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Sammanställning av resultat 2018 

Underlag till mål- och resultatuppföljning 
Uppföljning av förbundets insatser sker genom regelbundna styrgruppsmöten där redovisning sker 

genom statusrapporter. I statusrapporter ryms förutom faktiska antal även beskrivningar av mindre 

stegförflyttningar i form av att få rätt insats och rätt ersättning. Även stegförflyttningar i form av att 

gå från förrehabilitering till arbetsrehabilitering och vidare till arbetsprövning eller träning beskrivs 

vid avstämningar i styrgrupper. 

Uppföljning sker även genom registrering av vissa värden i SUS. SUS är ett myndighetsgemensamt 

uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet som finansieras av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen. I SUS 

registreras deltagares uppgifter gällande bl.a. försörjning och utbildning och visar kvantitativa 

värden. 

Vidare använder förbundet sig av en mer kvalitativ uppföljningsmetod i form av NNS Indikatorer för 

finansiell samordning. Vilket är ett instrument för samordningsförbund och insatser att bedöma egen 

verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och 

ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.  

Övergripande resultat 
Totalt finns uppgifter om 436 personer i SUS under 2018 och av dessa har 426 registrerats med 

personnummer, av dem är 290 kvinnor och 136 män, resterande 10 personer har registrerats 

anonymt. Främsta anledningarna till anonym registrering är skyddad identitet eller att individen inte 

vill registreras. Nedan visas resultat utifrån de 426 personer som registrerats med personnummer. 

Jämförelse 2017 299 registrerade i SUS, 224 med personnummer. 153 kvinnor och 71 män. 

Jämförelse 2016 342 registrerade i SUS, 318 med personnummer. 157 kvinnor och 161 män.  

Nedan beskrivs deltagare i finansierade individinsatserna: Alis, IPS 2018, MIA, Rehabarenan, 

Samspråk och Uppsökare utifrån variablerna ålder, kön, utbildningsbakgrund, tid i offentlig 

försörjning och avslutsanledningar. 

Beträffande ålder och kön riktar sig förbundets finansierade insatser till personer i åldrarna 16-64 år 

både män och kvinnor. Dock skiljer det sig åt mellan insatserna vilken målgrupp som är prioriterad. 

Till exempel riktade sig Alis, under 2018, endast till personer födda år 1999, IPS 2018 riktade sig till en 

yngre målgrupp, max 40 år. Men både Alis och IPS 2018 strävade efter jämn könsfördelning. 

Beträffande Samspråk så prioriterades där enbart kvinnor men i alla åldrar. MIA i sin tur har också en 

prioritering av kvinnor. Detta gör att förbundet når mer än dubbelt så mycket kvinnor 2018 vilket är 

helt i linje med uppsatta mål. MIA och Samspråk är förbundens stora projekt, både till deltagarantal 

och ekonomi, når flest deltagare i åldern 50-59 vilket medför att antalet deltagare totalt i förbundets 

insatser i åldern 50-59 är klart flest. 

Relativt jämn fördelning mellan åldersgrupperna 16-59, dock kan man se ett något större antal i 

gruppen 50-59 år, 132 personer (104 kvinnor/28 män). Dubbelt så många kvinnor vilket är i enlighet 

med mål hos några av förbundets insatser. 
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Ålder Antal (kvinnor/män)  

16-29 93 (46/47) 

30-39 84 (57/27) 

40-49  99 (72/27) 

50-59 132 (104/28) 

60 - 18 (11/7) 

Totalt 426 (290/136) 

 

När det gäller utbildningsnivå så har majoriteten, 186 personer (varav 125 kvinnor och 61 män), 

enbart grundskola och 104 personer har även genomfört gymnasiet. Anledningen till det stora 

antalet med utbildning okänd eller saknas (78 personer) handlar om att man i insatserna har svårt att 

få rättvisande uppgifter samt att utbildningsbakgrund helt enkelt saknas. Det som konstateras utifrån 

dessa siffror är att utbildningsbakgrund står för en del av svårigheterna som förbundets målgrupp 

har för att ta sig vidare genom studier och arbete. Låg eller ingen utbildningsbakgrund hänger ofta 

samman med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Utbildning Antal (kvinnor/män)  426 (290/136) 

Grundskola  186 (125/61) 

Gymnasium  104 (66/38) 

Annan eftergymnasial utbildning  15 (14/1) 

Högskola/Universitet upp till 1 år  3 (0/3) 

Högskola/Universitet upp till 3 år  21 (16/6) 

Högskola/Universitet mer än 3 år  19 (10/9) 

Saknas/okänd  78 (60/18) 

 

 

Hos 379 personer (av 426) har tid i offentlig försörjning registrerats. En relativt jämn fördelning kan 

ses inom ramen 4 år med offentlig försörjning (medeltal 55 personer) samt mellan sex och upp till 9 

år (medeltal ca 27 personer). Sedan finns de, 75 personer (51 kvinnor/24 män), som haft offentlig 

försörjning i mer än 9 år. Av dessa återfinns de flesta, 58 personer (37 kvinnor och 21 män), i MIA. 

Det som kan sägas om tid i offentlig försörjning är att gruppen som varit i offentlig försörjning lång 

tid är desto svårare att få rörelse i. För Samspråk befinner sig de flesta i tidsspannet två till fyra år i 

offentlig försörjning vilket vittnar om att målgrupperna skiljer sig ganska mycket åt mellan MIA och 

Samspråk.  
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Under 2018 startade 276 personer i insatser och 189 (124 kvinnor och 65 män) avslutades. Främsta 

avslutsanledningar är fortsatt rehabilitering (84 varav 58 kvinnor och 26 män). I fortsatt rehabilitering 

ingår fortsatta insatser hos ordinarie myndighet vilket således kan innebära positiva 

stegförflyttningar. 75 personer har avslutats till arbete och studier (Utskrivning). 27 personer har 

skrivits ut på grund av sjukdom, då främst i MIA (22 personer).  

  

Av de 75 personer som avslutats till arbete och studier har 35 personer börjat studera med CSN och 

40 personer har börjat arbeta. Av de 40 har 27 personer en subventionerad anställning och 13 

personer har en anställning utan subvention. Samspråk står för största andelen som avslutats till 

arbete (14 st) och studier (23 st) men även Rehabarenan har bra resultat här med 15 personer till 

arbete och 8 till studier. 
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Könsfördelningen i respektive insats är i linje med deras mål. MIA och Samspråk har fokus på kvinnor. 

Könsfördelningen vid avslut till fortsatt rehabilitering visar att det i IPS 2018 och på Rehabarenan är 

fler kvinnor som avslutas till fortsatt rehabilitering vilket följer situationen för kvinnor generellt i 

arbetslivsinriktade insatser och är något förbundet arbetar med att utjämna. 

  

Nedan beskrivs försörjningsförändringarna för 2018. En viss positiv stegförflyttning går att utläsa 

utifrån sänkning av försörjningsstöd, en ökning av antal utan offentlig försörjning och en ökning av 

studiemedel. Beträffande hur försörjningstyperna är fördelade mellan könen kan vissa tendenser 

utläsas. Kvinnor är överrepresenterade i typen försörjningsstöd och män är överrepresenterade i 

typen utan offentlig försörjning samt med studiemedel. Detta resultat gäller om man bortser från 

Samspråk som enbart består av kvinnor. Försörjningstyper som främst registrerats i Samspråk är 

aktivitetsstöd, studiemedel och ingen offentlig försörjning (hos 38 av 48 avslutade). 

 
Försörjning 

Andel 
före 

Andel 
efter 

 
Förändring i % 

Uppgift saknas   1%   

Sjukpenning/Rehabpenning 13% 11% -13% 

Aktivitetsersättning 6% 6% -8% 

Sjukersättning 1% 3% 150% 

A-kassa 2% 1% -50% 

Aktivitetsstöd 15% 9% -39% 

Försörjningsstöd 53% 38% -29% 

Studiestöd/Studiemedel 1% 8% 700% 

Annan offentlig försörjning 12% 5% -55% 

Ingen offentlig försörjning 3% 22% 583% 
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Diagrammet nedan visar försörjning före och efter insats uppdelat per insats och ersättningsform. 

Tydligast kan sänkningen av försörjningsstöd utläsas men även en ökning av antal med studiemedel 

eller ingen offentlig försörjning. 

 

Ytterligare ett diagram över försörjningsförändring men nedan uppdelat utifrån kön. 
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Sammanställning mål och resultat insatser 2018 

MIA – Mobilisering inför arbete - Södertälje 
MIA Södertälje är ett av sex delprojekt inom ramen för socialfondsprojektet MIA – mobilisering inför 

arbete. MIA ägs av samordningsförbunden i Stockholms län, totalt 6 förbund med 12 kommuner.  

Projektidén går ut på att tillämpa och utveckla samordnade insatser från flera välfärdsaktörer för att 

möta individens förutsättningar och behov inom ramen för den finansiella samordningen. 

MIAs uppdrag är att dels mobilisera individens egna resurser, dels mobilisera samhällets resurser - 

för att stödja individen att komma vidare till arbete eller studier. På detta vis ska MIA bidra till 

stegförflyttningar mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och en större social gemenskap. 

Vidare ska samverkan mellan kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt regionen 

utvecklas till nytta för deltagarna. Syftet med MIA är att utveckla metoder och arbetssätt för 

individer i behov av samordnat stöd och ”förrehabilitering” för att komma vidare till arbete/studier 

på kort eller lång sikt alternativt rätt ersättning i välfärdssystemet.  

MIA i Södertälje arbetar utifrån metoder som är utarbetade vid Boston University ”Bostonmodellen”. 

Metoderna är delvis prövade inom socialpsykiatrin i Södertälje. Bostonmodellen utgår ifrån ett 

återhämtningsperspektiv. En del i arbetet i MIA är samordning som innebär att personen får hjälp 

och stöd att definiera sina mål och behov, stärka och utveckla deltagarens styrkor och resurser och 

att samordna och organisera olika insatser till en fungerande helhet. 

Målgruppen är personer som i dagsläget inte har tillgång till ordinarie arbetsförberedande insatser 

samt har behov av samordning för att komma vidare till arbete eller studier. Prioriterade grupper är 

unga vuxna, kvinnor och hushåll med barn som har försörjningsstöd, unga mellan 25 och 29 år som 

har aktivitetsersättning samt personer med sjukpenning som är långtidssjukskrivna.  

Det är främst Försörjningsstöd (65%) och Försäkringskassan (26%) som står för remitteringen till MIA 

men även andra verksamheter inom kommunen, landsting/region och Arbetsförmedlingen 

remitterar. 

Mål  
Målen för MIA är att 30 % av deltagarna ska ha en ökad försörjning genom arbete eller studier och 

att 40 % kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser. 60 % ska känna en 

ökad makt över sin situation. 

MIA i Södertälje ska ta emot 533 personer under projektperioden; sammanlagt har projektet 2 500 

deltagare i hela länet. Utöver målen på deltagarnivå har MIA mål på strukturnivå som handlar om de 

horisontella kriterierna (genus, ickediskriminering och likabehandling), samverkan och lärande på 

flera nivåer, vetenskapligt beprövade och evidensbaserade metoder, jämförbara mätverktyg för 

förbunden samt bidra till att en regional stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag etableras 

i länet.  

Planerad projektperiod är 2017-04-01 – 2020-05-31. 
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Samarbetspartners  
Projektägare för hela MIA-projektet är Samordningsförbundet Östra Södertörn och 

Samordningsförbundet i Södertälje är delprojektägare. Projektet drivs av Enheten för 

arbetsrehabilitering (EFA). Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetslivskontoret i Södertälje 

kommun deltar i samverkan. Projektet bygger också på nära samarbete med övriga 

samordningsförbund i länet.  

Resultat och måluppfyllelse 
Under 2018 har MIA haft 212 registrerade deltagare, varav 131 kvinnor och 81 män. Totala antalet 

sedan start är 225 personer. 77 deltagare har avslutats varav 9 till arbete och studier, 38 till fortsatt 

rehabilitering och 22 till sjukdom. Resterande har avslutats till övrigt flytt och föräldraledighet. Av 

personerna som avslutats till arbete så har 1 kvinna och 2 män avslutats till subventionerat arbete, 3 

kvinnor och 1 man har avslutats till osubventionerat arbete. Två personer har avslutats till studier 

med CSN. Detta innebär att endast 12 % avslutats till arbete och studier. För att nå målet 30% 

avslutade till arbete och studier behöver arbetsinriktade insatser som IPS utökas. Av de 38 personer 

som avslutats till fortsatt rehabilitering har hälften av dem gjort den positiva stegförflyttningen att 

kunna delta i ordinarie förberedande insats hos kommunen eller Arbetsförmedlingen. Det ger ett 

resultat på 25 % vilket innebär att projektet inte når upp till målet om att 40% ska kunna delta i 

arbetsförberedande insatser.  

De inledande förseningarna (upphandling, personalrekrytering m.m.) har inneburit att det finns en 

risk för att inte nå målet på 533 deltagare. I slutet av 2018 har in- och utflödet flutit bra, fortsätter 

det i samma takt finns det möjlighet att komma nära målet.  

En relativ jämn spridning i ålder bland deltagarna i MIA kan ses, den yngsta deltagaren är 19 år och 

den äldsta 63 år, en stor andel återfinns i åldersgruppen över 50 år (87 st). 58 personer (37 kvinnor 

och 21 män) har haft offentlig försörjning längre tid är 9 år.  

Enheten för arbetsrehabilitering är projektutförare för MIA och har under året som medfinansiering 

erbjudit 15 platser för IPS. I MIA prövas IPS även för personer som inte är den primära målgruppen 

för metoden, dvs personer remitterade genom specialistpsykiatrin. De flesta av deltagarna i MIA har 

dock en psykisk ohälsa och en komplex problematik. Vidare har en hälsopedagog har anställts och 

under hösten har projektet haft en hälsogrupp utifrån deltagarnas behov. Som ett led i att mobilisera 

individer har flera av deltagarna deltagit i språkkaféer. Syftet är främst att bryta isolering, ingå i ett 

sammanhang och få nya rutiner.  

En del av de deltagare som hittills ingår i projektet har små möjligheter att komma ut i arbete inom 

en rimlig tid. En kombination av psykiska och somatiska problem kombinerade med små kunskaper i 

svenska språket medför att prognosen för återgång eller inträde på arbetsmarknaden är dålig. Det 

innebär att det är svårt att hitta relevanta insatser för dessa personer inom ramen för MIA-projektet. 

Det finns svårigheter att tillämpa Bostonmodellens metoder i arbetet med personer som har svaga 

språkkunskaper. 

Beträffande målen på strukturnivå gör MIAs organisering att arbetet sker på olika nivåer. MIA består 

av en regional styrgrupp, ett projektgemensamt stöd, lokala styrgrupper och det lokala projektet. 

Beträffande de horisontella kriterierna (jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling) arbetar 
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projektet på samtliga nivåer för att främja tillgänglighet, likabehandling och ett jämställdhets-

integrerat arbetssätt. För att nå samverkan och lärande sker kunskapsutbyte mellan nivåerna genom 

bland annat workshops och presentationer. Olika vetenskapligt beprövade och evidensbaserade 

metoder används i de olika lokala projekten. Utvecklandet av jämförbara mätverktyg för förbunden 

prövas. 

Att fungera som en del av en stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är ett av MIAs 

mål på stukturnivå. Utifrån det upphandlas platser hos ASF för arbetsträning. Upphandlingen blev 

klar i början på året och avtal har skrivits med åtta aktörer och av dessa har sex anlitats. Totalt 82 

deltagare har under året fått arbetsträning i ASF.  

Ett urval av enkätsvar som anknyter till projektets mål om att bl.a. 60 % ska känna en ökad makt över 

sin situation. Genomgående visar enkäten, som besvarades av 29 deltagare i pågående insats och av 

25 personer vid avslut, att de som svarat är nöjda med stödet. 100 % av pågående deltagare svarar 

att de ofta, för det mesta eller alltid får stöd på ett sätt som är till nytta för dem. Motsvarande siffra 

för avslutade deltagare är 72%. 79% svarar att de ofta, för det mesta eller alltid är med och 

bestämmer över stödet som mottas. Motsvarande siffra för avslutade deltagare är 75%. 100% svarar 

att de har någon att vända sig till med frågor och vid avslut svarar 96 personer ja. 67 % av pågående 

deltagare anser sig ha fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation (svarsalternativen helt, till 

mycket stor del eller till stor del). Motsvarande siffra för avslutade deltagare är 63 %. 82% tycker att 

personalen tar tillvara på deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter. Motsvarande siffra för 

avslutade deltagare är 72%. Bland pågående deltagare känner sig 44 % mer redo att arbeta eller 

studera (svarsalternativen helt, till mycket stor del eller till stor del). Motsvarande resultat för 

avslutade deltagare är 50 %.  

Ekonomi 
Den totala projektbudgeten för Södertälje är 28 mkr, varav ESF bidrar med 18 mkr. För år 2018 var 

budgeten 2 mkr och utfallet uppgick till 2,6 mkr.  

Alis 
Alis är en följd av projektet Uppsökare som förbundet finansierade tidigare. Projektet ska rikta stöd 

och vägledning till målgruppen unga vuxna i ett tidigt skede i vuxenlivet. Genom att erbjuda stöd att 

nå arbete eller studier direkt efter gymnasiet kan fler personer komma till självförsörjning och få 

självständiga liv istället för att hamna i myndigheternas system, i beroende av offentlig försörjning 

och förvärrad psykisk hälsa. Projektet vill genom uppsökande verksamhet komma i kontakt med de 

personer som går ut gymnasiet med ett identifierat behov av stöd och som är i riskzonen för att få 

svårigheter på arbetsmarknaden. Projektet verkar förebyggande genom att fånga upp de personer 

som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie insatser och som riskerar att falla mellan stolarna.  

Arbetskonsulenterna i projektet använder metoden Individual Placement and Support (IPS) i kontakt 

med deltagarna. Metoden är evidensbaserad och används i kommunens ordinarie verksamhet för 

arbetsrehabilitering. Metoden innebär i korthet att arbetskonsulenten utgår från deltagarens egna 

intressen och resurser och ger individuellt stöd som syftar till att hitta en hållbar anställning 

alternativt studieplats. Anställningen fokuseras till den ordinarie arbetsmarknaden och stödet är inte 

tidsbegränsat.  
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Andelen personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar i samhället och de 

personerna löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa och behöva stöd från samhället i olika 

skeden i livet. Därför ska projektet erbjuda samverkande myndigheter utbildning kring 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att förbättra bemötandet och kunskapen kring 

målgruppens behov. 

Mål 
Alis mål för 2018 var att söka upp sammanlagt 50 personer födda 1999 i behov av stöd och vägleda 

till rätt insats. Av dessa skulle 20 personer erbjudas IPS. Påbörja insamlingen av de ungas egna 

erfarenheter och behov till ett kunskapsunderlag för projektets fortskridande och framtida insatser. 

Påbörja utbildningsinsatser kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och bemötande till 

samverkande myndigheter. Vidare ska Alis erbjuda samverkande myndigheter utbildning kring 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att förbättra bemötandet och kunskapen kring 

målgruppens behov.  

Planerad projektperiod är 2018-04-01 – 2021-08-01. 

Samarbetspartners  
Projektägare var största delen av 2018 Socialpsykiatrin unga vuxna i Södertälje kommun men 

övergick under hösten till Enheten för arbetsrehabilitering. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och Unga vuxna (SLL) deltar i samverkan. 

Resultat och måluppfyllelse 
Under uppstartsåret 2018 har Alis haft 25 registrerade deltagare, varav 12 kvinnor och 13 män. 2 

deltagare har avslutats varav 1 till fortsatt rehabilitering (ordinarie insats via LSS) och den andra 

avlidit. Samtliga deltagare är födda 1999. Målet att komma i kontakt med 50 personer har inte 

uppfyllts. Dels beror detta på det tröga inflödet i uppstarten av projektet och dels beroende på att 

målet var en kvalificerad gissning av hur många som kunde bli aktuella. Sommarens semestrar för 

projektledare, kontaktpersonen på AF och arbetskonsulenterna föll sig olyckligtvis på ett sätt som 

gjorde att det tog lång tid att komma igång med samarbetet. Målet att 20 personer ska erbjudas IPS 

av arbetskonsulent är uppnått.  

16 av deltagarna har anvisats från Arbetsförmedlingen, tre från Unga vuxna (SLL), fem från 

Kommunala Aktivitetsansvaret och en från S:ta Birgittas folkhögskola. 

Enligt rapporter kring arbetsmarknaden har gruppen som inte har fullständiga gymnasiebetyg mycket 

svårt att få en anställning. Majoriteten av deltagarna i Alis har inte fullständiga betyg från gymnasiet, 

16 har grundskola, 6 gymnasium och 3 har ingen utbildning. Projektet har således ringat in en grupp 

som kommer att möta svårigheter på arbetsmarknaden.  

Målen i projektet är utformade efter att projektet verkar förebyggande vilket har varit en god 

förutsättning för att faktiskt kunna ge stöd utifrån vad deltagarna uttrycker behov av. Mentors roll 

har varit att ”ge stöd att ta sig förbi hinder för arbete eller studier. Arbetet utgår från personen egna 

behov av steg på vägen mot arbete istället för att utgå ifrån andra krav och normer. I den här typen 

av förebyggande projekt blir det alltså även svårt att tala om ”stegförflyttningar” utifrån hur 
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begreppet vanligtvis används. I detta sammanhang behöver man resonera kring hur det är möjligt att 

istället mäta insatsens betydelse för deltagarna och det kommer att utforskas vidare under 2019.  

Projektets intention, att fånga upp de personer som är i riskzonen, har gjort att en del arbete lagts på 

att knyta kontakter och sondera bland skolor och övriga myndigheter vilka personer som kan vara 

aktuella för Alis. Kontakt har tagits med bl.a. gymnasieskolorna, folkhögskolorna i kommunen, 

Arbetsförmedlingen, Kommunala aktivitetsansvaret, Telge Tillväxt och Unga vuxna (SLL). 

Deltagarinflödet kom igång först under hösten när kontakter upparbetats, rutiner kommit på plats 

och arbetskonsulenterna var anställda. Att starta upp i rätt tid är viktigt för att kunna följa skolornas 

förutbestämda årscykel. Inför 2019 ser detta betydligt ljusare ut då kontakterna finns på plats och 

projektet är känt.  

Under året har utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjudits till samverkande 

myndigheter. Intresset har inte varit så stort men bland annat några av Arbetsförmedlingens 

handläggare har fått utbildning. Förhoppningen är att utbildningsinsatserna har bidragit till att 

bemötandet och kunskapen förbättrats och att insatsernas utformning har fått en 

kvalitetsförbättring.   

Alis påvisar brister och gropar i systemet på flera ställen för målgruppen. Till exempel finns ett glapp 

hos myndigheterna när det gäller arbetsrehabiliterande insatser för de personer som är mellan 18-

20. Beträffande studier klarar flera av Alis deltagare inte att läsa på heltid men enligt reglerna hos 

CSN kan en person inte få studiebidrag innan det år hen fyller 20 om det inte är studier på heltid. 

Föräldrar till barn som studerar på gymnasienivå är försörjningsskyldiga för barnet fram tills dess att 

hen fyller 21. De flesta deltagare i Alis bor kvar hos vårdnadshavare men flera har föräldrar som har 

ekonomiska svårigheter och en del inga närvarande vårdnadshavare. De möjligheter som går att 

undersöka i dessa fall är t.ex. via Försörjningsstöd. Regeln är dock att personer som får 

försörjningsstöd måste vara arbetssökande på 100 % hos Arbetsförmedlingen, vilket innebär att 

studier inte är möjliga. För att t.ex. få extra stöd från Arbetsförmedlingen behövs dokumenterade 

svårigheter och styrkta med läkarintyg. För en person som inte har en utredd diagnos men 

svårigheter av den typ som skulle gett rätt till stöd är vägen lång för att få det extra stödet. 

Läkarkontakt behöver tas i första hand med primärvården som sedan ska remittera till specialist, 

kötiden för utredning av t.ex. NPF är lång och en process som ofta är psykiskt påfrestande för 

personen under tiden. 

Deltagare bekräftar inte bara att projektet behövs men också att det finns ett värde i att inte 

begränsa deltagande till att bara rikta sig till de med större behov av stöd. Att ge lite stöd idag kan 

vara värdefullt för att behovet inte ska eskalera.   

Angående deltagarantalen så har lärdomarna från året gjort att målet för 2019 är justerat till 20-40 

personer som får insats via projektet och det finns även behov av att utöka personalen för att kunna 

fortsätta ge stödet så länge det behövs. På detta sätt undviks ”bollande” mellan myndigheter och 

deltagarna får ett kontinuerligt stöd. De befintliga deltagare som deltar i projektet har behov av stöd 

över tid.  

Under våren 2019 beräknas fler deltagare komma via gymnasieskolorna i ett tidigare skede. 
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Ekonomi 
För år 2018 avsattes 800 000 kr i medel till insatsen. Kostnaden för Alis var under 2018 ca 750 000 kr.  

Rehabarenan på Torekällberget 
Rehabarenan är lokaliserad på Torekällbergets friluftsmuseum och är en arena för arbetsträning, 

språkträning och arbetslivsrehabiliterande insatser för personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Arbetet organiseras i arbetslag med 5-7 platser i varje lag för att kunna 

upprätthålla ett relationsbaserat och individfokuserat förhållningssätt. Under 2018 har fyra arbetslag 

innehållit uppgifter inom kafé, bageri, trädgård- och områdesskötsel samt tågrenovering. I de olika 

arbetslagen har deltagarna bland annat fått möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet, rutiner, 

yrkeskunskaper, referens, träna social samvaro, träna svenska språket och fått vara delaktiga i ett 

sammanhang på en verklig arbetsplats. 

Förbundet finansierar ett resursteam bestående av handledare och samordnare med kunskap om de 

olika inriktningarna samt kring deltagarnas situation och behov. Samordnaren har övergripande 

ansvar för intag av deltagare till de olika platserna samt att stödja deltagare vidare ut från arenan.  

Syftet har varit att skapa en ”rehabarena” med arbetstränings- och rehabiliteringsplatser som kan 

erbjuda olika slags arbetsuppgifter särskilt anpassade för behovsgrupper som står särskilt långt från 

arbetsmarknaden.  

Prioriterade målgrupper för 2018 var unga som varken arbetar eller studerar, unga vuxna, som står 

långt från arbetsmarknaden, utrikesfödda kvinnor, långtidssjukskrivna personer och personer som av 

olika anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden. 

Mål  
Mål är att skapa en rehabarena med ett brett utbud av platser för arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Individerna som deltar ska erbjudas stöd som för dem närmare, eller ut på, arbetsmarknaden. 

Minst 20 deltagare är kontinuerligt placerade i de olika insatserna på arenan. Deltagarnas skilda 

behov är styrande för tid i insatsen. Individens framsteg ska utvärderas fortlöpande för att undvika 

inlåsningseffekter. 80 % av de deltagande individerna ska uppleva att de fått stöd som motsvarar 

deras behov och förväntningar. 

Medverkande myndigheter ska uppleva att insatsen motsvarar deras behov av adekvata tränings- 

och rehabiliteringsplatser.  

Samordnaren på Rehabarenan har upparbetat ett brett kontaktnät med parter som står för inflödet 

på arenan samt parter som kan vara vägen ut från arenan och föra deltagaren närmare 

arbetsmarknad och studier. Arbetet sker i samarbete inom resursteamet. 

Rehabarenans interna mål att deltagarna ska få med sig kunskap och erfarenhet utifrån de 

yrkeskategorier de kommer i kontakt med för att öka chanserna till arbete med hjälp av upplärning, 

erfarenhet och referenspersoner.  

Projektperiod är 2017-01-01 – 2019-12-31.  
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Samarbetspartners  
Projektägare är Torekällbergets friluftsmuseum, som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen i 

Södertälje kommun. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Södertälje kommun genom 

Arbetslivskontoret och Utbildningskontoret deltar i samverkan. 

Resultat och måluppfyllelse 
Under 2018 har Rehabarenan haft 55 registrerade deltagare, varav 26 kvinnor och 29 män. 37 

deltagare har avslutats varav 23 till arbete och studier, 13 till fortsatt rehabilitering (varav fyra även 

återfinns i gruppen som avslutats till arbete/studier), fyra till sjukdom och en har avslutats p.g.a. flytt. 

Av personerna som avslutats till arbete (15 st) så har 4 kvinnor och 7 män avslutats till 

subventionerat arbete, 2 kvinnor och 2 män har avslutats till osubventionerat arbete.  Av de 13 

personer som avslutats till fortsatt rehabilitering har flera gjort positiva stegförflyttningar, t.ex. 

deltidsstudier eller arbete, stegförflyttningar som medfört att personen står närmare 

arbetsmarknaden och kan återremitteras till anvisande part och därifrån söka arbete. Det kan också 

handla om att individens arbetsförmåga har kunnat testas för vidare utredning hos 

Försäkringskassan. Behovet av försörjningsstöd bland deltagarna har minskat då som avslutats till 

arbete haft försörjningsstöd och antingen minskat eller helt blivit av med försörjningsstödet.  

Den yngsta deltagaren projektet tagit emot är 17 och den äldsta 63 år, majoriteten av deltagarna är i 

åldrarna 40-59 (37 st). 11 personer (8 kvinnor och 3 män) har haft offentlig försörjning längre tid är 9 

år. Utbildningsnivån har varierat men också varit svår att bedöma då många kommer från studier 

utomlands där längden på grundskola och gymnasium varierar. De flesta unga har grundskola men 

inte fullföljt gymnasiet och därmed kommit till rehabarenan för att inspireras till antingen fortsatta 

studier eller arbete. 

Över hälften av deltagarna har remitterats från kommunens verksamheter som t.ex. MAP2020, 

Enheten för arbetsrehabilitering, Arbetslivskontoret och det kommunala aktivitetsansvaret. 

Resterande del står Arbetsförmedlingen för (10 personer) och Mobilisering inför arbete (5) och 

Samspråk (3). Målgruppen för rehabarenan är komplex då deltagarna är i olika åldrar, har olika 

bakgrund och svårigheter. Vissa har varit arbetslösa och/eller sjukskrivna under längre tid, flertalet 

har funktionsnedsättningar, och många har svårigheter med svenska språket.  

Målet att skapa en rehabarena med ett brett utbud av platser för arbetslivsinriktad rehabilitering 

anses uppnått då arenan består av fyra arbetslag med ett brett utbud av arbetsuppgifter. Individerna 

som deltar erbjuds stöd av handledare och samordnare som för dem närmare, eller ut på, 

arbetsmarknaden. Vilket kan ses i de stegförflyttningar som görs då 86 % avslutades till arbete, 

studier och fortsatt rehabilitering, av dessa är 62 % avslut till arbete och studier.   

Individens framsteg utvärderas fortlöpande genom samtal mellan handledare och samordnare samt 

mellan samordnare och deltagare för att undvika inlåsningseffekter. Målet att 80 % av de deltagande 

individerna ska uppleva att de fått stöd som motsvarar deras behov och förväntningar anses uppfyllt 

utifrån genomförd enkät samt uppföljande samtal som samordnaren genomfört. Enkät ställd till 

deltagare visar att 100 % av pågående deltagare svarar att de ofta, för det mesta eller alltid får stöd 

på ett sätt som är till nytta för dem. Motsvarande siffra för avslutade deltagare är 85%. 82% svarar 

att stödet ofta, för det mesta eller alltid får den tid som behövs. Motsvarande siffra för avslutade 

deltagare är 57%. 
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Rehabarenan kan se könsskillnader gällande val av inriktning på arenan. Flest kvinnor väljer kafé och 

bageri medan flest män väljer områdesskötsel och tågrenovering. Vid presentationer och 

studiebesök ges information om alla arbetslagen för att erbjuda deltagarna samma möjligheter.  

Målen som rör medverkande myndigheter och parter anses vara uppfyllt dels utifrån samtal och dels 

genom enkäter. Arbetet på Rehabarenan omfattar ett samarbete mellan ett brett spann av 

samarbetsparter exempelvis Arbetsförmedlingen, olika instanser inom kommunen och personal på 

Torekällbergets friluftsmuseum. Rehabarenan har nu skapat väl upparbetade kontakter med 

verksamheter som står för in- och utflödet på arenan. Vid avstämningar och uppföljningar med 

medverkande myndigheter vittnar de om att insatsen motsvarar deras behov av adekvata tränings- 

och rehabiliteringsplatser. 

Det interna målet att deltagarna ska få med sig kunskap och erfarenhet utifrån de yrkeskategorier de 

kommer i kontakt med anses även det som uppfyllt då de får kunskap om regler- och förhållningssätt 

inom yrket, och handledare fungerar som referens. Att få gå från en långtidssjukskrivning eller 

frånvaro från skola och sociala sammanhang till att kunna befinna sig i verksamheten på rehabarenan 

och delta i arbete tillsammans med andra deltagare ger även det god erfarenhet för vägen mot 

arbete och studier.  

Sammanfattningsvis bedöms Rehabarenan nå ett bra resultat utifrån mål, totalt antal deltagare och 

upplägg utifrån statistik och uppföljande samtal med deltagare och handläggare. Ett stort antal 

deltagare har nått arbete och studier och flertalet har utvecklats närmare arbete och även hamnat 

rätt utifrån individens behov. Deltagare och handläggare har uttryckt att de är nöjda och ser också 

deltagarnas utveckling och stegförflyttningar. 

Under 2018 anlitade förbundet en socialantropologisk forskare vid Stockholms universitet för att 

under ett par veckor observera rehabarenan utifrån dess styrande dokument. Detta gav bra underlag 

för fortsatt utveckling av rehabarenans verksamhet. 

Arbetet för en framtida implementering tänkt till januari 2020 har pågått hela året.  

Ekonomi 
Förbundet finansierar 5 tjänster på Rehabarenan. Budgeten för 2018 var 2,9 mkr och utfall blev 2,6 

mkr. 

IPS 2018 
Unga missbrukare har idag svårt att komma ut i arbetslivet och skapa ett meningsfullt liv utan alkohol 

och droger. IPS 2018 har därför utvecklat metoden Individuell placering och stöd (IPS) för 

målgruppen unga vuxna, 20-35 år boende i Södertälje med beroendeproblematik. Deltagare i 

insatser gällande missbruk är till stor del män. För att få en jämnare fördelning var målsättningen att 

deltagarna i projektet utgöras av minst 40 % kvinnor. Deltagarna remitterades i första hand av 

kommunens missbruksenhet, men även deltagare som ännu inte hade kontakt inom missbruk kunde 

remitteras från exempelvis Socialpsykiatriska unga vuxna enheten (SUV).  

Socialpsykiatrin i Södertälje i form av Enheten för Arbetsrehabilitering (EFA) har länge arbetat med 

den evidensbaserade metoden IPS för att stödja personer att kunna arbeta eller studera. Denna 
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kunskap har under projekttiden överförts och vidareutvecklats för att matcha de behov den nya 

målgruppen har. Inom projektet har individernas önskan om arbete- och praktikplatser varit 

vägledande. IPS rekommenderas i de nationella riktlinjerna av Socialstyrelsen för denna målgrupp. 

Huvudsyftet med projektet var att utveckla kunskapen om IPS samt att tillämpa metoden för unga 

vuxna med beroendeproblematik i Södertälje. Metoden skiljer sig från övriga metoder genom att 

missbruksbehandlingen integreras med arbetsrehabilitering så att processen för deltagaren blir tydlig 

och effektiv. Alla i teamet runt deltagaren jobbar med en gemensam planering mot deltagarens 

uppsatta mål.  

Under förstudien som pågick oktober-december 2017 genomfördes studiebesök, projektledaren gick 

IPS-handledarutbildning och arbetskonsulenten gick en IPS-grundutbildning. En gemensam 

planeringsdag anordnades med Enheten för arbetsrehabilitering (EFA) och Öppenvården med 

kunskapsutbyte gällande både IPS och beroendelära. Vid uppstart arbetade projektet på olika sätt för 

att öppna vägarna mellan olika enheter som t.ex. Missbruk (Öppenvården och Myndighetsutövning), 

Socialpsykiatrin unga vuxna (SUV), Beroendecentrum och Socialpsykiatriska beroende teamet (SBT) 

för att klargöra ingången och ge information om projektet. för att ge information om projektet.  

Mål 
Målen för IPS 2018 var att kunskap om beroendeproblematik/missbruk ska öka inom Enheten för 

Arbetsrehabilitering och andra medaktörer i projektet. Teoretisk och praktisk kunskap om IPS ska 

etableras inom missbruksöppenvården. Högre kvalitet då missbruksbehandling och 

arbetsrehabilitering synkroniseras. Ca 30 deltagare ska få stöd i arbete eller studier enligt IPS-

modellen under projekttiden 1 år. Deltagarna i projektet ska bestå av minst 40 % kvinnor. 

Samarbetspartners 
Projektägare var Enheten för arbetsrehabilitering i Södertälje kommun. Försäkringskassan, 

beroendecentrum och missbruksenheten i Södertälje kommun har deltagit i samverkan. 

Resultat och måluppfyllelse 
Under 2018 har IPS 2018 haft 27 registrerade deltagare, varav 12 kvinnor och 10 män. Fem personer 

har registrerats anonymt. Under året som projektet testat sin modell har 10 personer avslutats varv 5 

till arbete och studier och 5 till fortsatt rehabilitering. Av de avslutade till arbete var 3 män som fick 

subventionerat arbete och 1 man osubventionerat arbete. En person har avslutats till studier. De 

resterande 17 personerna fortsätter insats och av dem har 6 har påbörjat praktik/arbetsträning. 5 

personer befinner sig i ”skaffafas” och 6 personer i kartläggningsfas. Den yngsta deltagaren projektet 

tagit emot är 20 och den äldsta 57 år, majoriteten av deltagarna är i åldrarna 20-29 (12 st).  

Insatsen startar i ordinarie verksamhet från januari 2019 vilket medför att flera deltagare fortsätter 

men avslutas i SUS. Metoden har under projekttiden visat sig fungera väl för målgruppen med 

missbruk och inga direkta anpassningar har krävts. En del av implementeringen har bestått av att 

praktiskt samordna insatsen IPS för målgruppen med missbruksproblematik och upparbeta vägar in 

till EFA.  Genom projektet har alla arbetskonsulenter på EFA fått fortbildning inom 

missbruksproblematik. Gemensam metodhandledning med projektets personal och gett möjlighet 

att följa process och arbete med den ”nya” målgruppen.  
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Projektledaren gjorde 6-månadersintervjuer med tre av deltagarna, då framkom förbättringsförslag 

som medförde att projektet kunde utvecklas inför implementering.  

Måluppfyllelse i relation till ställda mål ses som uppnådda. Målsättningen var totalt ca 30 deltagare. 

Projektet nådde 27 deltagare och av dessa började 4 lönearbeta, flera kom ut i någon form av 

sysselsättning. Projektet har utvecklat kunskap att arbeta med en evidensbaserad metod för en 

utökad målgrupp, samt gett möjlighet att tillämpa och implementera återhämtningsinriktade insatser 

för unga vuxna med beroendeproblematik som en ordinarie del av verksamheten på Enheten för 

arbetsrehabilitering (EFA).  

Inflödet av deltagare var lägre än förväntat under projektets första halvår. Anledningarna till det var 

bl.a. att insatsen inte var rätt för deltagaren just då samt att väg in i projektet (eller EFA) inte var 

upparbetad via missbruk. Arbetskonsulentens deltagande i missbruksenhetens behandlingskonferens 

etablerade remissvägen och ökade inflödet. Informationssamtal på andra enheter har genomförts i 

samma syfte.  

Andelen kvinnor i projektet låg lägre än målet 40 % i början av projektet. Efter beslut att även 

kvinnor över 35 år kunde ingå i projektet jämnades könsfördelningen ut.  

IPS har visat sig vara en effektiv insats som kan anpassas till de skilda behov som kan finnas hos 

kvinnor och män. Insatsen bidrar även till att öka fokus på inflytande och delaktighet över sin 

rehabilitering för målgruppen. Förutsättningar att erbjuda IPS till målgruppen har stärkts liksom även 

möjligheten att länka vidare till missbruksbehandling oavsett från vilket rehabiliteringsenhet 

deltagaren kommer ifrån. För arbetskonsulent som arbetar mot personer med beroendeproblematik 

har kunskap och erfarenhet från missbruksbehandling varit värdefullt för ökad förståelse för 

deltagarens process. God kontakt med Missbruksöppenvården är viktigt för att säkerställa att 

deltagaren får det stöd som behövs gällande sin beroendeproblematik parallellt med arbetsinriktad 

insats.  Arbetssättet att integrera arbetsrehabilitering med missbruksbehandling har varit en viktig 

grund för deltagarens fortskridande i processen mot arbete eller studier. Under projekttiden har en 

upparbetad kontakt mellan EFA och handläggare på Missbruksenheten samt samordnare på 

Socialpsykiatriska Beroendeteamet utvecklats. Likaså finns idag en permanent remissväg för nya 

deltagare från missbruksenhet. 

Ekonomi 
I budgeten avsattes 800 000 kr till insatsen och av dessa medel har ca 600 000 kr förbrukats. 

Samspråk 
Samspråk är en språkutvecklande insats med mål att främja integration. Huvudsyftet är att förkorta 

vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier och därigenom öka andelen individer i 

målgrupperna att gå vidare till egen försörjning. Bakgrunden till insatsen är att många personer går 

igenom etableringsprocessen utan att det leder till egen försörjning. Detta innebär att många blir 

beroende av försörjningsstöd samt blir kvar hos Arbetsförmedlingen. En särskilt utsatt grupp är 

kvinnor. Språkinlärningen är en viktig del för att komma vidare till arbete och fortsatta studier. 

Samarbetet mellan kommunens Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen behöver bli effektivare för 

att individer lättare ska nå egen försörjning. 



  Bilaga  
 

16 
 

En modell ska utarbetas i projektet för att förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunens Vuxenutbildning så att språkinlärningen och övrig förberedelse för arbetslivet samverkar 

till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen vill prova nya pedagogiska grepp 

för att effektivisera språkinlärningen kopplad till yrke. I projektet ingår en utökad satsning på 

elevvården utifrån ett holistiskt hälsoperspektiv. De olika stödfunktionerna ska komma in tidigt för 

att identifiera pedagogiska hinder samt se vilka åtgärder som behövs för att bättre kunna 

tillgodogöra sig studierna. Samspråk ska även innehålla kompletterande aktiviteter för att främja 

integrationen utifrån fysisk, psykisk och social hälsa.  

Samspråk vänder sig till personer som är i behov av språkutveckling och är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen i Etableringsprogrammet eller Jobb och utvecklingsgarantin. Kvinnor är en 

prioriterad målgrupp i båda programmen.  

Projekttid är 2017-08-14 till 2020-08-14.  

Mål  
Mål i Samspråk är effektivare resursutnyttjande och språkinlärning samt förkortad etableringstid.  

Samarbete mellan olika externa aktörer gör att man synliggör och skapar ett bredare utbud av 

insatser för aktuella behovsgrupper. Efter tre år finns ett nytt arbetssätt etablerat mellan 

Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen. 100 deltagare per år får del av insatsen, rullande intag 

med målet 300 deltagare under tre år. 70 % av deltagarna i arbete eller studier senast 6 månader 

efter avslutad insats.  

Samarbetspartners  
Vuxenutbildningen i Södertälje kommun är projektägare. Arbetsförmedlingen är medfinansiär och 

deltar i samverkan. 

Resultat och måluppfyllelse    
Samspråk erbjuder språkutvecklande och hälsofrämjande aktiviteter med resurser som t.ex. 

hälsopedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare inom projektet samt med andra aktörer. I 

kombination med de olika aktiviteterna i Samspråk studerar deltagaren ordinarie SFI på 

Vuxenutbildningen. Samarbetet med lärarna på SFI är en viktig del för att identifiera eventuella 

hinder och hur man tillsammans kan effektivisera språkinlärningen för deltagaren.    

Totalt har 114 kvinnor skrivits in i Samspråk sen projektet startade och under 2018 har Samspråk haft 

109 deltagare.  Åldersspannet är 25 - 60 år men majoriteten av kvinnorna är i åldersspannet 50-59 år 

(38 st). Samtliga deltagare har anvisats från Arbetsförmedlingen, 20 % från Etableringsprogrammet 

och 80 % från Jobb och utvecklingsgarantin. 25 % av de som kommer från Jobb och 

utvecklingsgarantin har även ersättning från försörjningsstöd.  

Det har varit svårt att fylla antalet platser i Samspråk. Under 2018 har projektet därför lagt ner 

mycket arbete på att få in deltagare till insatsen. Efter beslut i styrgruppen vidgades den prioriterade 

målgruppen från att gälla kvinnor med låg utbildning till att gälla alla långtidsarbetslösa kvinnor som 

är i behov av språkutveckling. Detta gjorde att platserna till slut fylldes i stort.  
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48 deltagare har avslutats i Samspråk under 2018. Av dessa har 37 personer gått vidare till arbete och 

studier. Av de 14 som avslutats till arbete, 12 subventionerat arbete och 2 osubventionerat arbete. 

Av de 23 som avslutats till studier återfinns nästan hälften även i gruppen fortsatt rehabilitering, 

detta då man använt två avslutsanledningar. 12 deltagare har avslutats till fortsatt rehabilitering, av 

dessa har tre deltagare påbörjat arbetsmarknadsutbildningar och fem deltagare har gått vidare till 

förberedande utbildningar.  

Då målet är att 70 % av deltagarna ska vara i arbete eller studier senast 6 månader efter avslutad 

insats kommer uppföljning av deltagarna ske upp till 6 månader efter att de slutat i Samspråk.  

Arbetet med att nå målet om effektivare resursutnyttjande och språkinlärning samt förkortad 

etableringstid är påbörjat. Det nära samarbetet mellan AF och kommunen att stöd och åtgärder kan 

sättas in tidigt när behov finns, personerna ”hamnar inte mellan stolarna” vilket gör att processen 

mot arbete eller vidare studier blir mer effektiv. Nära och kontinuerlig kontakt med deltagarna i 

projektet gör också att hinder och problem synliggörs som kan vara orsak till att de inte kommit 

vidare i sin språkutveckling och/eller självförsörjning. Vilket i sin tur kan leda till att andra insatser 

kan vara aktuella för dem. 

Samarbetet med externa aktörer har öppnat upp fler möjligheter för deltagarna att prova på nya 

saker i närområdet, komma i kontakt med andra etablerade svenskar samt att ta sig till olika platser i 

Södertälje med omnejd.  Kompis Sverige har varit en extern aktör. Kompis Sverige matchar 

etablerade personer i Sverige med nyanlända/icke etablerade personer i Sverige. Matchningen utgår 

från intresse, livssituation och personlighet.  

Samspråk har under 2018 arbetat för att hitta effektiva arbetssätt mellan Arbetsförmedlingen och 

Vuxenutbildningen för att deltagarna snabbare ska komma ut i egen försörjning. Att ha 

Arbetsförmedlingen på plats, att alla sitter samlade och har närhet till varandra i teamet är en stor 

fördel, både för teamet som sådant och för deltagarna. Det hindrar deltagarna att ”falla mellan 

stolarna”, de får stöd tidigt och beslutsvägarna blir kortare. Tvärkompetensen i arbetsgruppen gör 

det lättare att få en helhetsbild av deltagarna och är behjälpligt vid bland annat ärendedragningar 

och hur man ska tänka kring och arbeta med den enskilde. 

Många deltagare har mycket frånvaro. En förklaring kan vara att flertal deltagare har problem med 

hälsan på olika sätt och/eller har psykosociala problem och att de därför har många läkarbesök 

och/eller myndighetsbesök. Det påverkar deras deltagande i Samspråk. Dessa deltagare går inte 

heller framåt i det svenska språket nämnvärt och de har ofta gått länge på SFI utan att ta sig vidare 

till nästa nivå. De har svårt att koncentrera sig och att ta in information. Samarbete med specialister 

på Arbetsförmedlingen har påbörjats för att så snabbt som möjligt kunna identifiera hinder och 

stödbehov. Samarbete har också påbörjats med andra verksamheter inom kommunen för att hitta 

andra vägar som är lämpligare för de deltagare som är i behov av det.   

Ekonomi 
Av den totala kostnaden för insatsen under hela projektperioden, 12 mkr, finansierar 
Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen hälften var.  Budgeten för 2018 var 1 850 000 kr och 
utfallet blev 1 500 000 kr. 
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Uppsökare 
Projektet Uppsökare pågick från sommaren 2017 till februari 2018. Uppkomsten till projektidén var 

från början i samband med ett identifierat behov inom projektet Ung i Tälje (UiT). Förbundet 

beslutade att ansöka om medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I 

slutet av december 2016 avslutades dock projektet Ung i Tälje i den form som var och en 

omorientering av projekt Uppsökare blev nödvändigt. En av de prioriterade behovsgrupperna hos 

Samordningsförbundet i Södertälje var unga vuxna som varken arbetar eller studerar och därför 

gjordes en genomlysning av situationen för dessa personer i Samordningsförbundets regi under 

början av 2017. Genomlysningen visade på några viktiga glapp i samverkan som påverkade gruppen 

och som bidrog till ”hemmasittande” och att personer riskerade att ramla mellan stolarna. Ett glapp 

som identifierades var för de personer som hade aktivitetsersättning från Försäkringskassan men 

som stod utan känd aktivitet eller sysselsättning, Försäkringskassan hade en bild av att det kunde 

röra sig om ca 60 personer som var så kallade ”hemmasittare”. Projektet Uppsökare orienterades 

således om till att vända sig till personer med aktivitetsersättning som stod utan sysselsättning.  

Projektet syftade således till att etablera kontakt med den grupp personer som uppbar 

aktivitetsersättning från Försäkringskassan och som stod utan sysselsättning. Syftet var att söka upp, 

motivera och erbjuda stöd och slussning till insatser mot arbete, studier eller annan rehabilitering.  

Uppsökarens uppgift var att etablera kontakt med den grupp unga som hamnat ”mellan 

myndigheternas stolar” och erbjuda insatser för utbildning och etablering i arbetslivet, men även 

rehabiliterande insatser där sådana behövs. Uppsökaren från Socialpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten har samarbetat med handläggare på Försäkringskassan för att identifiera och 

kontakta de unga vuxna som var aktuella. Därefter har uppsökaren etablerat kontakt och slussat 

personen vidare till den insats i riktning mot arbetsrehabilitering som bedömts lämplig utifrån 

personens situation. Projektet har haft ett samarbete med MIA-projektet som inneburit att personer 

som kommer via uppsökaren har prioriterats.  

Målgruppen är personer i åldern 18-29 år som varken arbetar eller studerar, har en 

funktionsnedsättning eller sjukdom och uppbär aktivitetsersättning, är i behov av samordnat stöd 

samt befinner sig i riskzonen för att hamna i ett långvarigt utanförskap.  

Projektperioden för uppsökarverksamheten var 1 juli 2017 – 28 februari 2018.  

Mål  
Minst 100 ungdomar ska kontaktas under projekttiden, och av dessa ska 60 ha påbörjat/slussats till 

en insats med inriktning på arbete eller studier.   

Samarbetspartners  
Projektägare är Socialpsykiatriska rehabiliteringsenheten, Södertälje kommun, och Försäkringskassan 

deltar i samverkan. 

Resultat och måluppfyllelse 
Resultatet visade på en något annorlunda bild av målgruppen än den som antogs i uppstarten. I 

Södertälje fanns vid projektets uppstart 454 personer som hade aktivitetsersättning. 

Försäkringskassans resurs i projektet hade som uppdrag att plocka fram de personer som stod utan 
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sysselsättning och sedan tillsammans med uppsökaren göra ett urval kring vilka som kunde vara 

aktuella för vidare kontakt med uppsökaren. En bakgrundsfaktor som är relevant för förståelsen av 

resultatet är att Försäkringskassan vid tillfället hade tampats med ett stort personalbortfall på 

avdelningen som arbetar med just aktivitetsersättning. De som handlagt ärenden från Södertälje var 

därför handläggare från andra orter vilket bidragit till att uppföljningarna inte hade kunnat göras i 

önskvärd omfattning. Många personer hade inte fått träffa sin handläggare personligen och en hel 

del uppgifter kring sysselsättning var inaktuella. Det visade sig efterhand i projektet att av de som 

inte hade känd sysselsättning vid projektets start var det en stor del som ändå visade sig ha någon 

form av sysselsättning, alternativt var för begränsade för att kunna bli aktuella för projektet. 

Försäkringskassans resurs i projektet gick igenom hela gruppen med aktivitetsersättning fler gånger 

för att kunna identifiera vart behovet av insatser fanns. 382 personer visade sig ha känd 

sysselsättning, alternativt en planering som gjorde att kontakt med uppsökaren ansågs överflödig 

eller inte lämplig av andra skäl.  

Efter kartläggning och uppsökande arbete har projektet under 2017 etablerat kontakt med 72 

personer som haft oklar sysselsättning. De 72 personer som hade oklar sysselsättning kontaktades 

efterhand under projektet. Av dessa var det 14 personer som hade behov av och gav samtycke till 

vidare kontakt med uppsökaren. Av dessa 14 visade det sig att 4 personer antingen var för 

begränsade av olika skäl eller avböjde medverkan i detta skede. Resterande 10 personer hade vidare 

kontakt med uppsökaren under projektet. 7 av dessa blev efter motiverande arbete slussade till MIA-

projektet varav 3 direkt kom i kontakt med en arbetskonsulent via MIA och fick därmed stöd till 

arbete eller studier relativt omedelbart. Av de återstående 3 personer som hade kontakt med 

uppsökaren fick 2 personer studievägledning och gick vidare till studier och en person avbröt 

medverkan av hälsoskäl.  

Utifrån målet som var 100 uppsökta personer så visar resultatet att 72 personer i realiteten var i 

behov av uppsökande verksamhet och målet kan då anses uppnått. Antalet som gick vidare till 

kontakt med uppsökaren blev inte 60 utan 14 men dock kan samma resonemang appliceras här, i 

realiteten visade det sig alltså att det var de 14 som kunde förmedlas till uppsökaren. Resultatet av 

detta projekt har gett en bild av vad de personer som har aktivitetsersättning gör. Den bild som fanns 

innan, om den stora gruppen hemmasittare, som projektet grundades i har visat sig inte stämma 

överens med verkligheten, åtminstone återfinns de inte inom gruppen som har aktivitetsersättning. 

En svårighet som ligger i projektets natur är att överhuvudtaget få kontakt med de aktuella 

personerna. Det har varit tidskrävande och ofta behövts många försök innan personerna går att få 

tag i. Förklaringen till detta är både eventuella funktionsnedsättningar som gör det svårt att till 

exempel svara i telefon men även brister i förtroendet för myndigheterna. Slutsatsen av detta för 

framtida arbete med målgruppen är att det skulle vara en god idé att insatser i samverkan mellan 

kommunen och Försäkringskassan erbjuds vid det tillfället där personerna ansöker om 

aktivitetsersättning.  

Det har varit framgångsrikt att projektmedverkan har varit frivilligt och inte påverkat ersättningen 

från Försäkringskassan eftersom uppsökaren då kunnat etablera förtroende på ett bättre sätt än om 

det hade varit under mer påtvingade former. Detta gör också att sannolikheten för att insatsen blir 

mer ”rätt” är större, annars är risken att personer på grund av rädsla för att bli av med den enda 
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mycket lilla inkomst de har hoppar på insatser som de sedan visar sig inte varit redo för, med följd att 

vägen upp blir ännu längre.  

Ekonomi 
Finansiering sker genom projektmedel, 750 000 kr, från MUCF, och 150 000 kr från 

Samordningsförbundet i Södertälje fram till februari 2018. Utfallet för 2018 blev 115 000 kr. Då 

utbetalat projektmedel från MUCF under år 2017 inte användes fullt återbetaldes ca 175 000 till 

MUCF år 2018.  

Socialt företagande 
Nationella rådet är positiv till att samordningsförbund stödjer de samverkande parternas 

engagemang i arbetsintegrerande sociala företag, ASF och tog 2016 fram en vägledning om hur 

samordningsförbund kan utveckla och stödja myndigheternas engagemang i ASF. På flera håll i landet 

finansierar samordningsförbund insatser kopplade till ASF. Syftet är att öka möjligheten till 

inkludering för FINSAMs målgrupp som är i behov av samordnat stöd från flera myndigheter för att 

nå egen försörjning. Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån 

arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett 

arbete. ASF kan fungera som en sådan arbetsplats. ASF är företag som driver näringsverksamhet med 

målsättningen att integrera människor i arbetsliv och samhällsliv. Att starta ett socialt företag är en 

stor utmaning. Förbundet vill underlätta för nya sociala företag att etablera sig samt möjliggöra för 

befintliga företag att leva vidare. 

Ett av projektmålen för MIA är att bidra till att en regional stödfunktion för arbetsintegrerande 

sociala företag etableras i länet. Samarbete för att nå detta mål görs med ett parallellt 

kompetensutvecklingsprojekt, Kugghjulet, som också delfinansieras av ESF. 

Samordningsförbundet har under ett antal år tecknat avtal med Coompanion. Syftet med avtalet är 

att främja arbete och sysselsättning i kommunen och att rådgivaren finns lokalt placerad. I uppdraget 

ingår att stödja socialt företag och ASF inom områden som företagsrådgivning, affärsutveckling och 

finansiering samt främja möjligheterna för befintliga sociala företag och ASF och personer som vill 

starta sociala företag och ASF. 

Förbundet får via avtalet också tillgång till Coompanions kontaktnät, både lokalt och regionalt, för att 

knyta ihop människor och företagsidéer så att det skapas bättre synergieffekter. Det inbegriper också 

att informera om utbildningar, kurser, seminarier, föreläsningar och dylikt som är av intresse för 

deras verksamhet. 

I uppdraget ingår även att utreda möjligheten och medverka till att en policy för socialt företagande 

och ASF tas fram i Södertälje kommun.  

Projekttid 1 januari 2018 – 31 december 2018.  

Samarbetspartner 
Arbetsförmedlingen, Södertälje kommun, Företagarföreningen, lokala ASF-företag, Kugghjulet m.fl.  



  Bilaga  
 

21 
 

Resultat och aktiviteter 
Coompanion lämnar halvårsvis rapport över genomförande av aktiviteter. Nedan redovisas endast 

delar ur de två rapporterna.   

Affärsrådgivaren har sin placering på Södertälje Science Park (SSCP). Totalt har antalet rådgivningar 

för nya aktörer som vill starta företag tillsammans med etablerade företag varit 83 st under året. 

Rådgivning har även getts till befintliga sociala företag.  

Kontakt och diskussion har förts med Basta, Blå Vägen, Matmission, Byggvesta, Hela Människan, Laga 

mat i Fisksätra och Vägen ut vilka är etablerade sociala företag men ännu inte är verksamma i 

Södertälje. Samtal har förts med intressenter om att etablera en Second hand och hunddagis i Järna, 

hantverksateljé i Enhörna.  

Diskussioner har förts med förtroendevalda i kommunen om att anta ett utarbetat förslag till policy 

för socialt företagande och ASF. 

Deltagande i ett antal träffar för att skapa nya och upprätthålla befintliga nätverk för sociala företag.  

Ekonomi 
Budget för 2018 var 450 000 kr och utfallet blev 525 000 kr. 

Insatskatalogen 
Insatskatalogen är ett digitalt sökverktyg som ska tillhandahålla myndighetsgemensam information 

om insatser och verksamheter inom välfärdsområdet med fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering, 

stödstrukturer och arbetsmarknadsåtgärder. Arbetet med Insatskatalogen startade september 2017 

med löpande publicering av insatser inom förbundets upptagningsområde. Från februari 2018 

fortsatte arbetet via nuvarande insatsadministratör på 50%. Vid tidpunkten fanns omkring 25 

publicerade insatser.  

Mål 
Katalogen ska uppdateras med aktuella insatser i Södertälje kommun. Insatskatalogen ska vara känd 

och väletablerad bland förbundets parter Spridning och kännedom bland förbundets parter och dess 

medarbetare 

Resultat och måluppfyllelse 
I december 2018 fanns totalt 33 lokalt publicerade insatser för upptagningsområdet. Under perioden 

februari – december avpublicerades totalt 5 insatser på grund av avslutad insats och i ett fall 

nedläggning av verksamhet.  

Parallellt med det redaktionella arbetet har olika riktade informations- och 

kommunikationsaktiviteter genomförts för att sprida kännedom om sökverktyget bland förbundets 

medlemsorganisationer. Sammantaget har de riktade kommunikationsaktiviteterna nått ut till 

uppemot 400 medarbetare via olika kanaler. De flesta medarbetare inom någon av förbundets 

parter: Försäkringskassan; Arbetsförmedlingen, kommun, men även externa aktörer som sociala 

företag, studieförbund etc.   
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Drygt 100 användare har besökt Insatskatalogen under perioden 30 januari – 31 december. Övriga 

siffror från användarstatistiken bedöms i dagsläget vara svårtolkade och därmed kan inga närmare 

slutsatser dras.  

Under året har insatsadministratören bidragit i utvecklingen av Insatskatalogen som helhet genom 

ett nära samarbete med redaktionen i Samordningsförbundet i Centrala Östergötland (SCÖ).  

På förbundets enkät svarar 74 % att de känner till insatskatalogen (av totalt 88 svarande). Av 99 

svarande svarar 34 % att de använt insatskatalogen  

Enligt användarstatistiken har Insatskatalogen åtminstone besökts av drygt 100 användare, dock är 

det svårt att bedöma huruvida det är en bra/låg siffra i relation till genomförda informationsinsatser 

eller antalet potentiella användare för perioden. Ett antagande är att siffran är för låg i förhållande 

till antalet som informerats om Insatskatalogen. Dock saknar vi jämförande underlag för att kunna 

ange en förväntad siffra kring den här typen av webbplatser/sökverktyg, men målsättningen är att 

Insatskatalogen ska som första steg vara känt bland medarbetare inom förbundets 

medlemsorganisationer.  

Informationen har ännu inte nått ut till alla potentiella användare, fortsatt arbete med 

informationsspridningen krävs parallellt med redaktionellt arbete. Insatskatalogen utvecklas löpande, 

vilket innebär förbättringar som användare kan se fram emot.  

Samarbetspartners 
Samordningsförbundet är sammanhållande. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns 

landsting, Södertälje kommun bidrar med sina insatser 

Ekonomi 
Arbetet för Insatskatalogen samt kommunikation; hemsida, nyhetsbrev o dyl. köps som tjänst av 

Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet HBS och ryms inom kansliets budget. Kostnaderna 

för år 2018 var ca 260 000 kr.  

Alternativ till sjukskrivning 
Strukturpåverkande insats med syfte är förbättra samordningen i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen samt att samarbetet och den förbättrade processen hålls i och blir 

långsiktigt hållbar. Detta för att individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska få 

rätt stöd och förbättrad sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Avsikten är en form av integrerad 

samverkan över tid. 

Målgrupperna är indelade i tre områden: medarbetare hos parterna, personer som befinner sig i 

sjukskrivning eller riskerar sjukskrivning samt är i behov av samordnad rehabilitering samt samhället i 

övrigt. Beträffande den andra gruppen, den bestående av individer i sjukskrivning eller som riskerar 

sjukskrivning så handlar det hos Arbetsförmedlingen främst om personer som har fått eller som 

riskerar att få kod 14 (personen kan inte eller bedöms inte kunna tillträda ett arbete för närvarande).  

Hos Försäkringskassan är målgruppen alla som riskerar sjukskrivning. Syftet är att skapa samsyn kring 

vilka individer vi behöver samordna oss kring. För kommunen/Försörjningsstöd handlar det om 

personer som har sjukintyg från vården och som har försörjningsstöd där det inte klart framgår av 
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personens hälsotillstånd att den inte kan återgå i arbete eller arbetssökande. För vården handlar det 

främst om personer där det inte klart framgår av personens hälsotillstånd att den inte kan återgå i 

arbete eller arbetssökande. Personer med långvarig smärta och/eller lätt eller medelsvår psykisk 

ohälsa. Området samhället i övrigt handlar just om samhället och behovet av kunskap om 

sjukskrivning i stort, alternativ till sjukskrivning och rehabilitering. 

Mål 
Långsiktigt mål är förbättrat lokalt samarbete och samverkan i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen i Södertälje.  

Berörd personal hos respektive part ska ha god kännedom om övriga parters ansvar och roll på 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet. En modell för arbetet i sjukskrivnings-och 

rehabiliteringsprocessen ska utarbetas som innehåller given samverkan mellan parterna med tydlig 

struktur och upparbetade kontaktvägar bra kommunikation. 

Kontinuerligt kunskapsutbyte.  

Resultat och måluppfyllelse 
Under 2018 har förbundet rekryterat metodutvecklare till arbetet med alternativ till sjukskrivning. 

Under våren och i uppstarten så delade två personer på tjänsten men sedan sommaren finns en 

metodutvecklare/koordinator på halvtid. 

Under året har flera steg framåt tagits i form av ett förslag till arbetsmodell, utformande av underlag 

så som t.ex. mall för samtycke, informationsbrev och viljeinriktning. 

Arbetsmodellen som utarbetats bygger på samarbete i tvärprofessionella team och en tänkt process. 

Avsikten är att teamet ska klargöra alternativ till sjukskrivning för att genom en samordnad planering 

undvika en längre sjukskrivning än vad som är medicinskt nödvändigt.  

Slutsatsen utifrån arbetet som genomförts under 2018 är att arbetet är komplext och behöver ges tid 

och tålamod. 

Samarbetspartners 
Samordningsförbundet är projektägare och sammanhållande. Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Södertälje kommun genom försörjningsstöd samverkar 

tillsammans med Södertälje kommun som arbetsgivare och Scania. 

Ekonomi 
Kostnaden för den strukturpåverkande insatsen köps som tjänst av Södertälje kommun och 

Försäkringskassan och ryms inom kansliets budget. Kostnaderna för år 2018 var ca 150 000 kr.  

Indikatorer för finansiell samordning 

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund och insatser att 

bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge 

förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande 

insatser.  
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Processen med att ta fram indikatorverktyget började 2012, flera förbund har deltagit tillsammans 

med bl.a. brukarorganisationer och Örebro universitet. Måtten har testats hos 16 förbund, varav 

Södertälje var ett. Första mätning nationellt genomfördes i oktober 2017.  

Verktyget vänder sig till 4 respondentgrupper uppdelat på 5 enkäter för olika perspektiv inom den 

finansiella samordningen: Deltagare: Individer som deltar i verksamhet som finansieras eller stöds av 

ett samordningsförbund. Pågående- och avslutsenkät. Parternas chefsgrupp: Exempelvis lednings- , 

berednings- , styrgrupper och lokala samverkansgrupper. Personal: Professionella som har en given 

roll gentemot deltagare i samordningsförbunden. Verksamheter som använder NNS indikatorer för 

deltagare ska även göra det för personalen. Styrelse: Representanter från förbundsmedlemmarna 

som är utsedda att sitta i styrelsen för ett/flera samordningsförbund, både ordinarie och ersättare. 

Föregående år fanns enkät för förbundschef, denna enkät togs bort inför mätning 2018. För att 

presentera resultaten likvärdigt nationellt har beslut tagits om att isolera klart positiva svar (av sex 

svarsalternativ är det de två mest positiva svaren som presenteras). På detta vis ges ett mått som kan 

agera nyckeltal.  

Resultat för Södertäljes första officiella årsmätning 1 november 2017 till 31 oktober 

2018 

Enkät för deltagare under pågående insats och vid avslut 

97 personer av dem som svarat på en enkät under pågående insats (av 107= svarsfrekvens 91 %) har 

svarat på minst en fråga, 42 av dem är kvinnor och 13 är män, 38 personer har vi ingen uppgift kring 

kön. Den första testmätningen som genomfördes under hösten 2017 innehöll 41 personers svar på 

en pågåendeenkät. 

58 personer (av 60= svarsfrekvens 97 %) av dem som svarat på enkät vid avslut har svarat på minst 

en fråga, 34 av dem är kvinnor och 14 är män, 12 personer har vi ingen uppgift kring kön. Ej nåbara?   

Vid redovisning av resultaten presenteras de två mest positiva resultaten men även 

mittenalternativet lyfts in då även det är ett positivt resultat. Anledningen till att de två mest positiva 

resultaten presenteras för sig är en överenskommelse i det nationella arbetet med indikatorer för att 

möjliggöra jämförelser mellan förbund. 

97% av de tillfrågade under pågående insats svarar att de har en person eller ett team att vända sig 

till.  96 % av de som tillfrågats vid avslut anser att de haft en person eller ett team att vända sig till. 

(Fråga 4 i pågående och avslutsenkät). 

Deltagare under pågående insats 

1. Får du ett stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 65 % svarar ”för det mesta” eller ”alltid” 

lägger man till dem som svarar ”ofta” blir resultatet 83% 

2. Är du med och bestämmer vilket stöd du ska få? 64 % svarar att de ”för det mesta” eller ”alltid” 

lägger man till dem som svarar ”ofta” blir resultatet 77% 

3. Får stödet ta den tid du behöver? 67 % svarar ”för det mesta” eller ”alltid” lägger man till dem 
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som svarar ”ofta” blir resultatet 75%

 

5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 43 % svarar ”till mycket 

stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 66% 

6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 33 % svarar ”till mycket stor del” eller 

”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 66% 

7. Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 48 % svarar ”till mycket 

stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 71% 

 

Enkät till deltagare vid avslut 

1. Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 60 % svarar ”för det mesta” eller ”alltid” 

lägger man till dem som svarar ”ofta” blir resultatet 74% 

2. Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått? 58 % svarar ”för det mesta” eller 

”alltid” lägger man till dem som svarar ”ofta” blir resultatet 70% 

3. Har stödet fått ta den tid du behövt? 59 % svarar ”för det mesta” eller ”alltid” lägger man till dem 

som svarar ”ofta” blir resultatet 70% 

5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 46 % svarar ”till mycket 

stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 69%  

6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 50 % svarar ”till mycket stor del” eller 

”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 66% 

7. Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 56 % svarar ”till 

mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 75%
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8. Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända när nuvarande stöd har upphört? 75 % har 

svarat ja på frågan, 77% för kvinnor, 79% för män och 64 % för de som svarat på en enkät utan 

variabeln kön 

9. Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? 60 % svarar 

”för det mesta” eller ”alltid” lägger man till dem som svarar ”ofta” blir resultatet 74%

 

10. Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid? 48 % svarar ”till mycket stor del” eller 

”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 72%

 

Resultatet för årets testmätning visar en mer differentierad bild än testmätningen som genomfördes 

under hösten 2017, dock kan den jämförelsen endast göras utifrån enkät under pågående insats. I 

genomsnitt under höstmätningen 2017 svarade 70-80% klart positivt på frågorna i enkät för 

pågående insats. Redovisningen beskriver hur deltagarna svarat analysarbetet med diskussion och 

reflektion sker i respektive insats. Tanken är att synliggöra områden och upptäcka frågor som man i 

insatserna kan undersöka närmare. 

Enkät för personal i insatserna 

25 personer (av 27= svarsfrekvens 93 %) har svarat på minst en fråga. 2017 svarade 19 personer på 

minst en fråga. 

1. Får stödet som ni ger ta den tid som behövs? 72 % svarar ”för det mesta” eller ”alltid” lägger man 

till dem som svarar ”ofta” blir resultatet 92%.  
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2. Finns det tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? 32 % svarar ”för 
det mesta” eller ”alltid” lägger man till dem som svarar ”ofta” blir resultatet 60% 
3. Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 44 % svarar ”för 
det mesta” eller ”alltid” lägger man till dem som svarar ”ofta” blir resultatet 88% 
4. Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra? 24 % 
svarar ”för det mesta” eller ”alltid” lägger man till dem som svarar ”ofta” blir resultatet 68% 

 

5. Tas erfarenheter, kunskaper, och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? 52 % svarar 

”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 76% 

6. Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för 

deltagarna? 48 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir 

resultatet 88% 

7. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan alla inblandade? 

32 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 

84% 

8. Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den 

samordnade insatsen? 33 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till 

stor del” blir resultatet 79% 

9. Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? 48 % svarar ”till 

mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 72% 

Enkät till parternas chefsgrupp  

Delades ut till styrgrupperna för varje insats samt förbundets beredningsgrupp, 81 % svarsfrekvens 

(32 tillfrågade, 26 svarande): Enkäten har utvecklats sedan 2017 med fler frågor, fråga 1 och 2 är nya 

för 2018. Denna enkät är den som ger en mest negativ bild och framför allt när svaren från 

förbundets beredningsgrupp isoleras. 

Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt 

tillvara? 21 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir 

resultatet 42% 
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Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv / civilsamhälle / ideella organisationer i 

arbetet när det gäller insatser för deltagarna?  12 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och 

hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 48% 

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade 

aktörer? 42 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir 

resultatet 77% 

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? 40 % 

svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 56% 

 

Enkät parternas chefsgrupp med enbart förbundets beredningsgrupp, 8 tillfrågade och 6 svarande: 

 Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt 

tillvara? 0 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir 

resultatet 33% 

Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv / civilsamhälle / ideella organisationer i 

arbetet när det gäller insatser för deltagarna?  0 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och 

hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 33 % 

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade 

aktörer? 0 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir 

resultatet 50% 

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? 17 % 

svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir resultatet 34% 

 

Enkät för förbundets styrelse, 8 tillfrågade och 7 svarande: 

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade 

aktörer? 72 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till stor del” blir 

resultatet 86 % 

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 

rehabiliteringsinsatserna? 71 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till 

stor del” blir resultatet 100 % 
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Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 

rehabiliteringsinsatserna? 71 % svarar ”till mycket stor del” eller ”helt och hållet”, lägger man till ”till 

stor del” blir resultatet 85 % 
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