Bilaga 2 (Årsredovisning 2017)
Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt
Insats

Mål

Resultat

Målgruppfyllelse

Adrian

Avsluta aktiva deltagare.
35 % i egen försörjning.

11 deltagare.
9 % i egen försörjning. (1 av 11)

Hälsosam

80 deltagare.
80 % förbättrad hälsa.
60 % tar eget ansvar för att
genomföra hälsoplan

96 deltagare
93 % förbättrad hälsa.
Mycket God
93 % tar ökat ansvar för sin hälsa.
(89 av 93)

Lyra

Alla har en individuell
100 % (13 av 13 nya deltagare)
Godtagbart
handlingsplan.
15 % i arbete/studier (2 av 13)
50 % når studier/arbete 1 år
efter insats.
18 nya deltagare

Samverkansteam Botkyrka

Avsluta aktiva deltagare.
15 % arbete/studier.
15 % arbetssökande.

66 deltagare, 2 nya deltagare.
5 % i arbete/studier (3 av 66)
6 % arbetssökande (4 av 26)

Samverkansteam Huddinge

Avsluta aktiva deltagare.
20 % arbete/studier.
25 % arbetssökande.
95 % har en myndighetsgem.
handlingsplan.
60 % i arbete/studier.

59 deltagare, 11 nya
12 % i arbete/studier (7 av 59)
0 % arbetssökande (0 av 59)
85 % (66 planer av 78 avslutade)
85 % i arbete/studier (66 av 78
avslutade)

40 deltagare, 20 nya.
50 % i arbete/studier.

61 deltagare, 21 nya
Mycket God
67 % till arbete/studier (14 av 21)

30 deltagare, 33 nya.
Ungdomsprojektet Salem 55 % i arbete/studier.

44 deltagare, 34 nya.
Mycket God
78 % i egen försörjning (18 av 23)

Slussen

START

Möjliggörarna

Öka antalet ungdomar i
förbundets insatser.
Dubbla antalet deltagare i
Slussen och UPIS.

108 deltagare, varav 10
registrerats i Slussen/UPIS.

MIA-projektet

158 deltagare.
30 % till arbete/studier.
40 % till ordinarie
arbetsmarknadsinsatser.

152 deltagare
31 % till arbete/studier (5 av 17)
27 % till ordinarie
arbetsmarknadsinsats (4 av 17)
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Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

God

God

God

Sammanfattning av deltagarflöden i finansierade insatser,
årsredovisning 2017
Varav
Antal
Varav Annat/
nya
avslutade
män ej angivet deltagare deltagare
2017
2017

Insats

Antal aktuella
deltagare
2017

Varav
kvinnor

Till
arbete/
studier

Arbetssökande vid
avslut

ADRIAN

11

6

4

1

1

11

1

5

HälsoSam

96

69

27

0

96

96

ej
tillämpligt

ej
tillämpligt

Lyra

22

14

8

0

13

11

0

2

MIA-projektet

152

100

48

4

152

17

5

0

Möjliggörarna

108

32

75

1

114

114

ej
tillämpligt

ej
tillämpligt

Samverkansteam
Botkyrka

66

46

20

0

2

66

3

4

Samverkansteam
Huddinge

59

42

16

1

11

59

7

0

Slussen

141

62

79

0

84

78

66

5

START

61

23

38

0

21

31

14

17

Ungdomsprojektet
i Salem

44

13

31

0

35

23

18

760

407

346

7

529

506

114

TOTALT
Varav unika
deltagare

624
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33

HälsoSam

Hälsosam startade 2011 och arbetar med att
stärka hälsan hos deltagarna både fysiskt och
psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter
under ca 10 veckor. Verksamheten sker främst i
grupp, men programmet kan även erbjudas
individuellt.
HälsoSams uppdrag är att bidra till att
deltagaren förbättrar sin hälsa och blir mer
motiverad att ta eget ansvar för en fortsatt
rehabilitering mot arbetsmarknaden och stärkas för att bättre kunna ta del av en
arbetslivsinriktad rehabilitering.
I verksamheten arbetar två friskvårdskonsulenter och verksamheten får stöd med
samordning av MIA-projektets projektledare.
Verksamheten är lokaliserad i Huddinge.
Samverkanspartners
Huddinge kommun är huvudägare i samarbete
med övriga parter i Samordningsförbundet.
Målgrupper
HälsoSam vänder sig till män och kvinnor från
18 år som behöver stöd och motivation till ökad
hälsa och aktivitet. Insatsen har även
gruppverksamhet särskilt anpassade till
deltagare i behov av lätt svenska.
Mål 2017
- Insatsens ska ta emot minst 80 deltagare.
- 80 % av deltagarna upplever förbättrad
hälsa.
- 60 % av deltagarna tar eget ansvar för sin
hälsa och följer sin hälsoplan.
Resultat
Totalt startade 96 deltagare, 72 % kvinnor och
28 % män, varav 93 % fullföljde hela
programmet. De 7 % som inte slutfört beror på
grov ohälsa alt. akut vård.
Nästan alla (93 %) av deltagarna upplever en
förbättrad hälsa och är motiverade att fortsätta
efter sin individuella hälsoplan.
Nära hälften av deltagarna (43 av 96)
remitteras till annan insats inom
Samordningsförbundet. Därutöver står
Huddinge kommun för andra största andelen
remitteringar (26 av 96).

åtgärder, strävat efter en jämnare könsfördelning. Under 2017 ökade andelen män
något i jämförelse med 2016 (från 25 % till
28 %).
Över 80 % av medarbetarna hos förbundets
parter tycker att HälsoSam är till nytta i deras
arbete och bidrar till bättre samverkan kring
individen. 77 % upplever att insatsen bidrar till
en positiv utveckling för deltagarna.
Mål
80 nya deltagare
80 % av deltagarna
upplever en förbättrad
hälsa
60 % tar eget ansvar och
genomför sin hälsoplan

Resultat
2017
96

Resultat
2016
77

93 %

100 %

93 %

100 %

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer ligger dels i att lägga fokus på
vardagsmotion genom regelbunden fysisk aktivitet
varvad med kompetenshöjande insatser vid varje
deltagarträff liksom att programmet utgår från
evidensbaserad forskning som visar att regelbunden motion och fysisk aktivitet leder till
minskad sjukskrivning, minskad medicinering
samt ökad livslust och hälsa.
Anledningen till så goda resultat står att finna i
deltagarnas utvärderingar där vi ser att
programmets upplägg med att pröva olika
motionsformer, att nöta in vardagsmotionen samt
den sociala delen med bl.a. fika och studiebesök
ger resultat för den enskilde. Majoriteten anser
också att de har stor nytta av övningar i
mindfullness och föreläsningar om kost, sömn och
stresshantering.
”HälsoSams kurs har hjälpt mig i min isolering,
att träffa andra personer. Har fått mera förståelse
för hur motion påverkar mitt mående. Det har
varit kanonroligt och uppfriskande att vara här!”
Deltagare i HälsoSam 2017

Ekonomiskt
utfalldeltagare
i förhållande
till budget
Tidigare
i HälsoSam
Verksamheten hade en budget på 1 515 tkr för
2017 och ett utfall på 1 185 tkr. Detta beror på
lägre personalkostnader än planerat då
processledarkostnaden istället belastat MIAprojektet och Samverkansteamet Huddinge.

En betydande majoritet av de deltagare som
myndigheterna skickar till insatsen har varit
kvinnor. Sedan 2015 har insatsen, genom olika
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Lyra

Detta för att mäta självförsörjning och sysselsättning. Mätningen visar att 2 av de totalt 13
deltagare som avslutades 2016 är i arbete eller
studerar ett år efter insats, vilket motsvarar 15 %.
Denna siffra har tidigare år varit högre och med ett
relativt litet underlag är det svårt att analysera vad
det lägre resultatet beror på.

Lyra började som ett projekt 2008 och ingick som
ett delprojekt i det ESF-finansierade projektet
Grenverket Södertörn under 2009-2013. Sedan
2013 är verksamheten en insats helt finansierad
av Samordningsförbundet.
Verksamheten erbjuder en kombination av öppen
verksamhet och individuellt förändringsarbete
för unga med psykisk ohälsa och komplex
problematik.

76 % av handläggare och vårdgivare som har
kontakt med Lyra upplever att insatsen bidrar till
förbättrad samverkan.

Insatsen erbjuder deltagande i en öppen
verksamhet kombinerat med individuellt
förändringsarbete, möjlighet till arbetspraktik,
individuell coaching, studie- och yrkesvägledning
samt social träning. Maximal inskrivningstid är
1 år. Verksamheten är lokaliserad i Flemingsberg
i Huddinge.

Mål

20 nya deltagare.
50 % i arbete/
studier 1 år efter
avslut.

Samverkanspartners
Huddinge kommun är huvudägare med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstingets
psykiatrimottagningar som samarbetspartners.
Målgrupper
Unga vuxna (18-29 år) som befinner sig i en svår
livssituation med långvarig och komplex
problematik med psykisk ohälsa, och ofullständig
skolgång och/eller saknar arbetslivserfarenhet.
Behov av social träning innan en arbetslivsinriktad rehabilitering kan påbörjas.

Resultat
2017

Resultat
2016

13

12

15 %

61 %

Framgångsfaktorer
Arbetssättet har varit framgångsrikt genom att
vara inspirerat av lösningsfokuserat förhållningssätt och bygger på en kombination av verksamhet
i grupp och individuellt förändringsarbete i form
av coachning/samtal.
Samverkan med nödvändiga myndigheter, framförallt psykiatrin har varit en framgångsfaktor där de
hittat korta kontaktvägar och gemensamma
arbetsätt.
"Man märker att det finns ett bra samarbete, alla

Mål 2017
strävar för att den som går här ska nå sitt mål.
Man har ett mål och en plan att ta sig dit. Lyra
- Alla deltagare har en individuell handlingsplan.
anpassar sig efter deltagaren.”
- 50 % av deltagarna ska efter projekttiden
fortsätta med arbetsträning/praktik/AF/FKTidigare deltagare på Lyra
samverkan eller annan arbetslivsinriktad
rehabilitering.
- 75 % av handläggarna upplever förbättrad
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
samverkan.
Lyra beviljades en budget på 2 207 tkr för
verksamheten 2017. De sammanlagda kostnaderna
Resultat
under året uppgick till 2 173 tkr.
Under året har 13 nya deltagare skrivits in på
Lyra. Målet om 20 nya deltagare är därmed inte
uppnått. Detta beror främst på personalomsättning
och personalvakanser under delar av året.
Totalt har 22 deltagare varit inskrivna i Lyra (64 %
kvinnor respektive 36 % män) och 11 deltagare
har avslutats. Då Lyra är en förberedande insats
som syftar till att stärka deltagarnas möjligheter
att gå vidare till studier eller andra arbetsförberedande insatser görs en uppföljning av
samtliga deltagare ett år efter avslutad insats.
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Slussen

Slussen arbetar för att finna vägar till arbete eller
studier för arbetslösa unga vuxna, där reguljära
insatser visat sig otillräckliga. Arbetet är inspirerat
av metoden Supported Employment (SE) och
erbjuder även studie- och yrkesvägledning.
Verksamheten är lokaliserad i Huddinge centrum.
Slussen kommer att avsluta sin verksamhet under
våren 2018. I slutet av 2017 beslutade därför
insatsen att införa ett intagningsstopp till
verksamheten och fokusera verksamheten på att
hitta bra vägar vidare för de unga som deltar i
insatsen.
Samverkanspartners
Arbetsförmedlingen är huvudägare tillsammans
med Huddinge kommuns utbildningsförvaltning
och i samarbete med landsting och
Försäkringskassan.
Målgrupp
Unga vuxna (16-24 år) som är arbetslösa och har
ett behov av samlat stöd som inte kan erbjudas
inom ordinarie verksamhet.

Mål

80 nya deltagare
60 % i arbete/
studier
95 % har
individuell
handlingsplan

Sammanlagt 55 deltagare (33 % kvinnor och 66
% män) avslutades varav 21 gick vidare till
studier (38 %), och 23 till arbete (41 %).
Totalt sett var det hela 85 % av de avslutade
deltagarna som gick till arbete eller studier.
De flesta deltagarna i Slussen aktualiseras i
huvudsak via det kommunala aktivitetsansvaret eller Arbetsförmedlingen. 25 % av
deltagarna kommer på eget initiativ. Fortsatt
visar inflödet av deltagare att fler män än
kvinnor remitteras till Slussen.

Resultat
2016

84
85 %

66
79 %

85 %

88 %

Framgångsfaktorer
Några av framgångsfaktorerna är att Slussen
erbjuder många olika aktiviteter som t.ex.
gruppverksamhet och individuellt stöd
inspirerat av Supported Employment. I
insatsen är personal från Arbetsförmedlingen
och kommunens aktivitetsansvar för unga som
varken arbetar eller studerar samlokaliserade.
Även möjligheten att lägga ner mer tid på
möten och uppföljning i arbetet med att träffa
ungdomarna ses som en framgångsfaktor.
”Det känns som att Slussen är mer specialiserade på
bångstyriga ungdomar som jag. (…)De senaste två
veckorna har jag haft både individuella möten och
möten i grupp. Vi har pratat om vad det handlar om
att vara vuxen och försörja sig själv. Jag är definitiv
mer sugen på att jobba nu.”

Mål 2017
- 80 inskrivna deltagare.
- 60 % arbetar/studerar vid avslut.
- 95 % av deltagarna ska ha en individuell
handlingsplan mot arbete vid insatsens slut.
Resultat
Totalt arbetade Slussen med 141 deltagare (44
% kvinnor och 66 % män) under 2017. Under
året tog man emot 84 nya deltagare.

Resultat
2017

Deltagare i Slussen 2017

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Verksamheten startade som ett delprojekt i det
ESF-finansierade Grenverket Södertörn 2009.
Grenverket upphörde i juni 2013 och efter det
har verksamheten övergått till att vara helt
finansierad av Samordningsförbundet.
Budget för 2017 har varit 2 800 tkr och
utfallet 2 859 tkr. Anledningen till avvikelsen
beror på retroaktiva löner för 2016 som
utbetalats till anställda på Arbetsförmedlingen
under året och ej var budgeterade i årets
verksamhet.

65 % av Samordningsförbundets parters
medarbetare upplever att Slussen bidrar till
bättre samverkan.
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START – Stöd till arbete
Start bedrevs som projekt under 2012 till
2014 med syfte att utveckla samordnade
insatser genom metoden Supported
Employment (SE) för personer med lindrig
utvecklingsstörning, autism och förvärvade
hjärnskador.
Sedan 2015 är verksamheten implementerad
och samfinansieras av Botkyrka kommun,
Arbetsförmedlingen, Huddinge kommun och
Samordningsförbundet.
Verksamheten syftar till att möjliggöra inträde
på arbetsmarknaden för målgruppen genom
att matcha dem till subventionerade
anställningsformer. När en deltagare börjar i
projektet kartläggs färdigheter och
funktionsförmåga.
Kartläggningen ligger sedan till grund för SEhandledarnas individuella stöd. I projektet
arbetar SE-handledare från kommunen och en
arbetsförmedlare.
Verksamheten är lokaliserad i Tumba, i
Botkyrka kommun.
Samverkanspartners
Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltning är huvudägare i
nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
Övriga myndigheter ingår också i samverkan.
Målgrupper
Personer med lindrig utvecklingsstörning,
autism eller förvärvade hjärnskador. Unga upp
till 29 år är prioriterade.
Mål 2017
- 20 nya deltagare.
- 80 % ska genomföra praktik i minst tre
månader.
- 50 % ska gå vidare till en subventionerad
anställning eller studier.
- 50 % av de deltagare som får anställning
behåller sin anställning i minst 12 månader.
Mål

20 nya deltagare
80 % i praktik
50 % i arbete/
studier

Resultat
2017

Resultat
2016

20
81 %

23
61 %

61 %

57 %

Resultat
Under 2017 har Start arbetat med totalt 61
deltagare (38 % kvinnor och 62 % män). 20 av
dessa skrevs in under 2017 och 31 personer
avslutades under året, varav 14 till arbete eller
studier.
Start erbjuder fortsatt stöd till deltagare även
efter att de fått anställning. Därför mäter man
även andelen deltagare som behåller sitt arbete
efter anställning. 18 av de 34 personer (61 %)
som fått stöd under anställning från START har
behållit sitt arbete i minst 12 månader.
84 % av Samordningsförbundets parters
medarbetare upplever att START bidrar till
bättre samverkan
Framgångsfaktorer
Den största framgångsfaktorn för START är
medarbetarnas engagemang, erfarenhet och
kunskap om målgrupp, metod och arbetsmarknad. Gemensam styrning och finansiering
mellan flera olika samarbetsparter skapar grund
för god samverkan och START har genom åren
byggt upp ett stort förtroendekapital och god
samverkan mellan de olika samarbetsparterna.
Kontinuerlig verksamhetsuppföljning och uppföljning möjliggör en anpassning till förändringar
hos myndigheterna, i målgruppens behov samt
arbetsmarknadens förutsättningar.
Fördelen med att insatsen nu är integrerad i
Botkyrka kommun Jobbcenter är en samordning
av arbetsgivarkontakter samt tillgång till
ordinarie insatser som yrkesspår och kommunalt
subventionerade anställningar ökat.
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Sedan 2015 är verksamheten implementerad
och samfinansieras av Botkyrka kommun,
Arbetsförmedlingen, Huddinge kommun och
Samordningsförbundet.
Start har budgeterats med 1 320 tkr varav 1
281 tkr rekvirerats under året. Verksamheten
har under året samfinansierats av Botkyrkaoch Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen
och Samordningsförbundet HBS.
”En mycket välbehövlig och samhällsnyttig insats”.
Medarbetare på Arbetsförmedlingen
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Ungdomsprojektet i Salem

självförsörjning efter insats. Detta gör att man
mycket väl uppnår målet om att stödja unga
vuxna ut i arbete/studier.

Projektet startade under 2014 för att utveckla
arbetsformer för att stärka, effektivisera och
förbättra stödet till unga mellan 16 och 24 år
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Intag till projektet sker ofta på initiativ av
ungdomen själv då hela 16 av de 35 nya
deltagarna kommit utan remiss från någon av
myndigheterna.

Det finns två vägar in i projektet. Unga kan
komma in antingen via ungdomsstödjarnas
uppsökande verksamhet eller genom att
någon medverkande myndighet eller aktör
lyfter ett ärende i en samordningsgrupp.
Deltagandet bygger på frivillighet och är inte
tidssatt.

Mål

Resultat
2017

Resultat
2016

30 deltagare
44
38
55 % till
78 %
77 %
70 % av Samordningsförbundets parters
arbete/studier
medarbetare upplever att Upis bidrar till
75 %samverkan
av
bättre
och är till nytta i deras
samverkande
arbete.
70 %
Ej mätbart
parter upplever
bättre samverkan

Projektgruppen består av två ungdomsstödjare, en projektledare, en studie- och
yrkesväg-ledare och en arbetsförmedlare.
Projektet har sedan 2016 följts av externa
utvärderare. Rapporten från uppdraget väntas
i februari 2018.

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorerna i projektet är täta
kontakter med deltagarna, tillgänglighet,
flexibilitet och individuell planering som skapar
trygghet för deltagarna. Projektet arbetar aktivt
med att utveckla samverkan mellan kommunens
arbetsmarknadsinsatser, socialtjänst och
utbildningsförvaltning samt Arbetsförmedlingen
såväl operativt som strategiskt i det dagliga
arbetet och i projektgruppen.

Verksamheten är lokaliserad i Salem.
Samverkanspartners
Projektägare är Arbete och Försörjning i
Salems kommun. Projektdelägare är Salems
Barn- och Utbildningsförvaltning samt
Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem.
Målgrupper
Målgruppen är ungdomar (16-29 år) som av
olika skäl hoppat av skolan, saknar gymnasieutbildning, som är arbetslösa och som inte kan
försörja sig. Även ungdomar med psykisk och
fysisk ohälsa omfattas. Gemensamt är att
gruppen behöver samordnat stöd för att
komma vidare i livet.

”(…) det är ett mycket lyckat projekt, det har varit
bra för deltagarna, lönsamt ur ekonomiska aspekter
och det har skapat utmärkta förutsättningar för ett
vidare utvecklingsarbete inom området.”
Externa utvärderare av Upis

Mål 2017
- 30 deltagare.
- 55 % i egen försörjning.
- 100 % av deltagarna ska uppleva att de kommit
närmare arbete eller studier.
- 75 % av samverkande partners ska uppleva att
insatsen underlättar deras arbete.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet beviljades medel med 1 398 tkr varav
1 381 tkr rekvirerades under året.

Resultat
Under året har projektet haft totalt 44 deltagare
(30 % kvinnor och 70 % män). 35 av dessa skrevs
in under 2017 och totalt 23 personer avslutades
under samma period.
18 personer påbörjade studier eller arbete vid
avslut. Detta innebär att 78 % gått till
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MIA-projektet

Flera samordningsförbund i Stockholms län,
bl.a. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka
Salem, har beviljats projektmedel från
Europeiska Socialfonden, ESF, i syfte att utveckla
samordnade insatser till stöd för personer som
står långt från arbetsmarknaden. Varje
samordningsförbund medfinansierar ett eget
delprojekt med deltagare. I projektet ingår också
att utveckla samarbetet med arbetsintegrerande
sociala företag. Projektet analys och planeringsfas startade i december 2016 och gick in i
genomförandefas i april 2017 och pågår fram till
sommaren år 2020.

72 % av parternas medarbetare upplever att
MIA-projektet bidrar till bättre samverkan och
76 % av medarbetarna anser att insatsen är
till nytta för dem i deras arbete.
Framgångsfaktorer
Under året har samarbetet mellan handledarna i
de två olika metoderna varit verkningsfullt.
Samverkan med arbetsgivare och prioriterad tid
för att leta nya arbetsgivare har varit en
framgång samt möjligheten att utbyte
erfarenheter med projektets andra fem
delprojekt i länet.
Mål

MIA-projektet HBS arbetar utifrån metoderna
Case Management och Supported Employment.
Case managerns roll att verka för att individen
får de behov och förutsättningar tillgodosedda
som på sikt bidrar till förbättrade möjligheter att
både få och behålla en anställning på arbetsmarknaden. Metoden Supported Employment
erbjuder ett stöd till deltagarna att få och behålla
ett arbete.
Projektet ska sträva efter att så snabbt som
möjligt kunna erbjuda varje deltagare en
aktivitet i form av t.ex. arbetsträning eller
praktik, i syfte att närma sig arbetsmarknaden.
Samverkansparter
Projektägare för ESF-projektet regionalt är
Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Delprojektet Mia HBS drivs av kommunerna
Huddinge, Botkyrka och Salem, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Psykiatri
Sydväst ingår i samverkan.

Resultat 2017

30 % till egen
försörjning genom
arbete/studier
40 % delta ordinarie
arbetsförberedande
insats

31 %
27 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
MIA-projektet finanseras med stöd från
Europeiska Socialfonden (ESF) där
Samordningsförbundet står för medfinansieringen. Verksamheten beviljades
7 710 tkr i budget för såväl analysfas som
genomförande 2017.
Utfallet för verksamheten beräknas till 5 629 tkr
förutsatt att ESF-rådet beviljar ansökt
medfinansiering under året. Den stora
avvikelsen beror främst på personalvakanser
samt försenad upphandling av arbetsträningsplatser.

Mål 2017
- 30 % till egen försörjning
- 40 % delta i ordinarie arbetsförberedande
insatser
- 60 % känner ökad makt över sin situation
Resultat
Projektet har under 2017 haft en uppstartperiod.
152 deltagare (66 % kvinnor, 32 % män och 2 %
ej angivit) har varit inskrivna i projektet och 17
deltagare har avslutats varav 31 % till arbete
eller studier. Förväntat tid i projektet är ca 1 år.
Målen om ordinarie verksamhet och ökad makt
över sin situation har ännu inte hunnit mätas.
Det kommer att mätas under 2018.
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”MIA:s delprojektinsatser bidrar till ett tydligt
mervärde för den målgrupp som är i behov av
samordnat stöd –en grupp som generellt har
begränsade möjligheter och förutsättningar att
tillgodogöra sig myndigheternas ordinarie insatser
och arbetsmarknadsåtgärder.”
Delutvärderingsrapport av MIA 2017

Möjliggörarna

IPS-metodstöd

Projektet startade i februari 2017 med bidrag från
MUCF, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor. Det övergripande syftet med
projektet är att underlätta etablering i arbets- och
samhällslivet för unga som varken arbetar eller
studerar. Projektet är en uppsökande verksamhet
med målet att hitta unga hemmasittare som inte
är inskrivna hos någon av förbundets
myndigheter och sedan lotsa dem vidare till
Slussens, UPIS eller annan studie- eller
arbetsinriktad insats. Det uppsökande arbetet
sker till stor del via nätet och med sociala medier
som verktyg.

IPS-metodstöd är en strukturinriktad insats som
ska bidra till implementering och utveckling av
metoden Individual Placement and Support (IPS)
hos samordningsförbundets parter.
Stödet består av handledning och processtöd och
riktas främst till medarbetare inom kommunernas socialpsykiatriska verksamheter.
Informationsinsatser görs även till andra
kommunala verksamheter samt inom hälso- och
sjukvården samt Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Inom ramen för metodstödet
samordnas även myndighetsgemensamma
samverkansmöten kring målgruppen för IPS.

Samverkanspartners
Projektägare är Arbete och Försörjning i Salems
kommun. Andra samverkansparter är Huddinge
kommun, Försäkringskassan, SLL och
Arbetsförmedlingen.

Samverkansparter
Metodstödjaren är anställd i Botkyrka kommun
men samarbetar även med Huddinge och Salems
kommun samt med förbundets övriga parter.

Mål 2017
- Öka antalet unga i förbundets insatser
- Lotsa deltagare till Slussen och UPIS och
bidra till att de ökar sitt deltagarantal.
- Bidra till att fler unga utan egen försörjning
kommer i sysselsättning.

Mål 2017
- Genomföra fyra IPS-samverkansmöten
- Ökad programtrogenhet i kommunernas IPSverksamhet
- IPS-metoden är känd bland medarbetarna
och hos Samordningsförbundets parter.

Resultat

Resultat
Insatsen har arbetat enligt plan. Bland annat har
man genomfört fyra myndighetsgemensamma
samverkansmöten. Programtrogenheten har
tyvärr inte kunnat mätas i Huddinge då en
fördröjning av mätperioden skett pga. personalförändringar. I Botkyrka har mätningar genomförts och visar ökad programtrogenhet.

Möjliggörarna har fått kontakt med 360 individer
ur målgruppen under året. Av dessa har 108
personer (30 % kvinnor 70 % män) fått stöd i att
kontakta olika insatser eller stödfunktioner. 41 av
de 108 individer projektet haft kontakt med har
hänvisats till Slussen och 10 till UPIS varav 6
respektive 4 har skrivits in i insatserna. I jämförelse med 2016 har antalet deltagare i både
Slussen och Upis ökat.
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Samordningsförbundet beviljades medel från
MUCF med 1 135 tkr för verksamhet fram t.om.
januari 2018. Därutöver beviljade Samordningsförbundet ytterligare 122 tkr till projektet. Utfallet
för verksamheten blev 1 022 tkr som i sin helhet
täcks av externa medel från MUCF.
”Jag bara strosade runt i Huddinge centrum och så
stoppade Möjliggörarna mig och frågade om min
situation, idag är jag inskriven på Slussen där jag
erbjuds stöd för att hitta tillbaka till studier eller
arbete”

I Salem har verksamheten inte startat som
planerats vilket gjort att metodarbetet inte
kommit igång i kommunen. En IPS-verksamhet
väntas starta i Salem i början av 2018.
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Verksamheten beviljades 350 tkr i budget
avseende kostnader för motsvarande en
halvtidstjänst som metodstödjare samt
handledning. Utfallet för verksamheten blev
293 tkr.

Deltagare i Möjliggörarna
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Insatskatalogen

Samordningsförbundet Centrala Östergötland
har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa
en digital myndighetsgemensam insatskatalog.
Samordningsförbundet HBS har sedan hösten
2017 köpt in sig för att få använda sökverktyget
och anställt en lokal projektledare som framför
allt har startat arbetet med att samla in
information och kontaktuppgifter till insatserna
inom våra tre kommuner.
Syftet med insatskatalogen är att rationalisera
och effektivisera möjligheten för myndigheternas medarbetare att hitta rätt insats till rätt
person. Katalogen har som ambition att samla
alla insatser som riktar sig till personer långt
ifrån arbetsmarknaden med den gemensamma
nämnaren att de är insatser inom välfärdssektorn med syfte att ge individinriktade
arbetsmarknads-, rehabilitering- eller
utbildningsåtgärder för att komma närmare
arbetsmarknaden.

ASF-strateg

I augusti 2017 anställdes en verksamhetsutvecklare/strateg för att förbättra kommunernas och myndigheternas samverkan med
Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF).
Målet med uppdraget är dels att utveckla
samverkan mellan ASF och myndigheterna och
dels att uppmuntra start av fler ASF lokalt. På
längre sikt är tanken att utvecklingsarbetet ska
bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar
möjligheterna till arbetsträningsplatser och
anställningstillfällen för Samordningsförbundets
målgrupp, dvs. personer som står långt från
arbetsmarknaden.
ASF-strategen är nära kopplat till det regionala
ESF-finansierade projektet Kugghjulet som ska
arbeta för att utveckla en stödstruktur för
befintliga ASF.

Samverkansparter
Samordningsförbundet HBS, kommunerna
Huddinge, Botkyrka och Salem, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget.

Mål 2017
- Göra en kartläggning av nuläget i våra tre
kommuner, som ska ligga till grund för fortsatt
strategiarbete 2018.
- Stödja MIA-projektet i upphandling av
arbetsträningsplatser hos ASF.

Mål 2017
– Rekrytera och introducera en lokal
projektledare.
– Samla in insatser och förankra katalogen
tillräckligt för att kunna lansera sökverktyget till
myndigheternas medarbetare i början av 2018.

Resultat
ASF-strategen har träffat alla befintliga ASF i
kommunerna samt nyckelpersoner inom
kommunernas verksamheter. Detta har varit
grunden för en avstämningsrapport gällande
nuläget i varje kommun.

Resultat
En lokal projektledare har anställts och
insamlingen har kommit igång enligt plan.
Under hösten har marknadsföring skett inför
lanseringen av katalogen som skedde i slutet av
januari 2018. I katalogen fanns då 67 sökbara
insatser för våra tre kommuner.

Upphandlingen av MIA-projektets
arbetsträningsplatser har också slutförts.
Framgångsfaktorer
Samverkan med andra verksamhetsutvecklare
för ASF och verksamheter som stödjer företagen
samt att arbeta lokalt utifrån varje kommuns
förutsättningar.

Framgångsfaktorer
Samverkan med Samordningsförbundet Centrala
Östergötland och deras redaktion som redan
testat och arbetat en längre tid med
sökverktyget. Det är också en framgångsfaktor
med en lokal projektledare som har god
myndighetskompetens.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Verksamheten beviljades 385 tkr i budget och
utfallet för verksamheten blev 281 tkr.
Avvikelsen beror på försenad projektstart.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Verksamheten beviljades 300 tkr i budget och
utfallet för verksamheten blev 110 tkr.
Avvikelsen beror på försenad projektstart.
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Avslutade insatser under 2017
ADRIAN
Adrian har finanserats av Samordningsförbundet sedan 2013 och avslutades i mars
2017. Adrian syftade till att ge personer med
olika arbetshinder möjlighet till återinträde på
arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning och stärka samverkan kring den enskilde individen.
Ingången till insatsen var en myndighetsgemensam remissgrupp som följer arbetet
kring den enskilde deltagaren och utgjorde ett
aktivt stöd för den arbetsmarknadshandläggare som arbetar med stöd till deltagare i
Adrian. Handläggaren var ansvarig för att
tillsammans med deltagaren planera för en
återgång i arbete, anskaffa arbetsträningsplatser, följa upp olika insatser och samordna
arbetet kring individen.
ADRIAN startades i Salems kommun 1997
som ett projekt och övergick till en insats
finansierad av förbundet 2013 med syfte att
stärka samverkan kring målgruppen.
Adrian var lokaliserad i Salems kommun.
Målgrupper
Personer i arbetsför ålder, som har komplexa
arbetshinder och behöver samordnat stöd för
att pröva och möjliggöra återgång i arbetslivet. Deltagaren skulle ha någon form av
offentlig försörjning och vara aktuell hos
minst två av de samverkande myndigheterna.
Samverkanspartners
Salems kommun var huvudman/insatsägare.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
samt Stockholms läns landsting genom Salems
vårdcentral och Specialistpsykiatrin i
Södertälje, ingick i samverkan.
Mål 2017
Avsluta alla aktiva deltagare innan insatsen
avslutsdatum 31 mars 2017.
- 35 % av avslutade ärenden ska vara
självförsörjande.
Resultat
Under året har 11 personer (6 kvinnor och 4
män och 1 ej angivit) varit inskrivna i Adrian,
av dessa skrevs 1 deltagare in under 2017.
Tiden för deltagande i Adrian var upp till 3 år

vilket innebär att 10 deltagarna skrevs in
2015 eller tidigare.
11 personer har avslutats varav 2 till arbete
eller studier och 5 skrevs ut som arbetssökande. Resterande deltagare avslutades
antingen då man efter samordning och
prövning av arbetsförmågan kunnat
konstatera att deltagarna är så sjuka att de har
omfattande behov av fortsatt medicinsk
rehabilitering alt. rekommenderades till nya
insatser i samband med Adrians avslut.
Mål
Avsluta alla
deltagare
35 % av avslutade
ärenden ska vara
självförsörjande

Resultat
2017

Resultat
2016

11 (100 %) 22 deltagare
9%

25 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
ADRIAN har budgeterats med 266 tkr, varav
250 tkr rekvirerats.

Samverkansteamet Botkyrka

Teamets övergripande inriktning var att fånga
upp individer med långvarig/komplex ohälsa och
som är i behov av samordnad rehabilitering. I
teamet arbetade personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka
kommuns socialtjänst samt en arbetsterapeut
från specialistpsykiatrin. Deltagarna i projektet
erbjöds tre olika former av insatser:
– myndighetsövergripande handlingsplaner,
– individuell vägledning och stöd,
– gruppverksamhet.
Insatsen drevs som projekt under 2009-2013.
Därefter har projektet övergått till insats
finansierad av Samordningsförbundet t.o.m.
mars 2017.
Verksamheten var lokaliserad i Tumba,
Botkyrka.
Samverkanspartners
Botkyrka kommuns socialförvaltning var huvudman för projektet i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.
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Målgrupper
Individer som behöver samordnad rehabilitering
för att återfå hälsan, och som inte har någon fast
förankring på arbetsmarknaden. Projektet
prioriterar åldersgruppen 25-45 år samt
personer som har försörjningsansvar gentemot
hemmaboende barn.
Mål 2017
- Avsluta aktiva deltagare
- 15 % har fått arbete vid avslut,
- 15 % är arbetssökande vid avslut.
Resultat
Totalt har 66 personer (70 % kvinnor och 30 %
män) avslutats under 2017 varav 2 av dessa
gick till arbete eller studier. Många deltagare
skrevs över till MIA-projektet eller annan
arbetsmarknadsinsats i samband med insatsen
avslut. Merparten av remisserna kommer från
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Mål
Avsluta alla
deltagare
15 %
arbete/studier
15 %
arbetssökande

Resultat
2017

Resultat
2016

66 (100 %)

26

5%
6%

12 %
23 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Insatsen beviljades en budget på 952 tkr för
verksamheten 2017 varav insatsen rekvirerat
804 tkr. Avvikelsen beror på personalvakanser
och nedtrappning av verksamheten under
2017.
”(…) Det jag lärde mig mest under denna period var
att söka andra jobb än det jag har utbildning för(…)
jag letade upp andra jobb som passande ihop med
min hälsa vilket jag är otroligt tacksam för.”
Deltagare i Samverkansteamet Botkyrka 2017

Samverkansteam Huddinge
Insatsen startade 2012 och avslutades i mars
2017. Dess övergripande inriktning var att
erbjuda anpassat stöd till personer i åldern
25-64 år som har en diffus problematik och
ohälsa och som är i behov av samordnad
rehabilitering. Verksamheten bestod av ett

samlokaliserat handläggarteam med handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.
Syftet med insatsen var att skapa förutsättningar
för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden,
ta tillvara sin arbetsförmåga och bli självförsörjande genom arbete. Teamet arbetade utifrån
nyckelorden delaktighet och aktivitet, och gav
stöd till deltagaren att undanröja hinder för egen
försörjning. I uppdraget ingick att utveckla och
optimera fungerande arbetsmetoder.
Verksamheten var lokaliserad i Huddinge
centrum.
Samverkanspartners
Verksamheten samägdes av Huddinge kommun
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
landstinget.
Målgrupper
Arbetslösa kvinnor och män i åldern 25-64 år
med en långvarig och/eller komplex problematik.
Mål 2017
- Avsluta aktiva deltagare
- 20 % avslutas till arbete/studier
- 25 % har gjort stegförflyttning närmare arbete
Resultat
59 personer varav 11 nya för året (71 % kvinnor,
27 % män och 2 % ej angivit kön) har varit
aktuella i insatsen under 2017.
Av totalt 59 avslutade deltagare har 12 % gått till
arbete eller studier. Ett flertal deltagare erbjöds
fortsatt stöd i MIA-projektet eller andra arbetsförberedande insatser i samband med insatsens
avslut. Huddinge kommun och Försäkringskassan
har initierat flest ärenden.
Mål
Avsluta alla
deltagare
20 % till arbete/
studier

Resultat
2017

Resultat
2016

59 (100 %)

42

12 %

25 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Budget för 2017 uppgick till 680 tkr. Utfallet
blev 801 tkr. Anledningen till avvikelsen är att
kostnaden för processledare för Hälsosam
bokförts på Samverkansteam Huddinge.
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