
Delårsavstämning 2020
09.00 Inspirationsföreläsning av Mats Tyrsup

De organisatoriska mellanrummen

10.00 Förbundets verksamhet igår och idag
Vad har vi gjort 2020 och vad förväntas vi uppnå?
Vi går igenom förbundets verksamhet hittills, en
ekonomisk lägesrapport samt blickar framåt

12.00 Gemensam lunch och dialog



Organisatoriska mellanrum
– om samordningsförbund och logiken bakom dessa

2020-09-02
Docent Mats Tyrstrup



Informationssamhälle?

Kunskapssamhälle?

Tjänstesamhälle?

The

V

U

C

A

D

World

Karaktäristiska:

Volatility (Instabilitet)

Uncertainty (Osäkerhet)

Complexity (Komplexitet)

Ambiguity (Mångtydighet)

Donald!

Omvandlingen av vårt samhälle – hur då?



Från saker till beteenden

Receptens, lockropens och uppmärksamhetens tidevarv

Värde = antalet användare, följare, besökare, delningar, ”likes” etcetera

Omvandlingen av vårt samhälle – hur då?



Värdeskapande

Värde skapas i processer genom vilka någon/några 

kombinerar och integrerar ...



Integrationslogiker

Enheter Gränser”Dela upp”

Relationer Sammanhang”Foga samman”

Organisatoriska mellanrum

Nätverks- & processintegration (2000-talet)

Hierarkisk integration (1900-talet)

Organisation

Organisera



Hon hamnade mellan stolarna kan man säga. [...] Jag 

kan inte behålla henne. Jag har inget lagligt stöd för det.

”Det är aldrig någon som gör något fel. Aldrig. När man så att säga 

spårar bakåt. Det är ingen som har gjort något fel.”

Organisatoriska mellanrum



Mellanrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset



Organisatoriska mellanrum i privat high tech



Integrationslogiker

Enheter Gränser”Dela upp”

Relationer Sammanhang”Foga samman”

Organisatoriska mellanrum

Hierarkisk integration (1900-talet)

Innovations- och förnyelsepotential

Nätverks- & processintegration (2000-talet)

Organisation

Organisera



Hemlös

Anställningsbar

Efterfrågad
Arbetsoförmögen

Välutbildad

Myndig

Pensionär

Utförsäkrad

Arbetslös

Samhällen består av gränser

EGENMAKT

VANMAKT

Organisatoriska Mellanrum

Livssituationen

– Samordningsförbundens

Karensdag

Beroendediagnos

Kriminell

Företagsam

Integrationslogiker



Det omedelbara uppdraget – resorna från vanmakt till egenmakt

Det långsiktiga uppdraget – ersätta Förbundet med ordinarie samordning

EGENMAKT

VANMAKT

= en förändringsstrategi – ingen organisatorisk lösning

Varför finns samordningsförbund? Exemplet Värna



Allmänbildning

Systemkunska

p

Arenor/mötesplatser

Relationsskrädderi

Mandat/Utrymme/Slack

Sanktionera

Sammanhang

Värdevisionen

(Språk/Berättelser)

Systemisk

verksamhets

-utveckling

Sju gränsöverskridande strategier



Utdrag av aktuella styrelsebeslut
Kvarvarande äldre beslut
● Processbeskrivning ”Urval/start av förbundsinsats”

● Kommunikationsplan
● Stötta fler ASF
● Informationsinsatser hos medlemmar

Beslut under våren
● MIA Vidare juni 2020-dec 2022
● Internkontroll och uppdatering delegation.
● Fortsätt anlita ekonomistöd

Prel. Kommande till hösten
Okt – Ansökan kartläggning nyanlända / etablering.
Nov - Verksamhetsplanering budget 2021



Adm. kansli (styrelse och beredningsgrupp)

Resurser Aktivitet Mål Idag

Styrelse

Beredningsgrupp

En förbundschef 

≈ 0,25 ekonom
Sabina

≈ 0,20 samordnare
Karin

● Ledning styrning av 
verksamhet

● Involvering av 
medlemmar 

Minst en info.insats
per medlem

Parkerad

● Kartläggning Uppdatera kartläggning
Genomfört av 

B.grp under våren

● Nätverkande med 
andra förbund

Digitala möten 
med Sthlm nätverk

● Uppföljning, utvärdering 
och utveckling

Socioekonomisk 
utvärdering av MIA

Start till hösten

● Medelutlysningar
Minst en medel-

ansökan 

Medverkat i NANO
nätverkets ansökan 

till länsstyrelsen

Budgetanvändning 732 t.kr av budget 2 milj.kr



Strukturella insatser 

Resurser Aktivitet Mål Idag

● Gemensamma forum Minst 100 
deltagande 

från medlems-
parter

Genomfört ett digitalt 
forum 

-56 deltagande
Planerar fyra forum till 

hösten
Max 0,20 

Insatssamordnare   
Karin

● SAMSUS- samsyn 
sjukskrivna utan sjukpenning

● Vårddialog utveckla 
samarbete med lokala 
vårdgivare

Delvis parkerad

0,25 katalog.adm
fr Östra

Östergötland

● Digital insatskatalog
Registrera in insatser

Varje medlem 
ska ha minst en 

insats

Varje kommuner har 
minst 1 insats. 

Adm.tjänst avslutas

0,25 
Insatssamordnare 

Thintin

● Stödja Arbetsintegrerade 
sociala företag (ASF)

Upphandling 
arbetstränings

platser

Upphandlat
arbetsträningsplatser

Budgetanvändning 156 t.kr av budget 890 t.kr



Individinsats MIA – april 2017 till maj 2020

≈Resurser Aktivitet Mål Idag

1    Projektledare 
3    AF
1    FK
1,5 kommun
0,5 kursledare

Arbetstränings-
platser hos ASF

Projektlokal
Tibble kyrka

● Samplanering med 
deltagaren 

● Individuellt stöd
● Självstärkande kurs 
● Arbetsträning med SE
● Kollegialt lärande 

mellan tjänstemän 
● Samverksansteam
● Avsluta MIA maj 2020

Projektets har 
SMARTA mål 
och deltagare 
är från 
förbundets 
prio.grupp.

Covid19 orsakade under 
våren mindre nya 
deltagare, antal 
temamöten, 2 inställda 
deltagarkurser.

Projektens mål:
● 202 individer har 
deltagit i projektet 
(mål 170/240)
44 individer fortsatte till 
MIA Vidare

Av avslutande deltagare
● 39% arbetsförberedande 
ord. insatser(mål 40%)
● 20,8% har börjat arbeta 
eller studerat (mål 30%)

Budgetanvändning ≈3 milj.kr av budget 3,4 milj.kr



Individinsats MIA VIDARE juni 2020- 2022

≈Resurser Aktivitet Mål Idag

1   Projektledare 
0,5 Adm
3    AF
1    FK
1,5 kommun
2    KAA
0,5 kursledare

Arbetstränings-
platser hos ASF

Projektlokal
Tibble kyrka

●Uppstart MIA – Vidare

● Individuellt stöd och 
samplanering med deltagaren 

●Självstärkande kurs 
● Arbetsträning med SE
● Kollegialt lärande mellan 

tjänstemän 
● Samverksansteam
● Uppföljning/utvärdering
● Gemensam kartläggning
● Jämställdhetsarbete

Projektets har 
SMARTA mål 
och deltagare 
är från 
förbundets 
prio.grupp.

56 deltagare inskrivna

Under 2020-2022 är 
projektets mål att:

● 330 individer har 
deltagit i projektet 
varav
-120 deltagit i kurs
-120 arbetstränat ASF
- 50 arbetstränat övrigt

●45 % gör stegförflytt
●30 % påbörjat arbets-

förberedande insatser 
●25% har börjat arbeta 

eller studera

Budgetanvändning ≈0 milj.kr av budget 4,4 milj.kr



Förbundets verksamhetfokus hösten 2020

Kansli (Styrelse, beredningsgrupp)
● Slutföra medelsansökning och undersöka ev nya insatser
● Kommunikationsplan och digital utveckling
● Utvärdera, utveckla och följa upp verksamhet
● Slutföra verksamhetsplan 2020 och planera 2021
● Fortsatt Covid19-hantering

Strukturella insatser 
● Fortsatt vårddialog med regionsrepresentanter och rehab.koor.
● Involvera Beredningsgruppen i fortsättning av SAMSUS
● Fyra webbinarium planeras 

Tema: MIA Roslagen 15/9, ASF 7/10, AF 21/10, SAMSUS 13/11.
● Stödja lokala ASF i kvalitén/leverans av arbetsträningsplatser

Individinsatser
● Förvalta/utveckla MIA-projektet i MIA Vidare
● Uppstart av nya KAA medarbetare för att nå en yngre målgrupp



Förbundets verksamhet 2021

Budget 2021 

● Medlemsavgifter samma som 2020? (tot på 6.mkr)

● Statens föreslår ytterligare medel.     (upp till 12,9m.kr)

Verksamhet 2021

● Tankar om verksamhetsområden 2021?

● Specifika, Mätbara, Realistiska Aktiviteter?



Förbundets kommande möten

● 2 okt Beredningsgrupp

● 21 okt Styrelse

● 6 nov Beredningsgrupp

● 18 nov Årsavslutning

● 18 nov Styrelse


