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1. Inledning och tidsplan 
 

Det länsgemensamma projektet MIA Vidare avslutas i september 2022. Under avslutningsfasen har 

den projektets regionala styrgruppen identifierat ett behov av att fortsätta att gemensamt utveckla 

samverkan mellan samordningsförbunden och medlemsorganisationerna i länet och att fortsatt ge 

ett likartat stöd till FINSAMs målgrupper i hela Stockholms län. Det finns en positiv inställning till 

att växla upp Samordningsförbundets resurser med medel från Europeiska Socialfonden. 

Europeiska socialfonden 

Rådet för Europeiska socialfond (ESF) i Sverige  har funnits som myndighet sedan år 2000.  

De arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Deras 

verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, sociala-, utbildnings, 

närings- och integrationspolitik. Genom fonderna finansierats projekt som arbetar med 

kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten i ett 

projekt ska syfta till att minska arbetslösheten och utanförskapen. Projekten ska arbeta med att 

utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och 

samverkansformer. Det ska ge nya lösningar, metoder och arbetssätt som sen kan föras in  i 

arbetsmarknadspolitiken och välfärdssystemet. Regeringen beslutade under 2021 om ett 

nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027 (ESF+). Programmet omfattar cirka 707 

miljoner euro, ungefär 6,5 miljarder kronor. Förslag på program är :  

● Programområde A – Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla 

● Programområde B – Öka möjligheten till arbete 

● Programområde C – Minska risken för ekonomisk utsatthet 

● Programområde D – Öka kapaciteten i den glesa geografin  

● Programområde E  – Sociala innovationer  

September 2022 kommer Europeiska socialfonden utlysa medel ur sitt socialfondsprogram ESF + 

(2021-2027). Det är medel som de utlyser till stora strategiska projekt för målgruppen som 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Målbilden är att skriva en gemensam ansökan till ESF+ 

efter sommaren. Det går alltid att ansöka om en viss mängd medel och därefter minska men det 

går inte att utöka medlen väl ansökan är inlämnad.  
 

Tidigare erfarenheter från större projekt 

Stockholms läns åtta Samordningsförbund har sen 2017 drivit socialfondsprojektet MIA och har 

därmed erfarenhet av att driva stora strategiska projekt under en längre period. Några av 

förbunden har även erfarenhet av att driva mindre enskilda socialfondsprojekt. 
 

Fördelen med att genomföra projekt tillsammans 

Om samtliga samordningsförbund i länet skulle vilja delta i satsningen skulle det innebära att 21 

av 26 kommuner i Stockholms län skulle ingå, ett stort antal vårdgivare inom hälso- och 

sjukvården (Region Stockholm), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fördelen med större 

projekt är att det ger ett större underlag att genomföra utvärdering och forskning på, vilket i sin 

tur genererar mer signifikanta resultat. Det finns också fördelar med att förbunden i länet arbetar 

mer lika varandra i det stöd som ges till målgruppen. På så sätt blir det lättare för de 

organisationer som har en regional organisering som Region, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan att delta aktivt och effektiv i arbetet. 
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Tidsplan 

Under våren skedde förankring och dialog inom och mellan Samordningsförbundet i länet. Lokalt 

startade Roslagens förbundschef dialog med nätverk och förbundets medlemsparter. Utifrån de 

dialogerna och en workshop genomförd i maj formulerades denna sammanfattning på förslag och 

genomförande av projektverksamhet.  

 

Nästa steg är att berörda parter förankrar förslagen i sin egen organisation och svarar på 

förslagen och den föreslagna finansieringen senast mitten av september. Utifrån de svaren 

kommer förbundet sen ansöka medel från Euroepiska socialfonden (ESF). 

 

Det går alltid att ansöka om en viss mängd medel och därefter minska men det går inte att utöka 

medlen väl ansökan är inlämnad. 

  

”Tänk att ansökan om medel är som att 

beställa en kostym. Bättre att beställa 

en för stor kostym som sen går att sy in 

än en för liten som blir oanvändbar” 

Sophia Dahlgren 



4 
 

2. Sammanfattning lokalt projekt 
Processbeskrivning över ett tänkt projekt i Roslagen 
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3. Problem som ska bemötas 
 

Välfärdssystemet i Sverige är komplext och samverkan mellan olika offentliga verksamheter 

brister ofta och ett helhetsperspektiv saknas i styrningen av myndigheter, kommuner samt inom 

hälso- och sjukvården. Flera utredningar har beskrivit denna brist och samtidigt har det varit svårt 

att få till konkreta och bestående förändringar när det gäller samverkan mellan olika myndigheter.  

De brister som finns med en styrning som saknar helhetsperspektiv och långsiktighet inom och 

mellan myndigheterna blir allt tydligare i takt med att komplexiteten och svårigheten i 

samhällsutmaningarna ökar. Samordningsproblemen kan visa sig genom att myndigheternas 

verksamheter överlappar varandra vilket medför dubbelarbete och otydliga ansvarsförhållanden. 

Problemen kan också visa sig genom att uppgifter faller mellan stolarna när flera berörda 

myndigheter inriktar sig på sina egna kärnuppgifter.  

Medborgare behöver i högre utsträckning än tidigare stöd från fler aktörer, förändringstakten i 

omvärlden är hög och utvecklingen inom en rad teknikområden är snabbare än någonsin. De 

behov som uppstår genom dessa trender är ofta både komplexa och tvärsektoriella och kräver 

bättre samverkan för att myndigheterna ska kunna möta dem. Det är svårt för enskilda 

handläggare eller medborgare att själva besitta detta helhetsperspektiv. 

Frågan är hur ordinarie parter på ett ännu bättre sätt kan stödja målgruppen att plocka fram den 

arbetskraft (stor som liten) den besitter? 
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4. Projektets målgrupp  
 

Ett tydligt fokus bör vara de målgrupper som vi traditionellt har haft svårast att nå ut till, de som 

”står längst ifrån arbetsmarknaden” och som inte får det stöd de behöver inom ramarna för 

ordinarie verksamheter. Forskning och erfarenheter från tidigare projekt visar att de målgrupper 

som av aktörerna ofta betraktas som att de står långt från arbetsmarknaden både vill och kan 

komma ut i arbete om de får adekvat stöd.  

Primär Behovsgrupp 

Samordningsförbundet har i en kartläggning våren 2022 (av uppgifter från 2021) fått fram att av 

Roslagens arbetsföra befolkning på ca 150 000 personer så år det nästan 4-5% som befinner sig 

långt ifrån arbetsmarknaden.  I Roslagen plockades det år 2021, fram statistik från föregående år 

(2020) om att det fanns 1500 personer som varken arbetade eller studerade, 300 personer med 

långvarigt ekonomiskt bistånd, 759 personer med aktivtitersersättning, 1132 personer med 

långvarig sjukpenning och 2200 personer som var långtidsarbetslösa. Statistiken förväntas inte ha 

ändrats märkvärt sen dess. 

En del av dem ovanstående beskrivna personerna klarar sig utmärkt med de ordinarie insatser 

som finns idag inom välfärden. Men en del av dem behöver stöd för att hitta rätt 

myndighetskontakt, rätt insats och i flera fall samordna de myndighetskontakter de har idag. En 

gemensam plan behövs för hur medborgaren ska kunna hitta rätt insats, rustas för att ta del av 

insats och/eller starta ordinarie parters verksamhet och insats. Projektets syfte är att stödja dessa 

personer att kunna närma sig en arbetsförmåga och rustas för att stärka sin anställningsbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sekundär behovsgrupp 

Genom att lägga ett särskilt fokus på att stödja den kontinuerliga kompetensutvecklingen hos 

medarbetare och chefer i projektet, men även i linjeorganisationen om evidensbaserade och 

personcentrerade metoder vet vi att fler personer från utsatta målgrupper kan komma ut i 

arbete. De långsiktiga effekterna blir att personer som saknar en stabil ställning på 

arbetsmarknaden får ett bättre anpassat stöd att komma ut i arbete och nå egen försörjning samt 

får en bättre ställning i samhället rent generellt.  
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5. Regional projektinriktning  
 
I Stockholms län finns åtta Samordningsförbundet som består 
av 21 av länets 26 kommuner samt ett stort antal vårdgivare 
inom hälso- och sjukvården (Region Stockholm) och  
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
 
Förbuden har sedan 2017 drivit det gemensamma ESF 
finansierade projektet MIA och ”MIA vidare” som avslutas 
under 2022.  
 
Förbundschefen har sedan hösten 2021 sondera möjligheten 
att fortsätta driva ett gemensamt länsövergripande strategiskt 
projekt för målgruppen som befinner sig lång ifrån 
arbetsmarknaden. söka möjliga projektmedel för nya 
innovativa projekt.  En dialog påbörjades under våren med 
handläggare från Europeiska socialfonden om den kommande 
utlysningen.  
 

Den gemensamma basen för ett länsgemensamt projekt 

 
En bas med Två individinatser  

Genomförandeprojekten löper parallellt med varandra och har en sammanhållen, 

gemensam projektorganisation, ett är inriktat på unga vuxna (upp till ca 30 år) och 

ett är inriktat på personer i åldersspannet upp till 65 års ålder 

- Unga vuxna upp till 29 år     

- Vuxna upp till 64 år  

Basen utgörs av att erbjuda ett personligt stöd till deltagare med målet ökad 

anställningsbarhet. I denna bas ingår deltagarinvolvering samt samarbete med 

arbetsgivare och olika aktörer som berör den yngre målgruppen.  
 

Strukturpåverkande insatser 

Därtill har vi de strukturpåverkande insatser som metoder och förhållningssätt samt 

lärande och strategisk påverkan av strukturer. Samarbetare med civilsamhälle och 

arbetsgivare, praktikplatssamordnare, ”sökandebank”, forskning, jämlikhetsdata, 

HP m.m.   

Kunskapsplattform - som sträcker sig över organisationsgränser 

Via en gemensam kunskapsplattform kunna erbjuda projektmedarbetare och 

tjänstemän utbildning i individcentrerade metoder och horisontella principer.  Det 

behövs mötesutrymmen där medarbetare kan diskutera, lära av varandra, byta 

perspektiv och ifrågasätta sig själva och sina antaganden tillsammans.  

 

Sen finns det utrymme för valbara insatser utifrån de lokala förutsättningarna.  

 

 

 



8 
 

Regional Lärande och strategisk påverkan  
 

Genom att skapa bättre strukturer där forskare och yrkesverksamma kan samarbeta och 
formulera gemensamma forskningsfrågor utifrån verksamheternas behov, kan den 
vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten stärkas.  Ett stort projekt innebär ett 
stort deltagarunderlag som är en stark fördel för kommande utvärderingar och 
uppföljningar. 
 
Forskning kan med fördel ske genom ökad samverkan mellan lärosäten och verksamma 
inom offentlig sektor. Genom att anlita forskare och lärosäten med konkreta 
forskningsfrågor ges bättre möjligheter att stärka kompetensen inom offentlig sektor. 
Exempelvis långtidsuppföljningar för att se resultat över tid och hur hållbar etableringen 
på arbetsmarknaden är för de deltagare som tagit del av insatserna.  

För att kunna utvärdera ett gemensamt projekt har Samordningsförbundet regionalt tagit 
fram nedanstående grundramar för ett gemensamt projekt, utifrån dialog med sina 
samarbetspartners och erfarenheter från Stora projekt som MIA- projektet och etablering 
m.fl. 
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Metod och arbetssätt 
 

Flera effektutvärderingar som gjorts de senaste åren som den danska studien ”BIP” och den 

svenska studien ”Effektutvärdering av arbetslivsinriktade insatser för unga med 

aktivitetsersättning” visar att arbetsfokus i det givna stödet är den största drivande faktorn för att 

komma ut i arbete. Forskarnas tolkning av resultaten i den svenska studien är att drivande 

mekanismer till arbete är personalintensivt individualiserat stöd med tydlig och tidig inriktning 

mot arbete. 

Genom Samordningsförbundets olika insatser och projekt finns erfarenhet av att arbeta i 

evidensbaserade och personcentrerade metoder såsom t ex Supported Employment. För att 

metoder och arbetssätt ska upprätthållas och genomföras metodtroget krävs en regelbunden 

kompetensutveckling samt goda organisatoriska förutsättningar. För detta krävs 

utbildningsinsatser både till medarbetare som arbetar direkt i metoderna men även för 

medarbetare och chefer i linjeorganisationerna. En kartläggning visar att kunskapsbilden varierar 

kraftigt mellan de olika organisationerna och en gemensam kunskapssatsning skulle kunna bidra 

till ökad samsyn.  

Flera förbund och medlemspartner har lyft att man i ett eventuellt kommande projekt vill dra 

lärdomar från den danska BIP studien och projektet jämställd etablering som arbetat med 

metoden matchning från dag 1 (MD1). MD1 har sin utgångspunkt i att alla som vill ha ett arbete 

ska få stöd att få ett arbete, ingen annan bedömning görs. Inga krav ska ställas på språkkunskaper 

eller formell kunskap. En annan viktig utgångspunkt är att metoden inte bara fokuserar på formell 

kompetens, utan även lägga stor vikt vid informell kunskap som exempelvis nåtts genom 

fritidsintressen. Liksom informella kunskaper läggs också stor vikt vid individens egenskaper. Både 

projektet Jämställd etablering och den tidigare nämnda BIP-studien har visat hur viktigt 

personalens förhållningssätt är för att stärka deltagarnas jobbchans.  
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BIP studien - Förhållningssätt inom projektet 
 

Beskætfigelses Indikator Projektet (BIP) är ett 

framgångsrikt projekt i Danmark som genom 

forskning via Vaekthusets forskningscenter 

kunnat påvisa vad det är som får individer 

närmre anställningsbarhet. Projektet har 

genom forskningen kunnat lyfta fram 11 

indikatorer som ger effekt på medborgares 

anställningsbarhet och hur insatser kan 

fördelas, med fördel parallella insatser 

Syftet med Beskæftigelses Indikator 

Projektet (BIP) var att undersöka 

förhållandet mellan utvalda indikatorer på 

anställningsbarhet och sannolikheten för att 

komma i anställning för personer med 

komplex problematik. Forskningsprojektet 

har gett kunskap som kan användas för att 

kvalitetssäkra och utvärdera effekten av 

arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa med 

svårigheter att nå arbete/studier. 

Följande faktorer var mest avgörande för att en person med komplexa problem skulle komma i 
arbete. 

 Handledarens tilltro till att individen kom i arbete. 
 Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden. 
 Kontinuerliga insatser utan avbrott. 
 Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa, vägledning, praktik etc.  
 Genomföra parallella insatser. 
 Hela tiden fokus på arbete/studier. 

 
Vid låg tilltro, byte av handledare, avbrott etc. backade individen i sin progression mot arbete. 
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Regional projektorganisation 

 

 
 

En strategisk styrgrupp som består av chefer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och 
Region Stockholm och representanter från kommunerna via Storsthlm säkerställer att projektets 
arbete följs upp samt är mottagare av projektets resultat. 

 
En operativ styrgrupp på den regionala nivån består av förbundscheferna samt 

verksamhetsutvecklare/samverkansansvariga och samverkanssamordnare inom 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt tjänstepersoner från Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen samt SLSO. Den operativa styrgruppen stödjer projektledningen i 

genomförandet av projektets aktiviteter. Engagemanget i den operativa styrgruppen 

kännetecknas av att de fokuserar på konkreta lösningar.  

 

Regional projektledningen består av en projektchef som samordnar projektets tre spår 

(genomförandeprojekt unga vuxna, vuxna och kompetensutveckling) samt leder och driver 

arbetet på uppdrag av den operativa styrgruppen. Utöver projektchefen finns förslagsvis 

processledare, en projektekonom, en utredare som kvalitetssäkrar de data som projektet 

genererar. För att kommunicera resultat och att bidra till strategisk påverkan en kommunikatör 

samt en projektadministratör. 

 

Det regionala projektet omfattar åtta lokala projekt, ett i varje samordningsförbund. Tillsammans 

består de åtta samordningsförbunden av merparten av alla kommuner i Stockholms län.  

Varje lokalt projekt är indelat i delprojekt under 30 år och över 30 år. 
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6. Lokalt förslag på projekt  

 

Förankringen började med information på nätverket för tjänstemän som arbetat inom det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och därefter för nätverket arbetsmarknadsenheter (AME) 

nordost den 21 april.  

 

Därefter följde enskilda förankringsarbeten med Vallentuna KAA/AME 5 maj, Österåker KAA 9 

maj, Täby KAA 11 maj, Vaxholm KAA 12 maj, Försäkringskassan 13 maj, Norrtälje KAA  16 maj 

samt  Arbetsförmedlingen den 16 maj.  

 

Efter dessa enskilda möten genomfördes en gemensam workshop den 24 maj med 

representanter från flera kommuner samt även några från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och en från regionen, med deltagande enligt bilden nedan och resultatet för tänkbara insatser i 

ett kommande projekt presenteras i bild på nästa sida. 
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Projektaktivitet: Jobbfokuserande-, Kunskapshöjande-, Sociala- och 
Hälsorelaterade insatser 

 
Utifrån den lokala förankringen som genomförts och workshopen den 24 maj föreslås följande 
lokala aktiviteter 
  
 Jobbfokuserande  
● Arbetscoacher som arbetar utifrån metoden SE/BIP/SKAPA. Coacherna kommer arbeta med 
medborgare oavsett ersättning. Coachen arbetar som en brygga mellan AME (ek. Bistånd) och 
KAA. 
 
Kunskapshöjande 
●Kursledare som anordnar deltagarkurser för alla deltagare i alla kommuner, både i enskilda 
kommuner eller gemensamt för flera kommuner eller digitalt. Kurs i förslagsvis motivering, 
språkstärkande. Samarbete hoppas kunna byggas med Komvux.   
●Arbetsträningsplatser på ASF eller andra anordnade platser för att få kompetens att klara 
arbetsträning.  
 
Sociala 
●Myndighetsgemensamt team för nätverk och guidning. (en väg in i projektet).  
●Casemanagers  

 
Hälsorelaterade 
●En hälsocoach/hälsopedagog för livsstilsrådgivning, ev hälsokurs. 
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Lokal styrning och organisation i delprojekt Roslagen 

 

 
 
Lokal Strategiska gruppen 

Tillika redan befintlig Beredningsgruppen hos Samordningsförbundet. Denna grupp sammankallas 
av Samordningsförbundet och träffas kontinuerligt 3-4 gånger under terminen. Guppen har 
representation från ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Stockholm. 

 
Lokal operativ styrgrupp 

Denna grupp sammankallas av delprojektägaren Samordningsförbundet Roslagen och 
projektledningen. Gruppen träffas kontinuerligt 3-4 gånger under terminen. Gruppen har 
representation från kommunala aktivitetsansvaret, kommuners arbetsmarknadsenheter, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan sjukpenning och aktivitetsersättningsenhet och lokala 
psykiatriutförare, både vuxen och ung. 
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Lokal projektledning 

Med en projektledare på heltid som har det övergripande ansvaret och är arbetsledande för 
projektpersonal. 
 
Arbetsuppgift;  
● Att verkställa, leda, följa upp och förvalta verksamheten i projektet. 
●Har en arbetsledande roll för delprojektens medarbetare och sammankallar till gemensamt 
delprojektmöte för personal 2 h varje vecka. 
●Samverkar med enhetschefer där personal finns på de sex Arbetsmarknadsenheter(AME) och 
Kunskapscenter nordost och Komvux i Norrtälje.  
●Sammankallar lokal styrgrupp en gång var ≈6 v där det ingår representanter från AME, KAA, 
AF,FK och hoppas få till rep från psykiatrin samt Komvux 
 
 

Strukturpåverkande aktivitet  

Som stöd har projektledaren: 
 
●En Projektsamordnare på halvtid för den operativa individaktiviteten för deltagare unga -30  
Fokus på samverkan med de sex kommunernas enheter som ansvarar för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA), Försäkringskassans aktivitetsersättningsenhet, ungdomsmottagning, 
BUP, DUA samt Unga vuxna psykiatri m.fl. 
 

●En Projektsamordnare på halvtid för den operativa individaktiviteten för deltagare 30+ 
Fokus på de sex kommunernas Individ- och familjeomsorgenheter samt försäkringskassans 
sjukpenningenhet och Psykiatrimottagningar. 
 

●Gemensam Arbetsgivarsamordnare som arbetar med att samordna arbetsgivarkontakter i 
området samt utforma en gemensam sökandebank för arbetstränings/praktik platser. 
 
●Gemensam vårdgivarsamordnaren stödja ett närmre samarbete med vården1 och vara vårdens 
väg in i projektet.  
 

                                                             
1 Primärvården, husläkare, psykiatri, BUP, Habiliteringen, Ungdomsmottagning. 
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7.Genomförande av projektaktivitet 
 

Förslag strukturpåverkande verksamhet 

-  Att Samordningsförbundet driver gemensam projektverksamhet 

Nedanstående är verksamheter som är tillgängliga till alla deltagare från alla parter och i alla 
kommuner alternativ är strukturpåverkande insatser som berör alla parter. 
 

Gemensam strukturpåverkande verksamhet 
 
● Regional projektledning 
Se beskrivning i tidigare avsnitt. Uppskattad kostnad 400 tkr 
  
● Lokal Projektledning 
En projektledare som arbetsleder alla projektpersonal, samordnar styrgruppsmöten och 
samordnar med ESF och den regionala projektledningen. Till sin hjälp har projektledaren 
samordnare som arbetar med samverkan mellan olika aktörer fördelat på samarbetspartners för 
deltagare under 30 år, på samarbetspartners för deltagare över 30 år, arbetsgivare och 
vårdgivare. Uppskattad kostnad 1,5 m.kr. 
 

● Digital utveckling  

Undersöka möjligheter till en gemensam digital plattform för kommunikation kring individens 
plan och vad som är möjligt att föra inom lagstiftningen för GDPR.  
 

● Utbildning och kompetensstärkning 

Via en gemensam regional kunskapsplattform erbjuda projektmedarbetare och samarbets-
partners tjänstemän utbildning i individcentrerade metoder och horisontella principer mm. 

 
 
Gemensam deltagarverksamhet 
 
●Myndighetsgemensamt team 
En arbetsförmedlare, en försäkringskassehandläggare och en kommunal sakkunnig för rådgivning 
till tjänstemän och deltagare om möjliga ordinarie insatser som finns. Uppskattad projektkostnad 
1,2 m.kr 

 
●Kursledare  
2 kursledare verksamma för deltagare från alla parter och i alla kommuner. 
Kurser i motiverande kurs och/eller språkträning. I nära samarbete med Komvux med flera 
utbildningssamordnare. Uppskattad projektkostnad 1,3 m.kr 
 

●Hälsopedagog 
En pedagog som kan ha kurser eller individuella samtal. Uppskattad projektkostnad 700 tkr 

 
●Arbetsträningsplatser för att stärka deltagarens arbetsträningskompetens 
Arbetsmarknadsenheterna använder sig idag mest av externa arbetsgivare för arbetsträning. I 

vissa fall behöver deltagaren förberedande kunskap inför en arbetsträning externt, vilket kan 

genomföras i projektet genom inköp av arbetsträning, ex på arbetsintegrerade sociala företag.  

Ca 30 platser kan förbundet medfinansiera. Uppskattad projektkostnad 2 m.kr 
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Förslag Strukturpåverkande verksamhet  

–Att Arbetsförmedlingen testar Arbetsgivarsamordnare 
 
Bakgrund 
Att finna arbetsträningsplatser/praktikplatser är det flera parter/enheter som arbetarar med. Det 
är en aktivitet som genomförs av Arbetsförmedlingen men även flera andra enheter ex. inom 
kommunerna. I alla sex kommuner finns en Arbetsmarknadsenhet eller motsvarande samt det 
kommunala aktivitetsansvaret som också arbetar med att finna dessa platser till klienter. Alla 
dessa enheter kontaktar företagare inte bara i sin egen kommun utan även i närliggande 
kommuner. Detta medföra att en och samma arbetsgivare kan bli kontaktat vid flera tillfällen av 
olika parter avseende arbetsträning/praktik. Detta kan leda till en frustration hos arbetsgivaren 
och kan orsaka en brist i tilltro och tillit till välfärdssystemen.  
 

Ide till projektverksamhet en gemensam arbetsgivarsamordnare 

Med syfte att samordna de kontakter ordinarie parter har med arbetsgivare och etablera en 

gemensam sökandebank för arbetsträningsplatser/praktikplatser.  

 

Förslag finansiering 

Projektkostnad uppskattas till 700 tkr per heltidsresurs. Arbetsförmedling medfinansiera 

personalresursens med ca 55% och ESF finansierar med ca 45% av personalkostnaden. 

 

Förslag Strukturpåverkande verksamhet  

– Att Vårdgivare testar Vårdkoordinator 

 

Bakgrund 
Samtal har förts med Akademiskt primärvårds centrum (APC) och enheten inom Försäkrings-

medicin som arbetar på uppdrag av Hälsosjukvårdsförvaltningen. APC håller bland annat i nätverk 

för läkar- och rehabiliteringskoordinatorer.  I dessa nätverk framkommer att vården upplever det 

svårt att hålla sig uppdaterad på vilka projekt och insatser som finns för patienter. Önskemål finns 

om en väg in. Lokalt i Roslagen har samtal först med Aleris som driver psykiatrimottagningar i 

Danderyd, Vallentuna, Täby samt har psykiatrimottagning för unga. Det framkom att de upplever 

liknande svårigheter men även svårighet att nå de statliga parterna och svårighet med digital 

kommunikation med övriga parter gällande planering för patienter med mera.  

Ide till projektverksamhet en gemensam vårdgivarkoordinator 

●Vårdgivarnas väg in till projektet. Kommunicera, förmedla och samordna information till och 

från vårdgivare/projekt/ordinarie parter. 

●Kopplar ihop mottagningar med det myndighetsgemensamma teamet. Mottagningarna kommer 

under hösten 2022 ha rehabiliteringskoordinatorer på respektive mottagning. De kan vara en 

funktion som naturligt skulle kunna fungera att kombinera med det myndighetsgemensamma 

teamet, ex genom möten minst en gång i månaden. 

●Samordnar kring SIP möten, som skulle kunna sköta all administration runt ett SIP-möte om 

kontakt med samverkanspartners, kallelse, uppföljning. 

Förslag finansiering 

Projektkostnad uppskattas till 700 tkr per heltidsresurs. Vårdgivare eller APC medfinansiera 

personalresursens med ca 55% och ESF finansierar med ca 45% av personalkostnaden.  
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Förslag Jobbfokuserande insats - Att kommuners testar att utveckla 

arbetscoacherna inom arbetsmarknadsenhet. 
 
Bakgrund 

I tidigare projektet MIA och Mia Vidare har Samordningsförbundet testat individfokuserade 

arbetssätt genom coacher som arbetade utifrån metoden supported employment med 

projektpersonal från arbetsförmedlingen. Under projektets gång uppkom frågan om gränssnitt för 

mellan Projektet, Arbetsförmedlingen och Kommunernas arbetsmarknadsenheter eller 

motsvarande verksamhet. När skulle en medborgare vara vart? Det visade sig även i sluttampen 

av projektet vara svårt att implementera metoden och arbetssättet hos Arbetsförmedlingen då 

projektets målgrupp uppfattades stå alldeles för långt ifrån arbetsmarknaden jämfört med den 

målgrupp som arbetsförmedlingen ska arbete med enligt sitt uppdrag. 

 

Ide till projektverksamhet  

Att testa metoden supported employment hos kommunernas Arbetsmarknadsenheter (AME) 

eller motsvande kommunverksamhet och utveckla nya samverkansformer  inom kommunen men 

även mellan parter. Kommuner upplevs ha större möjlighet att i någon mån implementera 

arbetssätt eller metod inom sin verksamhet. Idén är att  

● Utveckla stöd till alla kommunmedborgare. 
I Danderyd, Norrtälje, Täby och Vaxholm arbetar enheterna endast med kommunmedborgare 
som uppbär försörjningsstöd. Vallentuna och Österåker är öppna för att ta emot 
kommunmedborgare utan eller oavsett vilken offentlig ersättning de har men i första hand är det 
medborgare med Försörjningsstöd som enheterna arbetar med.  Att genom projektet finansiera 
och testa arbetscoacher som i första hand prioriterar medborgare/deltagare oavsett om de har en 
ersättning eller vilken ersättningsform deltagaren uppbär. 

 
●Stärka samarbetet kring unga 
Merparten av kommunerna saknar idag ett utvecklat samarbete med det kommunala 
aktivitetsansvaret och med försäkringskassans aktivitetsersättning. Att genom projektet finansiera 
och testa arbetscoacher som har ett närmre samarbete kring unga i kommunen. 

 
●Utveckla samarbetet kommuner emellan 
Alla kommuner har utvecklat egna modeller att arbeta med att få kommunmedborgare närmre 
arbete och studier.  Att genom projektet finansiera och testa gemensamma metoder som BIP och 
SE i alla kommuner. 

 
●Förtydliga samarbetet med Arbetsförmedlingen. 
Ibland kan det vara oklart när arbetsförmedlingens uppdrag börjar och när kommunerna slutar.   
Att genom projektet utreda och förtydliga gränssnitt för att effektivisera och bygga smidiga 
övergångar. 

 
Exempel på vad det konkret skulle kunna innebära i ett projekt i Roslagen 

Omfattning 

Utgår man ifrån samma volymer som ESF projektet MIA vidare Roslagen har haft handlar det om 

ca 100-150  medborgare per år som antingen uppbär försörjningsstöd, aktivitetsersättnings, 

sjukpenning m.m.  Förslaget är att kommunerna bidrar med ex 1-3 personalresurser som på heltid 

arbetar enligt Supported employment (SE) där varje personal kan arbeta med ca 20 deltagare som 

tillika är kommunmedborgare. 
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SE coachens arbetsuppgifter 

● Kartlägger och utreder behov och i dialog med individen gör en plan för dennes plan närmre  

   arbete/studier och egen försörjning. 

● Stödja deltagaren i arbetsträning hos extern arbetsgivare 

● Ha kontakt inom projekt med parallella insatser som ex kontakter med myndighetsgemensamt  

    team, Motiverande kurs, arbetsträning på ASF 

● Ha kontakt med ordinarie parallella insatser som boendestödjare, kontakt med SYV osv. 
 

Dessutom så följer handläggaren upp deltagaren tätare och kommer arbeta utifrån BIP- metoden. 

Coacherna kommer att fortsätta delta i kommunens ordinarie APT och utbildningar och även ha 

sin placering i kommunens lokaler, helst samlokaliserat med arbetsmarknadsenheten. Dock 

kommer personalresursen behöva avsätta tid till ca 1 projektmöte i veckan á 2 h. 

 

Förslag finansiering 

Kommunen tillhanda håller handläggarresurs som enbart arbetar med deltagarna som bor i 

kommunen och därmed tillika kommunens ordinarie målgrupp. Projektkostnaden uppskattas till 

700 tkr per handläggarresurs.  Kommunen medfinansiera personalresursens med ca 55% och ESF 

finansierar med ca 45% av personalkostnaden. 
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Förslag Social insats  
- Att Försäkringskassan testar Casemanagment inom sitt samordningsansvar. 
 
Bakgrund 
Försäkringskassans samordningsansvar innebär samordning av den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen inom sjukförsäkringsområdet. Men de icke arbetslivsinriktade insatserna kan leda 
till att rusta deltagaren att kunna ta del av de arbetslivsinriktade insatserna. 
 
Ide till projektverksamhet  
 

Att Försäkringskassan utforskar sitt samordningsansvar i ett kommande projekt genom att testa 
för dem den nya metod ”Casemanagment” på några av sina medarbetare. Metoden skulle 
innebära samordning av samtliga insatser och ge en helhetssyn samt samordning av insatserna 
från olika aktörer. Syftet är att använda och kombinera insatserna effektivt för att ge det stöd som 
den enskilda personen behöver. För att kunna utföra uppdraget som samordnare av den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen behövs ett nära samarbete med bland annat vården, 
kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Exempel på vad det konkret skulle kunna 
innebära i ett projekt i Roslagen 
 

Omfattning 

Utgår man ifrån samma volymer som ESF projektet MIA vidare Roslagen har haft handlar det om 

ca 50 deltagare med ärende som ex aktivitetsersättning, sjukpenning eller som har ansökt om och 

beviljats samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan per år. Förslaget är att 

Försäkringskassan norr bidrar med ex två-tre personalresurser som på heltid arbetar enligt case 

managment metoden (CM) med de ca 50 deltagare i projektet som har ett ärende hos 

försäkringskassan.  

CM-handläggarnas arbetsuppgifter 

● Kartlägga och utreda behov och i dialog med individen göra en plan och koordinera de insatser  

    som deltagare behöver för att närma sig arbete /studier.  

● Inom projekt sköta kontakter  med myndighetsgemensamt team , Arbetscoacher, Motiverande  

    kurs, arbetsträning på ASF  

● inom andra ordinarie insatser sköta kontakter med ex boendestödjare, kontakt med SYV,  

    gemensamkartläggning med Arbetsförmedlingen och insatser som den kan leda till osv.  
 

Dessutom så följer handläggaren upp deltagaren tätare än vad som görs idag och kommer arbeta 

utifrån BIP- metoden. Handläggarna kommer fortsätta deltar i FK ordinarie APT och utbildningar 

och även ha sin placering i Försäkringskassans lokaler. Dock så kommer det inbära ca 1 

projektmöte i veckan á 2h. 

 

Förslag finansiering 
 

Personalkostnad Casemanager  

Försäkringskassan tillhandahåller handläggarresurs som enbart arbetar med deltagarna som har 

ett ärende hos Försäkringskassan och därmed tillika Försäkringskassans ordinarie målgrupp. 

Projektkostnaden uppskattas till 700 tkr per handläggarresurs. Försäkringskassan behöva 

medfinansiera personalresursens med ca 55% och ESF finansierar med ca 45% av 

personalkostnaden.  
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8. Finansiering av aktiviteter 
 
Uppskattningen är att ESF kommer att utlysa en medfinansieringsgrad på 40-45% av 
projektkostnader. Dvs att projektpartners behöver själva medfinansiera 60-65% av projekt 
kostnaderna. 
 
Samordningsförbundet Roslagen 
Samordningsförbundet har ≈3,5 m.kr som kan användas som medfinansiering i ett kommande 
projekt. Dessa medel kan finansiera gemensam verksamhet som projektledning och resurser som 
arbetar med verksamhet som berör alla medlemsparter. Den verksamheten uppskattas till en 
projektkostnad på 7,1 m.kr, fördelat med ≈3,2 m.kr finansierat av förbundet och 3,9 ESF 
finansierat. 
 
Kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och vårdgivare 
Förbundsmedlemmar kan i projektet passa på att testa verksamhet som är knyten till sin 
organisation så länge den tänkta projektverksamheten har som syfte att utveckla befintliga 
metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer eller samverkansformer 
 

I de tidigare föreslagna verksamheterna uppskattas projektkostnaden till 700 tkr per 

personalresurs vara av ≈385 tkr finansieras av kommun/Försäkringskassan och ≈315 tkr ESF 

finansierat. 

 

9. Mål och väntat resultat 

150 deltagare per år där uppskattningen är att de remitteras 50% från staten, 30% från 
kommuner och 20% av vårdgivare, annan aktör eller egen anmälan.  

●50% av deltagarna rustas och guidas till att kunna ta del av ordinarie parters insatser. 
●30% gör en stegförflyttning närmre arbete och studier genom att kunna ta del av ordinarie 
parters arbetslivsinriktade insatser. 
●20% avslutas till arbete eller studier. 
 
Dessutom räknas minst 100 tjänstepersoner per år deltar i kunskapshöjande insatser. 

 

10. Implementering 
 

Alltid i ett projekt så ska frågan om vad som händer sen bemötas i samband med att ansökan 

utformas. Med lärdomar från föregående projekt MIA och MIA vidare så prövas metoder hos 

parter som har en närmre koppling vill den tänkta verksamheten vilket medför en större 

sannolikhet för implementering vid lyckat resultat och påvisad effekt från utvärdering. 
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Bilaga 1 : Beskrivning av ESF Programområden 
 

Programområde A – Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla 
I det kommande socialfondsprogrammet ESF+ tilldelas Programområde A den största andelen 
medel. Programområdet kommer att omfattas av Svenska ESF-rådets samtliga åtta regionala 
enheter samt den nationella enheten. Insatser som genomförs inom programområdet kommer 
därmed regleras dels genom socialfondsprogrammet och dess tillhörande förordningar samt de 
regionalt och nationellt framtagna handlingsplanerna. Dessa handlingsplaner kommer under 
hösten 2021 att utvecklas i samförstånd mellan Svenska ESF-rådet och aktörer med ansvar för den 
regionala utvecklingen. 

I det nuvarande socialfondsprogrammet för 2014-2020 har insatser riktade mot sysselsatta och 
arbetslösa varit fördelade på två olika programområden. I kommande program är ambitionen att 
lämna målgruppsindelningen för att istället övergå till en mer flexibel indelning. Det medför att 
insatser istället kommer att indelas i fem olika tematiska målområden där behoven är som störst. 
Dessa områden är: 

 Ekonomisk utsatthet 
 Etablering på arbetsmarknaden 
 Återinträde på arbetsmarknaden 
 Instabil ställning på arbetsmarknaden 
 Stabil ställning på arbetsmarknaden 

Inom programområde A kommer det vara möjligt att genomföra insatser riktade till samtliga 
tematiska målområden . Det kan handla om insatser direkt riktade till individen, att bygga 
strukturer och samverkan samt förändra könssegregerade yrkesval. Gemensamt för satsningarna 
är att de ska bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.  

Programområde B – Öka möjligheten till arbete 
Programområdet riktar sig till individer som står utanför arbetsmarknaden samt är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. Programområdets syfte är att bidra till att öka övergångarna till arbete och 
studier hos inskrivna på Arbetsförmedlingen.  I och med den pågående reformeringen av 
arbetsmarknadspolitiken erbjuder Arbetsförmedlingen rustande och matchande insatser till 
individer genom fristående aktörer. Insatserna som erbjuds ska syfta till att matcha deltagare mot 
arbete eller studier. Det kan också handla om att utifrån individens förutsättningar och behov 
hjälpa deltagaren överkomma utmaningar och hinder inför ett arbete eller utbildning. 
Programområde B kommer endast kunna sökas av Arbetsförmedlingen och ingår inte i den 
nationella eller de regionala handlingslanerna. 

Programområde C – Minska risken för ekonomisk utsatthet 
I och med sammanslagningen av Fonden för europeiskt bistånd till de som har det sämst ställt och 
Socialfonden tillkommer ett nytt område för ESF+. Inom programområde C är stödet riktat till 
insatser för social inkludering och då i syfte att stödja individer som är ekonomisk utsatta inom 
definitionen av relativ fattigdon . EU:s definition av relativ fattigdom innebär att en person har en 
inkomst efter skatt som underskrider 60 procent av landets medianinkomst. Egenförsörjning står i 
fokus inom programområdet och medför att insatser till ekonomiskt utsatta individer riktas till 
insatser för arbete, studier och för att närma sig ett arbete. Omkring hälften av de tilldelade 
medlen bör riktas till insatser som syftar till att motverka risken för och mildra konsekvenserna av 
barnfattigdom . Insatserna ska syfta till att ge barn förutsättningar för en meningsfull fritid och 
trygg skolgång och därmed öka deras möjligheter till social gemenskap, samtidigt som risken för 
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skolavhopp minskar. Programområdet kommer att hanteras på nationell nivå och ingå i den 
nationella handlingsplanen.  

Programområde D – Öka kapaciteten i den glesa geografin 
I kommande ESF+ riktas programområde D till de glesbefolkade regionerna Övre Norrland och 
Mellersta Norrland. Dessa regioner står inför utmaningar som är kopplade till bland annat stora 
avstånd med få möjligheter till kollektivt resande, en låg befolkningstäthet och en åldrande 
befolkning. Dessa utmaningar förstärks även många gånger då de behöver hanteras i kombination 
med små och många gånger isolerade lokala eller regionala arbetsmarknader samt små 
organisationer och kommuner med förhållandevis låg genomförandekapacitet. Kommunerna och 
regionerna i de glesbefolkade regionerna får ofta ta ett större ansvar än i tätbefolkade områden 
där  statliga myndigheter, organisationer inom civilsamhället och marknadsaktörer kan 
komplettera. Insatser inom programområdet ska bland annat syfta till att stärka kapaciteten hos 
aktörer när det gäller utvecklingsarbete, utveckla analys och prognos av kompetensbehov lokalt 
och regionalt och kan även utgöras av ramprojekt som håller samman ett flertal mindre insatser. 
Programområdet ingår i den regionala handlingsplanen i de båda aktuella regionerna. 

Programområde E – Social innovation 
Social innovation är ett nytt programområde inom socialfonden. Programområdet ska möjliggöra 
för nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar och behov inom exempelvis 
social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller kapacitetsuppbyggnad. Insatser inom området 
kan med fördel genomföras i partnerskap mellan aktörer inom den idéburna, privata eller 
offentliga sektorn. Samverkan kommer att vara prioriterad inom programområdet då enskilda 
aktörer inom offentlig, privat eller idéburen sektor inte besitter den samlade kunskapen eller de 
resurser som krävs för att ensamma svara upp med de lösningar som behövs. Insatser inom 
programområde E kan bidra till metodutveckling, samarbete över gränser och nya tankesätt. Det 
kan också röra sig om effektivisering och insatser som genom strategisk påverkan ämnar utveckla 
rådande strukturer och regelverk. Insatserna ska syfta till att med innovativa angreppssätt 
leverera samhällstjänser med hög kvalitet och effektivitet. Programområdet kommer att tilldelas 
på nationell nivå och ingå i den nationella handlingsplanen. 
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Bilaga 2: Förklaring ASF, CM, SE m.m. 
 

 

  

Supported Employment  (SE) är en metod för att arbeta med personer med 

funktionsvariation och personer som har en utsatt eller missgynnad situation, så att de kan 

få/ återgå till, och behålla en anställning. Metoden bygger på den s. k ”placera, träna, 

behålla”-modellen där företrädesvis all upplärning och träning ska ske på den arbetsplats där 

individen ska arbeta. Metoden går ut på att arbeta med yrkesprofil, jobbsökande, 

arbetsgivarengagemang, stöd på och utanför arbetet. 

Arbetsintegrerade sociala företag driver verksamhet där det främsta syftet är att erbjuda 

arbetsträning och anpassade anställningar åt människor som har svårt att komma in och få 

fäste på arbetsmarknaden. ASF är inkluderande arbetsplatser som genom sin verksamhet 

hjälper till att integrera människor i samhälle och arbetsliv. ASF erbjuder arbetsträning 

som sätter individens behov i fokus med ambitionen att skapa hållbara anställningar för 

människor med funktionsnedsättningar eller andra typer av svårigheter.   

Ett ASF är fristående från offentlig sektor och ägs eller drivs med stor inflytande från 
medarbetarna. Eftersom syftet med verksamheten är att erbjuda arbete och hjälpa 
människor in på arbetsmarknaden återinvesteras eventuella vinster till den egna eller 
liknande verksamheter.  

Case management  (CM) är egentligen ett samlingsnamn för flera typer av stödmodeller. I 

samtliga modeller har en samordnare, en så kallad casemanager, en koordinerande funktion 

med ansvar för att utredning, planera och att adekvata insatser genomförs som sen följs upp 

med deltagaren. I den ursprungliga modellen genomför managern inga egna insatser utan 

samordnar endast. I den kliniska CM modellen utför managern även socialträning, stöd och 

har tät kontakt med relativt få deltagaren. 

Samordningsförbundens uppdrag att finansiellt samordna rehabilitering mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region och kommun innebär att de förändringar som 

sker hos medlemmarna också påverkar förbundens förutsättningar att kunna finansiera 

insatser. I samordningsförbunden beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas 

utifrån lokala förutsättningar och behov. Förbunden kan verka inom de medverkande 

parternas samlade ansvarsområde. Genom att ingå som en part i ett samordningsförbund har 

aktörerna åtagit sig ett gemensamt samhällsansvar för att erbjuda samordnade insatser för 

de målgrupper som utan stöd riskerar att hamna i utanförskap. Genom 

samordningsförbundens konstruktion utgår parternas representanter från ett 

medborgarperspektiv i stället för ur ett organisatoriskt perspektiv vilket ger ett utrymme för 

att inom det samlade ansvarsområdet arbeta aktivt för att nå de målgrupper i störst behov av 

samordnade insatser. 
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Förklaring förkortningar  
 
AF Arbetsförmedling  
APC Akademisk Primärvårds centrum 
AME  Arbetsmarknadsenhet 
ESF Europeiska socialfonden 
EKB Ekonomiskt bistånd  
FINSAM Finansiell samordning (samordningsförbund) 
FK Försäkringskassan  
FN Funktionsnedsättning  
KAA Kommunensaktivitetsansvaret 
IFO Individ och Familje omsorg 
MIA ”Mobilisering inför arbete” - ESF projekt 2017-2022 
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Bilaga 3 : Europeiska socialfonden ställningstagande till förbund som aktör 
 

 

 

 

 

 


