojektledare, Motodutvecklare, Utredare, Extern utvärderare, Projektledare PO1 projekt

Delprojekt HBS

Delprojekt SFRIS

Delprojekt SR

Delprojekt VärNa

Delprojekt ÖS

Lokal Styrgrupp

Lokal Styrgrupp

Lokal Styrgrupp

Lokal Styrgrupp

Lokal Styrgrupp

Projektpersonal
Delprojektledare, Case
manager, Se-Handledare, SeHandledare,
Arbetsförmedlare

Figur 1
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Projektpersonal

Projektpersonal

Delprojektledare,
Samordnare,
Arbetsförmedlare,
Arbetshandledare,
Arbetskonsulent, IPS, Senior
advisor, Sius handläggare,
Handläggare FK

Samordnare FK, samordnare,
Kursledare, Arbetscoach,
Delprojektledare,
Vårdkoordinator, Coach AF,
LLS handläggare,
Socialhandläggare

Projektpersonal
Delprojekägare,
Arbetsförmedlare,
Handläggare FK,
Processutvecklare NK,
Personligt ombud NK,
Administratör,
Socialsekreterare VK,
Arbetsförmedlare, ASFhandledare

Delprojekt Stockholm
Lokal Styrgrupp

Projektpersonal
Delprojektledare, Roamedarbetare, CM Handläggare,
Se handläggare,
Socialsekreterare, Fk
handleggare,
Mobiliseringshandledare,
Arbetsterapeut,
Ungdomshandledare, Pedagog,
Processledare, FK handläggare,
Pedagog, SYV, It pedagog

Projektpersonal
Delprojektledare, CM
handläggare
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Fel! Hittar inte referenskälla. illustrerar projektorganisationen i projektet. MIA är ett
änsövergripande projekt som består av sju delar. En så kallad ”projektgemensam” del och sex
stycken delprojekt.
Den ”projektgemensamma” delen syftar främst till det metodutvecklingsarbete som bedrivs inom
projektet, arbetet kring strategisk påverkan på regional nivå, utvärderingen, lärandeprocesser i
projektet samt metodstöd för delprojekten.
Projektägaren ansvarar för det projektgemensamma teamet, även om vissa medarbetare anställs hos
samverkansparterna. Projektchefen och projektekonomen anställs av projektägaren då dessa har ett
övergripande ansvar i projektet som relaterar till projektägarens roll (ytterligare klargörande nedan).
Lärande, förankring och metodutvecklingsprocesser görs givetvis även på lokal nivå i delprojekten
där även aktiviteterna med projektets deltagare genomförs.
Projektet innefattar en regional styrgrupp som består av cheferna från de sex medverkande
samordningsförbunden, en representant från Arbetsförmedlingen och en från Försäkringskassan
(dessa från arbetsområden Stockholm-Gotland) samt projektägarens biträdande förbundschef som
även är styrgruppsordförande. Som adjungerade i styrgruppen sitter projektchefen,
projektekonomen och projektets ESF samordnare.
För att främja samverkan mellan MIA och projektets systerprojekt Kugghjulet, kommer även en
representant från det projektet att vara adjungerad i MIAs styrgrupp, såväl som MIAs styrgrupp sitter
med i Kugghjulets styrgrupp.
Nedan en mer detaljerad lista av vilka som sitter i den regionala styrgruppen:
Namn

Organisation

Titel

Ritva Widgren

Samordningsförbundet Östra
Södertörn

Förbundschef

Annica Falk

Samordningsförbundet Östra
Södertörn

Biträdande förbundschef /ordförande i
styrgruppen

Elin Asplund

Samordningsförbundet
Huddinge, Botkyrka, Salem

Förbundschef

Ebba Sellström

Samordningsförbundet Södra
Roslagen

Förbundschef

Karin Gellin

Samordningsförbundet VärNa

Förbundschef

Kjell Sjundemark

Samordningsförbundet
Södertälje

Förbundschef
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Eva Magnusson

Samordningsförbundet
Stockholm

Förbundschef

Rosario Ali

Samordningsförbundet Östra
Södertörn

Projektchef (adjungerad i styrgruppen)

Yvonne Jansson

Svenska ESF-rådet

Samordnare för MIA (adjungerad i
styrgruppen)

Tomas Heghammar

Samordningsförbundet Östra
Södertörn

Ekonom i MIA (adjungerad i styrgruppen)

Kugghjulet
Pia Ackmark

Arbetsförmedlingen

Chef marknadsområde 1 Stockholm Gotland

Ara Zarei

Försäkringskassan

Verksamhetsområdeschef Stockholm
Gotland

Jenny Hjalmarson

Famna

Projektchef Famna (adjungerad i
styrgruppen)

Projektet innefattar även sex lokala styrgrupper där samverkansparterna i delprojekten sitter med.
Nedan en detaljerad lista av vilka som sitter i respektive lokal styrgrupp:

Namn

Organisation

Titel

Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem
Karin Nordenmalm

Salem kommun

Enhetschef Arbetsmarknadsenhet

Håkan JanghedeGyllenhammar

AF Botkyrka Salem

Sektionschef

ÅsMarie Blomqvist

AF Huddinge

Sektionschef

Mimi Magnusson

FK

Samverkansansvarig

Greta Lundh-Jonsson

Botkyrka kommun

Verksamhetschef Enheten för ekonomiskt bistånd

Seija Sirviö

Landstinget

Vårdenhetschef ADHD/Autismprogrammet
psykiatri Sydväst

Petra Bondesson

Botkyrka kommun

Biträdande enhetschef Jobbcenter
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Katja Nykänen

Huddinge kommun

Enhetschef Arbete och Försörjning

Jonatan Lindstrand

FK Huddinge

Enhetschef Avdelningen för sjukförsäkring

Christina Sehlen-Lopez

Botkyrka kommun

Sektionschef Arbete och rehabilitering

Ida Melin

Samordningsförbundet
HBS

Utvecklingsledare

Elin Asplund

Samordningsförbundet
HBS

Förbundschef

Maria Reed

Samordningsförbundet
HBS

Delprojektledare (adjungerad)

Samordningsförbundet Södertälje
Hans Carlsson/Kjell
Samordningsförbunden
Sjundemark
Södertälje

Förbundschef

Micaela Magnusson

Samordningsförbunden
Södertälje

Utvecklingsledare

Susanne Johansson

Södertälje kommun

Enhetschef, enheten för arbetsrehabilitering

Anna Flink

Södertälje kommun

Resultatområdeschef försörjningsstöd

Irene Eriksson

Södertälje kommun

Senior advisor, försörjningsstöd

Susanne Landin

Försäkringskassan

Samverkansansvarig

Ida Gustafsson

Försäkringskassan

Enhetschef

Roland Gustafsson

Arbetsförmedlingen

Projektsamordnare

Lena Rogeland

Samordningsförbundet
Södertälje

Delprojektledare (adjungerad)

Samordningsförbundet Södra Roslagen
Maria Thomelius

IFO Österåkers kommun

Kotte Wennberg

IFO Täby kommun

Marie Larsson-

Arbetsförmedlingen

Sakkunnig inom individ- och familjeomsorgen

Sektionschef
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Westergård
Karin Daun

Försäkringskassan

Lena Franzén Byttner

Stockholms läns landsting

Marie Bildhjerd

Täby kommun

Carina Lindblom

Försäkringskassan

Ebba Sellström

Samordningsförbundet SR

Samverkansansvarig

Avdelningschef funktionsnedsättning

Delprojektledare/Förbundschef

Samordningsförbundet Östra Södertörn
Samordningsförbundet
Ritva Widgren
Östra Södertörn

Förbundschef

Ingrid Månsson

Haninge kommun

avdelningschef för vuxenenheten

Ewa Eriksson

Tyresö kommun

avdelningschef för Fritid och arbetscentrum

Anna-Lena Engstedt

Tyresö kommun

myndighetschef IFO

Catarina Odenberg

Nynäshamns kommun

myndighetschef IFO

Gunnel Eklöv

Försäkringskassan

enhetschef aktivitetsersättning

Josefina Sjöblom

Försäkringskassan

enhetschef sjukpenning

Claudia Cures-Hansson

Arbetsförmedlingen

sektionschef AR

Roland Gustafsson

Arbetsförmedlingen

samordningsansvarig

Sophie Olofsson

Samordningsförbundet
Östra Södertörn

Delprojektledare (adjungerad)
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Samordningsförbundet Stockholm stad
Samordningsförbundet
Eva Magnusson
Stockholms stad

Förbundsordförande

Ulrica Malmén Brodd

Arbetsförmedlingen
Stockholm samverkan

Sektionschef

Kay Berndtsson

Försäkringskassan

Enhetschef Aktivitetsersättning

Petra Hohn

Psykiatri Södra
Stockholm, SLL

Enhetschef, Affektiv mottagning Globen

Lena Romert

Stockholm Stad

Enhetschef, Jobbstart-Jobbtorg
(sammankallande)

Maria Rösby

Samordningsförbundet
Stockholm stad

Delprojektledare (adjungerad)

Samordningsförbundet VärNa
En styrgrupp med representation från medlemmarna tillsätts under april månad, eftersom
samordningsförbundet är delprojektägare så leds styrgruppen av VärNa och sekreterare för
styrgruppen är delprojektledaren. Styrgruppens uppdrag är att med en tydlig kontinuitet följa
projektet utifrån beslutad projekt-, tids- och aktivitetsplan. Styrgruppen ska även tillstyrka eventuella
behov av justeringar som inte kräver styrelsens, projektägarens och/eller ESF-rådets beslut.

8.2 Beskrivning av rollerna i MIA
Rollbeskrivningen nedan är utformad utifrån tidigare erfarenheter hos projektägaren, de avtal som
tagits fram mellan projektägaren och delprojektägaren, Spel:s ”skrift om framgångsrikt
styrgruppsarbete” samt förra programperiodens klusterutvärdering.
I denna beskrivning redovisas inte rollfördelningarna för varje projektmedarbetare som arbetar med
deltagare, utan enbart roller i metodutvecklingsarbetet, uppföljning, ledningen och styrningen av
projektet. Resterande projektmedarbetare har en roll som är knyten direkt till verksamheten i
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projektet och är definierade av den metod som tillämpas i projekten. I bilagan ”metodöversikt”
redogörs för de metoder som ingår i projektet.
Rollfördelningarna nedan ska ses som riktlinjer för arbetet inom projektet. Då MIA är ett
utvecklingsprojekt kan rollfördelningen och ansvarsområden komma att förändras under
projekttiden för att matcha eventuella ändringar i projektets behov.
Projektägaren (Samordningsförbundet Östra Södertörn)
Projektägaren ansvarar för att på ett övergripande plan leda, följa upp och förvalta projektet i
enlighet med gällande lagstiftning och regelverk som fastställs av Svenska ESF-rådet. Projektägaren
ansvarar för att säkerställa att projektens samtliga delar genomförs i enlighet med bidragets och
utlysningens syfte och att delprojekten följer projektplanen.
Projektägaren ansvarar inte för styrningen av delprojektens verksamhet, dock ingår det i
projektägarens ansvar att se till att varje delprojekt agerar utifrån hela projektets bästa. Om så inte
skulle vara fallet har projektägaren skyldigheten att tillsammans med berörda parter styra upp
projektet.
Projektägaren ansvarar för all kommunikation och redovisning gentemot projektets bidragsgivare
Svenska ESF-rådet, samt att förmedla den del av bidraget som tillfaller delprojekten.
Projektägaren har även en operativ roll i projektet som bland annat inkluderar, men inte är
begränsad till, stödstrukturen för projektgemensamma insatser som aktiviteter kring gemensam
metodutveckling, den externa utvärderingen och lärandet i projektet. Utformningen av dessa
aktiviteter är baserad på de behov som framkommit under projektets analys och planeringsfas och
kan revideras under projekttiden.
Projektägaren är sammankallande för den regionala styrgruppen.
Delprojektägaren (respektive samordningsförbund)
Delprojektägaren ansvarar för att verkställa, leda, följa upp och förvalta verksamheten i sitt
delprojekt som beskrivs i projektets tids- och aktivitetsplan i enlighet med gällande lagstiftning och
regelverk som fastställs av Svenska ESF-rådet.
Under analys- och planeringsfasen har varje delprojekt utformat den verksamhet som ska verkställas
i respektive delprojekt i projektet under genomförandefasen. Dessa beskrivs i detalj i projektets
avstämningsrapport.
Under projekttiden kan det finnas behov av att införa ändringar i delprojektens verksamhet, när
sådana ändringar uppkommer ska de presenteras och godkännas av den lokala styrgruppen, den
regionala styrgruppen, projektägaren och Svenska ESF rådet innan ändringarna tillämpas.
Utöver genomförandet av aktiviteterna, ansvarar delprojektägaren även för adekvat bemanning av
verksamheten samt arbetet med de lokala samarbetsparterna och den lokala styrgruppen.
Delprojektägaren ansvarar för dokumentationen av projektets verksamhet och att informera
projektägaren om eventuella ändringar eller behov av stöd från projektägarens eller andra delprojekt
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sida. Fora för detta informationsbyte sker i den regionala styrgruppen, i projektgruppen och inte
minst i de lägesrapporter som delprojektägaren ansvarar för att skicka in till projektägaren
månadsvis.
Styrgrupperna
Projektet innefattar en regional styrgrupp och sex lokala styrgrupper som är knutna till varje
delprojekt. Styrgruppernas roll liknar varandra oavsett om dessa är av regional eller lokal karaktär.
Det som skiljer dessa två nivåer är främst att fokus för de lokala styrgrupperna ligger på den lokala
verksamheten, till skillnad för den regionala styrgruppen där fokus ligger på projektet i sin helhet.
Styrgruppens huvudroll är att styra projektet utifrån dess idé och syfte samt arbeta strategiskt för att
projektet ska nå sina effekt- och projektmål. Detta inkluderar arbetet kring spridning av kunskap som
framtagits genom projektet, spridning av projektets resultat samt absorbering av projektets
framgångsrika metoder. Styrgruppen ansvarar även för att de horisontella principerna integreras i
projektets verksamhet.
För att göra detta, har styrgruppen tillgång till olika verktyg i projektet så som rapporteringen av
projektverksamheten bland annat genom projektchefen eller delprojektledaren såväl som från den
externa utvärderaren.
Projektchefen och projektledarna agerar på uppdrag av styrgrupperna. Det huvudsakliga uppdraget
som styrgrupperna implicit har givit projektledningen, är att verkställa projektets verksamhet genom
att följa projektets tids- och aktivitetsplan.
För att projektet ska nå sina resultat kan det vara nödvändigt att införa ändringar i
projektverksamheten. Styrgruppen är det beslutsorgan där sådana ändringar ska presenteras och
godkännas innan de tillämpas. Observera dock att styrgruppen inte har något juridiskt ansvar kring
återbetalningsskyldighet, därför ska det av styrgruppen tagna beslutet godkännas av projektägaren
och av svenska ESF-rådet innan beslutet träder i kraft. För beslut som tas i de lokala styrgrupperna
ska dessa även godkännas av den regionala styrgruppen.
Förbundschef projektägaren
Projektägarens, Samordningsförbundet Östra Södertörn, högsta beslutsorgan är
samordningsförbundets styrelse. Projektägarens förbundschef agerar på uppdrag av projektägarens
styrelse och representerar projektägarens intresse i styrgruppen och andra sammanhang.
Förbundschefen har även en arbetsledarroll gentemot projektchefen.
Förbundschef delprojekt
Medverkande samordningsförbunds högsta beslutsorgan är respektive förbunds styrelse. Varje
förbundschef agerar på uppdrag av respektive styrelse där medlemsorganisationerna ingår i
förbundet (dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna).
Förbundscheferna representerar delprojekten i den regionala styrgruppen och är kopplingen mellan
den regionala styrgruppen, lokala styrgruppen och respektive förbundsstyrelse.
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Projektchef
Projektchefen agerar på uppdrag av projektägaren och projektets regionala styrgrupp. Projektchefen
är anställd av projektägaren och projektägarens förbundschef är projektchefens arbetsledare.
Projektchefen har ett övergripande ansvar för hela projektet, dock ansvarar inte hen för
verkställande av delprojektens verksamhet. I projektchefens ansvarsområde ingår det att se till att
samtliga delar i projektet utförs i linje med projektplanen och utifrån hela projektets bästa. I detta
ingår det även att kontinuerligt förutse eventuella risker och föreslå möjliga åtgärder till
projektägaren samt den regionala och/eller lokala styrgruppen. Projektchefen tillsammans med
utredaren ansvarar även för att följa upp att de horisontella principerna integreras i projektets
verksamhet.
Projektchefen tillsammans med projektets ekonom, ansvarar för all kommunikation och redovisning
gentemot projektets bidragsgivare Svenska ESF-rådet.
För att uppfylla hens ansvarsområde har projektchefen möjlighet att begära in underlag från övriga
projektparter.
Projektchefen ansvarar även att leda de projektgemensamma aktiviteterna och processerna som
beskrivs i avstämningsrapporten. Dessa kan komma att förändras under projekttiden, när sådana
ändringar uppkommer ska de presenteras och godkännas av den regionala styrgruppen,
projektägaren och Svenska ESF rådet innan ändringarna tillämpas.
För att leda ovan nämnda aktiviteter har projektchefen en arbetsledande roll gentemot projektets
kommunikatör, utredare, metodutvecklare, ekonomer och metodstödjare. Projektchefen är även
beställaren för de tjänster som upphandlas av tredje part av ”projektgemensamt” syfte.
Delprojektledare
Delprojektledare agerar på uppdrag av projektets regionala och lokala styrgrupp.
Delprojektledare ansvarar för att verkställa, leda, följa upp och förvalta verksamheten i sitt delprojekt
som beskrivs i projektets tids- och aktivitetsplan. Dessa kan komma att förändras under projekttiden,
när sådana ändringar uppkommer ska de presenteras och godkännas av den lokala styrgruppen,
regionala styrgruppen, projektägaren och Svenska ESF rådet innan ändringarna tillämpas.
Delprojektägaren ansvarar för dokumentation av projektets verksamhet och för att informera
projektägaren om eventuella ändringar eller behov av stöd från projektägarens eller andra delprojekt
sida.
Delprojektledaren ansvarar även för att sammanställa underlagen som krävs för projektets
redovisning och förmedla dem till projektchefen och projektekonomen.
Metodutvecklare
I projektet är samverkan mellan projektets insatser och det förstärkta samarbetet som sker mellan
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan viktigt för att projektet ska uppfylla sina effektmål.
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Metodutvecklarens roll är att arbeta med att leda utvecklingen och samordningen av deltagarflöden
mellan kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen.
Metodutvecklaren kommer att driva processer på operativ nivå för att säkra flödet av deltagarna,
såväl som på strategisk nivå för att driva projektet framåt och bidra till att utveckla
samordningsförbundens roll i förhållande till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det
gäller personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden.
Metodutvecklaren kommer att tillsammans med övriga projektgemensamma roller att arbeta bidra
kring projektets metodutvecklingsarbete, med fokus på samverkan.
Utredaren
Utredarens huvuduppgift är att säkerställa datainsamlingen och kvalitetssäkringen av grunddata
samt skapa rutiner för löpande redovisning av resultat för hela projektet.
Utredaren kommer att samla in och sammanställa underlagen från mätningsinstrumenten som ska
ligga till grund för mätning av resultatuppfyllelsen som ska analyseras av de externa utvärderarna.
Utredaren, tillsammans med projektchefen, ansvarar även för att följa upp att de horisontella
principerna integreras i projektets verksamhet.
Utredaren ska även stödja projektledningen och delprojektledarna inom sakområdet som
användningen av befintliga uppföljningssystem (som till exempel SUS och Aventus), samt bevaka att
brukarperspektivet tas tillvara i projektets samtliga delar.
Utredaren kommer även att arbeta med utvecklingen av metoder för utvärdering av effekterna av
finansiell samordning och använda de indikatorer som Nationella nätverket för samordningsförbund
(NNS) i samarbete med Örebro Universitet har tagit fram och kvalitetssäkrat, samt se över
möjligheten för långtidsuppföljningar och att mäta deltagarnas stegförflyttning. Utvärderarens
arbete kommer att även innefatta att koda in hela projektets enkäter och sammanställa resultatet
för MIA såväl som rapportera till NNS för nationell jämförelse mellan samordningsförbunden.
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9. En plan för projektets arbete med jämställdhetsintegrering,
likabehandling, tillgänglighet
Regeringen har tecknat en partnerskapsöverenskommelse som beskriver Sveriges prioriteringar inom
ramen för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), för programperioden
2014–2020.
En del av överenskommelsen handlar om att jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning ska ses dels som horisontella principer som ska genomsyra de
operativa programmen för ESI-fonderna, dels som ett medel för hållbar tillväxt, sysselsättning och
konkurrenskraft.
Samtliga projekt som bedrivs med stöd av någon av ESI fonderna ska bidra till utvecklingen av de
horisontella principerna och uppnå de nationella målen.
Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Jämställdhetspolitiken ska bidra till att nuvarande och kommande
generationer kvinnor och män kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga
förhållanden. De jämställdhetspolitiska målen är vägledande för jämställdhetsintegrering av ESIfonderna. Detta innebär att alla fonder ska integrera och främja jämställdhetsperspektivet i
genomförandet av sina program inbegripet när det gäller övervakning, rapportering och utvärdering.
Specifikt handlar det om:






Jämställdhet har funnit med som dimension även under tidigare programperioder. Fortfarande finns det dock ett behov av att på ett tydligare sätt knyta jämställdhet till programmålen, som en framgångsfaktor för sysselsättning och hållbar tillväxt
När det gäller ickediskriminering ska genomförande av ESI-fonderna utgå från principen om
förbud mot diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder samt
principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.
I det konkreta tillgänglighetsarbetet kommer fokus att ligga på att identifiera och undanröja
hinder som möjliggör för personer med olika funktionsnedsättningar att kunna bli delaktiga i
arbetslivet. Därigenom kan Sverige stärka kompetensen inom arbetsmarknaden och få ett
större arbetskraftsdeltagande. Insatser som förändrar och breddar arbetsmarknaden för att
kunna rymma fler är också nyckeln till en hållbar samhällsutveckling som skapar inkludering,
delaktighet och tillväxt.

Under analys och planeringsfasen har den anställda personalen genomgått en heldagsutbildning
kring de horisontella principerna från ESI support (ESFs stödstruktur kring de horisontella
principerna) som en kunskapshöjande insats för att ge projektpersonalen ett verktyg för arbetet
under analys och planeringsfasen.
De horisontella principerna ha integrerats i projektets samtliga delar. De analyser som genomförts
under analys och planeringsfasen har särskilt tagit hänsyn till de horisontella principerna. Projektets
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förändringsteori, mål och indikatorer har integrerat de horisontella perspektiven tillsammans med
projektets övriga planer.
Utöver detta, är en del av projektets förändringsteori särskilt utformad kring de horisontella
principerna. Denna presenteras nedan.
Effekter på lång sikt:
 En breddad och mer inkluderande arbetsmarknad genom attitydpåverkan på arbetsgivare
som del i förrehabiliterande insatser.
 Minskade skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter att nå egen försörjning via arbete.
 Kvinnor och män får arbetsmarknadsstöd och förrehabiliterande insatser på lika villkor
genom att vi har medverkat till en mindre könssegregerad arbetsmarknad i länet.
 En ökad sysselsättningsgrad för personer som har en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga genom en effektivare matchning.
 Tillgänglighet, icke-diskriminering och jämställdhet genomsyrar förbundens
verksamhetsplanering, upphandlingsprocesser, rekrytering av personal, val av lokaler,
bemötande, tillgång till hjälpmedel/utrustning, information och kommunikation.
 Samordningsförbunden har ett systematiskt arbetssätt med koppling till de horisontella
kriterierna.
Medellång sikt:
 En större bredd av yrken/arbetsuppgifter inom arbetsträningsplatser vilket gynnar
möjligheterna att erbjuda deltagarna icke-könsstereotypa arbetsuppgifter.
 Bidragit till en verksamhet fri från könsdiskriminering genom metoder för att arbeta med
inkludering och ett genusperspektiv.
 En ökad kunskap om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering hos handläggare,
beredningsgrupper och styrelser inom förbunden.
 Deltagare i projektet som känt sig inkluderade och som kunnat delta i projektets insatser
på lika villkor.
 Medarbetare och ledare som fungerar som ambassadörer för en tillgänglig och
inkluderande arbetsmarknad i länet.
Resultat:
 Regelbunden uppföljning av faktorer som rör de horisontella principerna.
 Att samma insatser erbjuds till både kvinnor och män.
 Att samtliga medarbetare och chefer som är verksamma och engagerade i projektet arbetar
med påverkan av attityder och förhållningssätt kopplat till de horisontella principerna.
 Utveckling av metoder i projektet som bygger på kvinnors och mäns egenmakt.
 Utveckling av metoder som bygger på ett inkluderande genusperspektiv med ambition att
bidra till en verksamhet fri från könsdiskriminering.
 Tillgängliga insatser så att människor med psykisk, fysisk, social och kognitiv
funktionsnedsättning kan delta i projektets verksamhet på lika villkor.
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Insatser:
 Medvetandegöra eventuella skillnader mellan medarbetarnas förhållningssätt till kvinnor
respektive män.
 Alla engagerade i projektet arbetar aktivt med attityder, värderingar och förhållnings-sätt.
 Internt utbildningsarbete i projektet och hos samtliga parter.
Resurser:
 Växthuset
 ESI support (extern resurs via ESF)
 Medarbetares kompetens
 Kommunikationsplan som genomsyras av faktorer som rör de horisontella principerna
 Genushanden

Metoden Växthuset
En workshop/interaktiv utbildningsdag för att upptäcka samt förebygga diskriminering på
arbetsplatsen.
En workshop där projektmedarbetarna kartlägger och identifierar förekomsten samt risker för
diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna – en ”ögonöppnare” och ett första steg i ett
förändringsarbete.
Under workshopen går deltagarna igenom de olika rummen som finns på en arbetsplats – ”tittar på
rummen” utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. De olika ”rummen” innefattar entrén i mötet
med deltagare, mötesrummet med samarbetsparter, medarbetarsamtal, under sociala sammanhang
och sist men inte minst i projektets organisations ledning.
Frågorna som ställs används för att identifiera och upptäcka risker gällande var diskriminering och
trakasserier kan uppstå i de olika "rummen". När dessa kartlagts påbörjas arbetet med att ta fram
förebyggande och främjande åtgärder mot diskriminering. Dessa dokumenteras för att sedan följas
upp och utvärderas.

Metoden Genushanden
Genushanden är en metod för att hjälpa verksamheten att få jämställda rutiner så deltagare, och de
som möts av verksamhetens service, får samma frågor oavsett kön, och därmed likvärdig service.
Beskrivningar av kompetens och erfarenheter är exempel på värdeladdade och könskodade ord.
Forskning visar att män och kvinnor, likväl som utlandsfödda och de som är födda i Sverige, bedöms
olika vad det gäller kompetens och vad som ses som relevanta erfarenheter. Samma sak gäller
exempelvis bedömning och behandling av ohälsa.
Vid varje möte med individer där det ska göras någon form av bedömning som ska leda till någon
insats (såsom kompetensutveckling, praktik, behandling osv,) kan det vara fruktbart att tänka
tvärtom vad det gäller kön.
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För att få in detta ”tvärtom-tänk” kan det fungera bra att vara två vid bedömningssituationer. Det
hjälper också att använda ett systematiserat arbetssätt. Så som att använda samma frågeformulär
och ställa frågorna i samma ordning, liksom att systematisera processen (antal träffar och omfång på
träffarna i tid). Detta minskar även risken att göra könsstereotypa bedömningar. Det kanske inte helt
och hållet går, eller alltid är önskvärt med helt könsneutral bedömning. Men det är viktigt att hela
tiden aktivt fundera över dessa frågor så att var och en får så individuella bedömning som möjligt.

Metoden Genuskompassen
Genushanden har utvecklats med utgångspunkt i vård och hälsa. Samordningsförbundet Göteborg
Centrum, har arbetat med jämställdhetsintegrering i samverkansinsatser under en längre tid. De har
tillämpat Genushanden som metod tidigare men håller nu på att utveckla metoden för att skifta
fokus till arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet väntas vara klart i maj 2017 och kallas
Genuskompassen. MIA- projektet kommer att undersöka möjligheterna att använda detta verktyg i
kontakten med deltagare och arbetsgivare istället för eller som komplement till Genushanden.
Nedan en kort beskrivning av metodens fyra beståndsdelar:
Arbete och studier
Matcha möte arbete utifrån individ och inte kön. Fråga efter individens egenskaper, erfarenheter,
kompetens och intressen. I samtal med arbetsgivare, presentera personalens kompetens i första
hand. Om arbetsgivaren rekryterar i gamla mönster är att risken att de rekryterar från halva
befolkningen. Underlätta för arbetsgivaren att tänka tvärtom! Stötta deltagarna att tänka kreativt
kring olika branscher utifrån individuella förutsättningar.
Familjesituation
Ojämn fördelning av obetalt arbete i hemmet och omsorg för andra kan orsaka hinder och ohälsa i
arbetslivet. Att välja eller vara hänvisad till deltid, innebär sämre ekonomi och mindre möjligheter till
makt över sitt eget liv. Låt inte obetalt hemarbete ange nivå för arbetsförmåga utan individens behov
utifrån individuella förutsättningar.
Hälsa
Kvinnor och män riskerar att få olika insatser och stöd för sin ohälsa. Fråga om det föreligger
missbruk/riskbruk. Stötta deltagaren att efterfråga information och adekvat hjälp för sin hälsa. Ställ
samma frågor oavsett kön. Kvinnors symptom tolkas ofta som stress och män som sjukdom.
Våld
Både den som utövar våld och den som utsätts för våld behöver stöd och hjälp för att överkomma
hinder i förhållande till arbete och gott liv. Erfarenheter av våld kan påverka en individ under lång tid.
Ta reda på riktlinjer och stöd som finns i organisationen för att hantera kännedom om våld. Fråga
både kvinnor och män om våld.
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Förväntade resultat

Aktivitet

Ansvarig för
genomförande

Ansvarig för
uppföljning

Resurser

Projektets
förändringsteorier, mål och
effekter integrerar de
horisontella principerna.

Under analys och
planeringsfasen
utformas projektets
förändringsteorier,
resultat och effektmål.
Horisontella principerna
integreras.
Vid behov revideras
projektets
förändringsteorier.

Projektchefen och
utredaren

Projektchefen och
utredaren på
uppdrag av
styrgruppen

Projektchefen

Att aktiviteter för arbetet
med de horisontella
principerna inkluderas i
projektets tid och
aktivitetsplan.

Tid och aktivitetsplanen
följs upp och vid behov
revideras.

Projektchefen

Styrgruppen

Projektets Tids och
aktivitetsplan

Att resurser för arbetet
med de horisontella
principerna inkluderas i
projektets budget.

Budgeten följs upp och
vid behov revideras

Projektchef och
projektekonomen

Styrgruppen

Projektets budget

Problemanalysen och
målgruppsanalysen tar
hänsyn till de horisontella

Framtagning av statistik
som påvisar eventuella
skillnader mellan
relevanta

Utredaren och
metodutvecklaren

Projektchefen

Projektchefen

Styrgruppen

Utredaren

Utredaren
Delprojektledarna
Externa utvärderingen
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principerna.

diskrimineringsgrunder,
med särskilt hänsyn till
skillnad mellan könen.

Projektet bidrar till att
samordningsförbunden
utvecklar ett systematiskt
arbetssätt inom
jämställdhetsarbete

Stödja
samordningsförbunden
kring framtagningen av
styrdokument

Projektchefen och
utredaren

Projektchefen
Styrgruppen

Projektchefen
Utredaren
Delprojektledarna
Förbundscheferna

Lokalerna som används i
projektet är anpassade för
personer med fysisk
funktionsnedsättning.

Kontroll av att lokalerna
uppfyller relevanta
punkter från projektens
checklista för
tillgänglighet.

Delprojektledare för
delprojekten och
projektchefen för
projektgemensamma
aktiviteter.

Lokala och
regionala
styrgrupperna

Checklista för
tillgänglighet.

Kommunikationen i
projektet är utformad på
ett tillgängligt sätt.

Projektets
Projektets kommunikatör
kommunikationsmaterial
uppfyller relevanta
punkter av projektets
checklista kring
tillgänglighet.

Projektchefen

Kommunikatör med
kunskap kring
kommunikativ
tillgänglighet.
Checklista för
tillgänglighet.

Projektmedarbetarna har
kunskap om de horisontella
principerna.

Projektmedarbetarna
utbildas i de horisontella
principerna.

Delprojektledarna och
projektchefen

Projektchefen och
den regionala
styrgruppen.

ESI
support/upphandlat
stöd.

Att upphandlade
leverantörer har relevanta

Där det är relevant,
ställa krav i

Delprojektledare och
projektchef som utför

Lokala styrgrupper för
upphandlingar i

Metodutvecklaren

Projektchefen
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planer kring de horisontella
principerna.

upphandlingsunderlaget
kring de horisontella
principerna.

upphandlingen.

Verksamheterna i projektet
har en åtgärdsplan kring de
horisontella principerna.

Analys av
verksamhetens olika
delar tillsammans med
projektmedarbetarna.
Skapa åtgärdsplaner för
varje plats.

Delprojektledare och
projektchef.

Projektchef och
projektets utredare.

Upphandlad tjänst.

Deltagarna bemöts på
samma sätt oavsett sin
könsidentitet.

Utbildning av
projektmedarbetarna

Delprojektledare och
projektchef

Utredare

Upphandlad tjänst.

delprojekten

Delprojektledarna

Regionala styrgruppen
för upphandlingar av
”projektgemensam
karaktär”.

Växthuset

Genushanden
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9.2 Checklista för Tillgänglighet i projektet.
1. Utformning av utrymmen för personer med nedsatt rörelseförmåga

Finns det angöringsplats inom 25 meter från entrén där färdtjänst och taxi kan
stanna?

☐Ja

Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt
rörelseförmåga inom 25 meter från entrén?

☐Ja

Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol?

☐Ja

☐Nej

☐Nej

☐Nej
Är entrén i marknivå, eller kompletterad med användbar ramp eller hiss om det
finns trappsteg fram till entrédörren?

☐Ja

Har entrédörren automatisk dörröppnare?

☐Ja

☐Nej

☐Nej
Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel, eller har en tröskel som är högst
20 millimeter och avfasad?

☐Ja

Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till
utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg?

☐Ja

Kan man förflyta sig till och i alla rum som används av besökare och anställda?

☐Ja

☐Nej

☐Nej

☐Nej

2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven

rullstol kan använda?

☐Ja
☐Nej
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3. Utformning av utrymmen för personer med nedsatt syn
Är stora glasytor som kan misstas för öppningar tydligt markerade?

☐Ja
☐Nej
☐Ej relevant

Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar?

☐Ja
☐Nej
☐Ej relevant

Finns taltjänst i hissar, som informerar om vilken våning man befinner sig på?

☐Ja
☐Nej
☐Ej relevant

Är alla trappor kontrastmarkerade så att det är lätt att uppmärksamma trappans
början och slut?

☐Ja
☐Nej
☐Ej relevant

Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar?

☐Ja
☐Nej

Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade
så att de är lätta att upptäcka?

☐Ja

Har lokalerna anpassad belysning för verksamheten?

☐Ja

☐Nej

☐Nej
☐Ej relevant

4. Uppfyller ni grundläggande krav för personer med allergi eller överkänslighet genom att

undvika sådant som kan vara allergiframkallande eller innebära problem för personer med
överkänslighet?
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Finns det växter som kan vara allergiframkallande eller innebära problem för
personer med överkänslighet? (Till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris)

☐Ja

Används rengöringsmedel vid städning som kan vara allergiframkallande eller
innebära problem för personer med överkänslighet?

☐Ja

Finns det parfymerad tvål på toaletter?

☐Ja

☐Nej

☐Nej

☐Nej

5. Finns hörselteknisk utrustning (minislinga, teleslinga, mikrofoner) i lokalen?
I receptionen.

☐Ja
☐Nej
☐Ej relevant

I samlingssalar.

☐Ja
☐Nej
☐Ej relevant

I minst ett konferensrum eller mötes rum.

☐Ja
☐Nej
☐Ej relevant

6. Skriftlig information kring verksamheten

Är informationsmaterialet skriven på lättläst svenska?

☐Ja
☐Nej

Finns informationsmaterialet tillgänglig på andra språk än svenska?

☐Ja
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☐Nej
Är informationsmaterialet utformat för att underlätta läsningen?

☐Ja
☐Nej

7. Information om verksamhetens tillgänglighet till deltagarna

Finns aktuell information om tillgänglighet på hemsidan?

☐Ja
☐Nej

Finns aktuellt information kring tillgänglighet på informationsmaterial?

☐Ja
☐Nej

Förmedlas information kring tillgänglighet vid möte med deltagarna?

☐Ja
☐Nej

8. Kompetens i organisationen
Finns det personal i organisationen med kompetens kring tillgänglighet?

☐Ja
☐Nej

Erbjuds personalen kompetensutveckling kring tillgänglighet?

☐Ja
☐Nej
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10.
Fördjupad riskanalys relaterad till förväntade resultat,
förändringsteori och utvärderingsplan
Inom ramen för projektet har projektledningen tagit fram en risk och åtgärdsanalys. Syftet med
denna är att identifiera eventuella risker som kan uppkomma under projektets genomförande och ha
en åtgärdsplan för att minimera riskens påverkan på projektet.
En risk är oftast en sådan händelse som anses påverka projektet negativt. I analysen nedan har vi
även tagit med två risker som kan påverka projektet negativt, men kan även vara en resurs i
projektet. Att ”flera kommuner ansluter sig till förbunden som ingår i projektet” eller att ”flera
förbund bilas i stockholmsregionen” kan ha en negativ påverkan på projektet, men kan även vara en
möjlighet för projektet att öka sin påverkan i regionen. Det finns en rad olika risker av denna
karaktär, men i denna analys har enbart dessa två inkluderas då det är redan känt att de kommer att
inträffa under kommande år.
Riskanalysen som presenteras nedan ska ses som ett levande dokument. Nya risker kommer att
komma upp kontinuerligt under projekttiden bland annat på grund av okända omvärldsförändringar
som påverkar projektet.
Projektchefen och delprojektledarna ansvarar för att kontinuerligt förutse eventuella risker som kan
uppkomma under projekttiden och presentera dessa för styrgruppen och projektägaren.
Projektägaren i sin tur har det yttersta ansvaret för att förutse, minimera och hantera riskerna för
hela projektet, dock har samtliga parter i projektet har ett ansvar att agera på ett sådant sätt att
minimera riskerna för projektet och samtliga parters bästa.
I bedömningen av risker, har en riskfaktor räknats fram. Riskfaktorn är produkten mellan sannolikhet
att risken inträffar och konsekvenserna att risken inträffar. Värden anges för dessa två variabler
mellan 1 (väldigt osannolikt att risken inträffar motsvarande liten konsekvens för projektet) och 5
(stor sannolikhet att risken inträffar motsvarande stor konsekvens för projektet). En risk som redan
är känd kommer att inträffa, men som har små konsekvenser för projektet kommer därmed att ha
ett högt sannolikhetsvärde (5) och låg konsekvensvärde (1). Riskfaktorn kommer därmed att ha ett
lågt värde (5 X 1 =5).
Flera av riskerna som identifierats nedan har en relativ låg sannolikhetsfaktor, särskilt de risker som
innefattar stora konsekvenser för projektet (hög konsekvensfaktor). Anledningen är att då projektet
inte kan minska riskens konsekvens, har istället projektet utformats, eller rutiner har skapats för att
minska att risken uppkommer under projekttiden.
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Risk

Sannolikhe
t att risken
inträffar

Konsekven
s av att
risken
inträffar

Riskfakto
r

Kommentar och åtgärdsplan

Delprojekt hoppar av.

2

4

8

Konsekvensen och möjliga
åtgärder påverkas av
delprojektets storlek i
förhållande till resterande
delprojekt. Samarbetsavtal
reglerar samarbetet mellan
projektägare och
delprojekten på ett sådant
sätt att ett eventuellt
avhopp från delprojekten
inte ska påverka resterande
delprojekt negativt.
Antalet deltagare från det
avhoppade delprojektet
distribueras mellan
resterande delprojekt och
med dessa även ekonomiska
resurser.

Flera kommuner ansluter sig
till befintliga
samordningsförbund.

5

3

15

Eventuell revidering av
delprojektets budget och
verksamhet. Eventuell
tillägg ansökan om
ytterligare ESF-medel.

Nya förbund bildas i regionen.

5

3

15

Vi kommer att undersöka
möjligheten att involvera
nya förbund i projektet
utifrån ett lärande
perspektiv och/eller genom
aktiviteter för deltagare.
Budgetrevidering och
eventuell tilläggsansökan
om ytterligare ESF-medel.

Projektchef och/eller
delprojektledare lämnar
projektet

2

4

8

Ny projektledare kan vid
behov komma att rekryteras
i delprojekt. Det bör finnas
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personer i delprojekten med
insyn i projektet som kan ta
över projektledarrollen
under rekryteringstiden.
Arbetet skall löpande
dokumenteras och kunskap
skall vi arbeta för att göra till
strukturellt kapital så att det
stannar kvar i projektet om
någon slutar. Avtalen
reglerar medarbetarnas
uppsägningstid vilket ger
möjlighet för ledningen att
rekrytera ny personal.

Projektmedarbetare eller
extern leverantör lämnar
projektet

5

2

10

Med en personal styrka på
över 50 medarbetare som
ska arbeta i över tre år är
sannolikheten väldigt stor.
Vi kommer att ha
regelbundna avstämningar
inom projektgruppen och
mellan projektgrupp och
leverantörer. Arbetet skall
löpande dokumenteras och
kunskap skall vi arbeta för
att göra till strukturellt
kapital så att det stannar
kvar i projektet om någon
slutar.
Avtalen reglerar
medarbetarnas
uppsägningstid vilket ger
möjlighet för ledningen att
rekrytera ny personal.

Externa leverantörer
levererar ej enligt
överenskommelse.

2

3

6

Avtal med externa
leverantörer skrivs så att de
kan brytas vid klart
undermålig leverans. Vid
upphandling av externa
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tjänster kommer
uppföljningsrutiner och
kvalitetsäkringsrutiner att
beskrivas.

Byte av ledamöter i någon av
projektets styrgrupper.

3

2

6

Projektet kommer att vara
väl förankrad hos
samarbetsparternas
linjeorganisationer.
Ersättare för
styrgruppsmedlemmen
kommer att snabbt tas fram.

Samverkan i projektet
fungerar inte.

3

4

12

Avtalen reglerar vissa
perspektiv kring samverkan
samt möjliga åtgärden vid
vissa scenarier dör
samverkan inte fungerar.
Projektägaren kommer att
tillsammans med berörda
parter se över orsakerna
kring varför samverkan inte
fungerar och utifrån den
analysen försöka åtgärda
problemet.

Samverkan mellan MIA och
Kugghjulet fungerar inte på
ett tillfredställande sätt.

2

4

8

Projektledningen kommer
tillsammans med
styrgrupperna att undersöka
förbättringsområden.

Projektets förväntade
strategiska påverkan uppnås
inte.

3

3

9

Styrgrupperna stämmer av
och reviderar projektets
aktiviteter vid behov.
Styrgruppen ansvarar för
projektets långsiktiga
effekter.
Tillägg eller ändringar i
styrgrupperna kan behövas
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under projekttiden.
Projektet följer inte budgeten.

3

2

6

Samarbetsavtalen med
delprojekten reglerar vilka
ersättningar som
delprojekten har rätt till.
Projektägaren kommer att
regelbundet följa hela
projektets budget och
rapportera det till
styrgruppen. Vid behov
kommer budgetrevideringar
att göras.

Projektet uppnår inte den
efterfrågade
medfinansieringsgraden.

3

4

12

Samarbetsavtalen reglerar
medfinansieringskravet som
ställs på varje delprojekt
samt åtgärder som
projektägaren ska vidta vid
utebliven medfinansiering.
En åtgärd är att delprojektet
minskar sin andel ESFbudget i motsvarande
omfattning så att andra
delprojekt inte drabbas
negativt.

Metodtrogenheten och
kvalitén av insatserna är
bristande.

2

4

8

Genom kontinuerligt
metodstöd kvalitetssäkras
insatser i projektet. Vid
behov kan stödet ökas.

Projektet följer negativa
mönster kring horisontella
principerna.

4

3

12

Ytterligare utbildning och
revidering av rutiner kring
de horisontella principerna.

Lärande i projektet fungerar
inte på ett tillfredställande
sätt.

2

5

10

Revidering av formerna för
lärande i projektet.

Långa tider vid behandling av
ansökan för utbetalning.

4

4

16

Påverkar förbundens
likviditet. Möte med ESF
kring vilka åtgärder som
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behöver tas för att säkra
förbundens kassaflöde.
Svårigheter vid
deltagarredovisningen.

3

3

9

Aventus har introducerats i
projektet för att minska
risken, dock räknar vi med
ett viss bortfall av
deltagardag. Projektet har
inte deltagarersättning som
medfinansiering.
Nya rutiner skapas.

Kvinnor och män behandlas
olika i projektet.

2

4

8

Revidering av aktiviteterna i
projektet. Ytterligare
utbildning kring
jämställdhet.

Verksamheten är inte
tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning.

2

5

10

Revidering av våra
checklistor och
uppföljningsrutiner.
Revidering av
verksamheten.

Deltagare känner sig
diskriminerade av
projektet/projektmedarbetar
e.

3

4

15

Revidering av verksamheten
och ytterligare utbildning
kring bemötande och
diskrimineringslagstiftninge
n.

117

