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1. Föregående sammanträde

Tittade på framtagning av :
• Årsredovisning

• Kartläggning gränssnitt arbetslivsinriktade insatser

Diskuterade 
• SAMSUS

• Nationell MIA, förlängning?



•Gemensamma Forum 

2. Muntlig Lägesrapport strukt.insatser





•Gemensamma Forum i länet 



• SAMSUS
➢ Uppdrag att formulera en tydlig beskrivning av SAMSUS gruppens  fortsatta 

uppdrag och mål med en plan för hur kunskap om SAMSUS ska spridas vidare i de 

egna leden. 

Deltagarna
Lyfta fram 

mer.



-135 deltagare                            
- 1 ny SE coach
- FK har i Reg. Styrgrupp lyft frågan om pilot att arbeta med   
överlämningar mellan projekt och ord. verksamhet.

- Medel till ännu mer utveckling? 
Fråga regionala styrgrupp och förbundets styrelse

2. Muntlig Lägesrapport operativ insats



3. Lägesrapport från Kansli

• Rekrytering

• Gränssnitt arbetsrehabiliterings insatser mellan 
Af, FK, kommun, MIA. Utredare?

• Årsredovisning klar. 
Revisorer påpekar det höga egna kapitalet.



Kommun

Kartläggning och 
Utredning 

Sysselsättning
alt Medicinsk 
rehabilitering

Utbildning/
kurs 

Förberedande 
insatser 

Arbetsträning under 
<10h

Arbetsträning 
och praktik 
över 10->

Arb
ets
sök

PART

Samordningsförbund • MIA Arbetscoach
• MIA Arbetstränings-

platser på  ex ASFIndivider i behov av samordnade 
insatser från parterna

• MIA  kurs
• MIA Myndighetsgemensamt team

Dagligverksamhet 
Kommuninvånare i 
behov av sysselsättning 
enligt SOL/LSS

Arbetsförmedling • Eget arbetssök 
• Platsbanken
Arb.fömågebedö
ming?

• Arbetsträning
• Arbetspraktik
• SIUSKommuninvånare inskrivna på AF  

Arbetssökande i behov av stöd

Försäkringskassan
-Handläggare
-FMUKommuninvånare 

Sjukskrivna som uppbär 
ersättning från FK

Region/vårdgivare
Medicinsk rehabilitering

Kommuninvånare som är aktuella 
hos vårdgivare inom kommunen

Kommuninvånare

Rehabiliteringsplan
Avstämningsmöte

GK

SIP

MIA

GK

Arbetscoach 
Invånare som uppbär 
försörjningsstöd och/eller 
är nyanlända

KCNO

Soc.sek / 
Arb.coach/KAA
Utreder behov av 
arbetslivsinriktade 
insatser

GRÄNSSNITT

SIP



4. Beredningsgruppen 

Pågående uppdrag
• Undersöka ny insats
• Informationsinsatser till medlemmar

• Sprida inbjudningar 

• Utredare till kartläggning



5. Styrelsesammanträde
Föregående sammanträde 17 mars
• Årsredovisning

• Diskussion egna kapitalet

Kommande styrelsesammanträde 21 april

• Fördjupning rapportering från insatsansvarig ASF

• Fördjupning / rapportering från projektledare MIA Roslagen
• Diskussion egna kapitalet



6. Övrigt

Nästa möte 7 maj kolliderar med SAMSUS forum.

Förslag
- Korta ner mötet den 7 maj
-



Det pratas om

-ESF medel, React-EU
-Finansiering, Ingen medfinansiering krävs
-Utlysningen mellan 29 mars 2021 och 19 maj 2021.
-Projekttid Aug 2021-April 2023
-Målgrupp personer som behöver rustande/matchande insatser för att snabbt 
komma i arbete och undvika långtidsarbetslöshet till följd av pandemin 

- Våld i nära relationer

- Utbildning av ord. tjänstemän i BIP

- Samordningskartan

6. Omvärldsbevakning



Det pratas om BIP-studien

✓Hittills mest omfattande vetenskapliga 
progressionsmätningsstudie på åtgärder som faktiskt gör att 
utsatta individer kommer i arbete.

✓Systematisk mätning under fyra år (2013-2016)
4 000 arbetslösa individers och 300 handläggare har deltagit. 
Totalt har studien bearbetat 27 000 enkätsvar

✓Identifierat elva indikatorer som innebär att jobbsannolikheten 
ökar.

✓Utbildningar för handläggare? 



De elva BIP-indikatorer för anställbarhet 

Anställningsbar

Jobbsöknings-
beteende

Kunskap om arbets-
marknaden och 
kännedom om 
möjligheterna

Koncentrations-
förmåga, 

instruktions-
förståelse

Individens tro 
på att få jobb

Handläggarens 
tro på att 

individen får 
jobb

Mål-
medveten-

het
Förmåga att 

skapa 
kontakt

Samarbets-

förmåga

Stöd från 
nätverk

Hantering av 
vardagen

Hälsa och 
hantering av 

hälsan



Typ av insatser har avgörande betydelse!

Insatserna som erbjuds till individerna delas in i fyra grupper:

Jobbfokuserande
- Jobbsökning
- Praktik
- Kunskap om arbetsmarknaden
- Subventionerade jobb

Sociala
- Sociala och personliga 

kompetenser
- Stärkande nätverk
- Hantering av vardagen
- Socialmentor/ stöd eller 

kontaktperson

Kompetenshöjande
- Allmänna kompetenser
- Yrkeskompetenser
- Pre-rehabilitering
- rehabilitering

Hälsorelaterade
- Kost och motion
- Hantering av psykisk o 

fysisk smärta
- Utredning/behandling inkl

rehabilitering
- missbruksbehandling

Insatsen med störst effekt: 
Jobbfokuserande insatser

I kombination med andra insatser 



Det pratas om Samordningskartan

6. Omvärldsbevakning




