
 
 

 

  

 

 
Diskussionsunderlag  

Insatser att begrunda för hösten 2021 
            Skriven 2021-04-29 

 



 

 

 

Bakgrund 

 

Styrelsen har gett beredningsgruppen i uppdrag att ta fram nya insatser att 

finansiera. 

Förbundet har i verksamhetsplanering för 2021 budgeterat  

-1.mkr för nya deltagarinsatser,  700 tkr av dem har investerades i fler ASF 

platser under 2021. 

-2,97 m.kr i eget kapital men resulterade i 3,54 mkr, dvs 0,57 mkr mer än 

beräknat. 

 

För 2021 har förbundet kvarvarande ofördelade medel på 870 tkr. 

 

I detta dokument har förslag till insatser för hösten sammanställts, se nedan. 

 

Innehåll 

Utbilda utbildare i BIP – 50tkr ......................................................................... 3 

Utveckla ASF – 320 tkr..................................................................................... 5 

Samordningskartan - ? .................................................................................... 6 

Kartläggning ”Samverkan med vårdgivare” – 250 tkr ...................................... 7 

Kartläggning ”Gränssnitt arbetslivsinriktade insatser” – 250 tkr ..................... 8 

Övriga förslag som ej fått en uppskattad kostnad ........................................... 8 

 

 

  



Utbilda utbildare i BIP – 50tkr 

 

Uppkomst via omvärldskunskap 

Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP) är den hittills mest omfattande vetenskapliga 

progressionsmötningsstudien som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med 

komplexa problem kommer ut i arbete. Projektet har undersökt sambandet mellan utvalda 

indikatorer för anställningsbarhet och sannolikheten för att utsatta individer får jobb. 

Genom att känna till detta samband kan vi tjänstemän stärka vår förmåga att hjälpa denna 

grupp framåt mot arbetsmarknaden. 

 

Ursprunget till studien var att i Danmark ansåg man att de varit generellt dåliga på att hjälpa 

utsatta individer att komma ut i arbete och att få av deras jobbcenter visste exakt vad som 

krävdes för att hjälpa individer på väg mor anställningsbarhet och arbete samt vad de skulle 

fokusera sin insats på. Det fanns behov av tydliga styrningsmål och indikatorer som har ett 

dokumenterat samband med anställning. Det svaret har vi nu i och med BIP studien. I 

resultatet från forskningen visar på 11 indikatorer för anställningsbarhet, se figur 1 nedan. 

Gemensamt för dessa indikatorer är att de går att påverka med olika insatser. I  synnerlighet 

en indikator har betydelse nämligen handläggarens tro på individen. Handläggarna är inte 

bara duktiga på att förutspå vilka som kommer ut i arbete, de är också centrala aktörer som 

direkt kan påverka den enskildes chans att lyckas. 

 

Det finns en stor efterfrågan av att implementera och arbeta utifrån BIP-forskningen från 

många förbund och verksamheter runt om i landet. Samordningsförbundet i Halland har 

sedan 2019 i samarbete med Vaeksthuset i Danmark arbetat med en process för 

implementering av BIP-forskningens resultat som varit framgångsrik. Processen att sprida 

metod och utbildning i Sverige leds av Nationella nätverket för Samordningsförbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Föreslagen aktivitet för förbundet att finansiera 

Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) är certifierad av Vaeksthuset att utbilda 

utbildare i BIP. En utbildning omfattar 4 tillfällen. 

1. Uppstartsmöte/chefsmöte/implementeringsgrupp: (ca 2,5 timmar) digitalt. 
2. Kick-off (ca 3 timmar) digitalt/på plats. Halvdagsföreläsning kring BIP-

forskningen och resultaten från forskningen.  
3. Avstämningsmöte (ca 2,5 timmar) digitalt. Chefer och nyckelpersoner samt 

utbildare möts för att stämma av den lokala processen 
4. Utbildning i progressionsmätning (ca 7 timmar). Heldagsutbildning där 

personal som ska arbeta med progressionsmätning utbildas i material och 
tillvägagångssätt. 

 

Efter utbildning kan Utbildare fortsätta utbilda kollegor inom ordinarie medlem. 

 

Ekonomi:  

Utbildningen kostar 50 000 kr för 25 deltagare. Till dessa kostnader kan eventuella 

tryckkostnader och personalens arbetstid.  
 

Personalresurser  

Medlemsparter utser medarbetare som ska utbildas. 

 

Tidsperiod 

Utbildningar sker regelbundet under 2021. 

 

Mer info 

Finsam artikel om BIP 

https://www.finsam.se/nyhetsarkiv/nyheter/2021-02-22-framgangsfaktorer-for-att-hjalpa-individer-

till-arbete  

 

BIP på svenska 

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/nyheder/bip-paa-svenska/  

 

Svenska rapporten om BIP 

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/pdf/bip-indikatorer-och-jobbsannolikhet/  
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Utveckla ASF – 320 tkr. 

 

Uppkomst via kartläggning och utryckt behov 

I Förbundets kartläggning har Deltagare/tjänstemän uttrycker behov av fler ASF i andra 

kommuner än Norrtälje/österåker och gärna i andra branscher än nuvarande. 

Styrelsen har uttryckt viljan att det tillkommer fler ASF i Roslagen. 

 ASF samordnaren Thintin har 1-2 intressanta ASF utvecklare som är beredda att starta ASF. 

 

Föreslagen aktivitet för förbundet att finansiera  

Förbundet timanställning minst en av de intressenterna som vill skapa ett ASF. 

Anställs som ASF-utvecklare i Förbundet på 80% under 6 månader med uppdrag att starta 

ett nytt ASF. 

 

Ekonomi:  

-260.000 kr Timanställning ASF utvecklare 80% under 6 månader  

-  60.000 kr Utöka ASF-samordnarens tjänst med 20% (totalt 50%) för utökat uppdrag att     

   stötta uppkomsten av ASF. 

 

Personalresurser :  

Ingen personalresurs från medlemmarna. Utöka befintlig ASF resurs samt anställa intressent 

som vill starta. 

 

Tidsperiod:  

Augusti-december 2022. Ev fortsättning beslutas i VP2022 

 

  



Samordningskartan - ? 

Samordningskartan som tas fram av Samordningsförbundet Centrala Östergötland är ett nytt 

strategiskt verktyg för myndighetsgemensam överblick och konsekvensanalys. Ett 

webbaserat verktyg som gör det enklare att se helheten, 

Uppkomst via omvärldskunskap  

Arbetet med att ta fram Samordningskartan startade med behovet av bättre 

omvärldsanalyser som bland annat lyfts fram av Nationella rådet.Verktyget ger en överblick 

för hur respektive organisation är uppbyggd, vilka grupperingar som finns, vilka kompetenser 

de har som arbetar mot olika målgrupper, antal inskrivna och ekonomiska förutsättningar 

med mera. Det finns också en enkel statistikportal och i framtiden hoppas de kunna göra 

simuleringar kring vilka flöden som påverkas om någon part väljer att förändra något i sin 

organisation. Det blir lättare att förutse vilka effekter en förändring får, vilket kan ha en 

strategisk betydelse,  

Syftet 
Att kunna göra kvalitativa omvärldsanalyser och ha en ordning på vilka resurser vi har och 
hur de är organiserad 
 
–Effektivisera organisationer 
hitta olika samverkansgrupperingar inom område som ”gör ungefär samma saker”, men där 
man inte känt till varandra förut. På det här sättet blir det enklare att effektivisera en 
organisation för att komma åt dubbelarbete likväl som flaskhalsar. 

–skapar förutsättningar för att finna nya samverkansytor.  
Det blir lättare att förstå hela pusslet om var och en kan se hur bitarna sitter ihop. 
Samordningsförbundet Centrala Östergötland har under senare år uppmärksammats för sina 
tekniska lösningar som flera andra samordningsförbund kunnat ansluta till. Insatskatalogen 
och Samordningskartan ingår i det kluster av digitala tjänster som förbundet valt att kalla 
Välfärdsguiden som stödjer de som behöver hitta rätt bland samhällets samlade stöd. 

Tanken är att användaren i framtiden ska möta en artificiell handläggare som ska kunna ge 
råd som bygger på erfarenheter från andra människors rehabiliteringserfarenheter. 

Genom ESF- och Vinnovafinansierade projekt samarbetar Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland med bland annat med ett forskarlag i Stirling, Skottland och i Reykjavik på 
Island.  

Ekonomi  

Oklar kostnad. 

Personalresurs  

Ingen resurs från parter mer än tillhandahålla organisationskarter. 

Resursen står Samordningsförbundet Centrala Östergötland för. 

Tidsperiod 

2022? 



Kartläggning ”Samverkan med vårdgivare” – 250 tkr 

Uppkomst via kartläggning och utryckt behov  

I Förbundets kartläggning har tjänstemän uttrycker behov samarbete med vårdgivare. 

Samordnaren för vårddialog har undersökt och haft dialog med några vårdgivare.  

 

Föreslagen aktivitet för förbundet att finansiera  

Bakgrund; Patienter som är vårdkrävande på grund av att de regelbundet önskar boka tid på 

vårdmottagning vid akuta kriser/ för diffusa medicinska/psykiska besvär i kombination med 

behov av stöd i uppkomna livssituationer de inte kan hantera.   

Upplever vi en ”rundgång” mellan myndigheter för denna grupp. Vad kan vi göra för att bli 

mer effektiva i samverkan. Dessa patienter tar tid från andra där vårdens stöd behövs.  

Utse en mottagning i Norrtälje kommun och en mottagning i t ex Vallentuna kommun? Göra 

en snabb kartläggning bland läkarna. Vilka patienter har vi som upplevs som särskilt 

vårdkrävande och upptar vårdens arbetstid?   

Dialog pågår med en vårdmottagning och REKO i Norrtälje o Vallentuna.  

En projektidé finns förnärvarande där det behövs ytterligare kartläggning inför ett eventuellt 

pilotprojekt. Ansökan kommer inte vara klar för genomförande av insats under hösten. 

Däremot kan en behovsanalys, kartläggning och förstudie vara aktuell. 

Ekonomi:  

50-100% tjänst 3-4 mån ca 200-250 tkr 

Personalresurs : Aktuellt att någon medlem bidrar med personal alternativt undersöka 

möjlighet till resurs hos vårdgivare. 

  



Kartläggning ”Gränssnitt arbetslivsinriktade insatser” – 

250 tkr 

Uppkomst via kartläggning och Input från styrelse/medlemsparter  

I dialog med Förbundets medlemsparter samt utifrån kartläggningen framgår behov av att 

kartlägga gränssnitten mellan kommunens, arbetsförmedlingens och 

samordningsförbundets arbetslivsinriktade insatser. Vem gör vad och när samt för vem. 

Ekonomi:  

50-100% tjänst 3-4 mån ca 200-250 tkr 

Personalresurs : behövs hitta hos medlemmarna 

 

 

 

 

 

Övriga förslag som undersökts 

-Utbildning i våld i nära relationer för medlemsparters tjänstemän. 


