Bilaga 2
Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser och
projekt
Projektnamn

Samverkansteam Botkyrka

Samverkansteam Huddinge
ADRIAN
AkSe
START
Paraplyprojektet
Slussen

Lyra

Hälsosam
LISA/Livslinjen

Kugghjulen
Remiss- och
kartläggningsteam, REKA
Tillbaka till
framtiden

Mål 2013

Resultat 2013

15 platser
Ökad arbetsförmåga

Delvis uppfyllt
42 remisser
89 coachningar
26 % närmare arbete (9 av 35)
Ej uppfyllt
45 nya och 26 avslutade
19 % arbete/studier (5 av 26)
Nästan uppfyllt
14 platser
2 personer till arbete.

40 deltagare under projekttiden
30 % i arbete

Uppfyllt
29 deltagare hittills
41 % arbete (9 av 17)

50 remisser
40 får individcoachning
25 % närmare arbetsmarknaden
70 nya och avslutade deltagare
25 % arbete/studier

20 kartläggningar
30 % i arbete/studier

30 coachningar
40 % i arbete/studier

60 nya och avslutade deltagare
50 % arbete/studier
100 % handlingsplan

20 deltagare.
50 % fortsatt arbetslivsinriktade
insatser
50 % arbete/studier (1 år efter
avslut)
50 deltagare
80 % förbättrad hälsa

8 deltagare
Deltagarna har gjort stegförflyttning närmare arbete.
1 150 ärenden

100 % handlingsplaner
100 ärenden

30 % av personerna som anställs
i de sociala företaget går vidare
till den reguljära arbetsmarknaden inom 2 år.
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Delvis uppfyllt
20 kartläggningar
20 % (5 av 25)
Uppfyllt
38 coachningar
59 % (16 av 27)

Delvis uppfyllt
72 nya och 95 avslutade.
71 % arbete/studier (67 av 95)
84 % handlingsplaner
Delvis uppfyllt
17 nya och 15 avslutade.
80 % fortsatt arbetslivsinriktade
insatser
53 % arbete/studier (1 år efter
avslut)
Uppfyllt
55 deltagare
92 % förbättrad hälsa
Ej uppfyllt
5 deltagare
1 person har fått deltidsarbete.
Ej uppfyllt
1 102 ärenden

Nästan uppfyllt
98 % handlingsplaner
113 ärenden
Ej uppfyllt
Avslutat i förtid

Samverkansteamet Botkyrka

Totalt har 89 personer haft stöd under året och 35
personer avslutades, varav 9 personer (26 %) till
Teamets övergripande inriktning är att fånga upp
arbete/studier eller aktivt arbetssökande 1. Två
personer med långvarig/komplex ohälsa och som är
personer arbetade vid avslut, två studerade och
i behov av samordnad rehabilitering. Ingången för
ytterligare fem var aktivt arbetssökande via
samtliga deltagare i projektet är det så kallade
Arbetsförmedlingen. Av de som inte bedömdes
utökade mötet, där handläggare från Arbetskunna ta ett arbete var flertalet i behov av mer
förmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka
omfattande medicinsk rehabilitering. En person har
kommuns socialtjänst samt vårdpersonal från
avlidit, en var föräldraledig vid avslut och övriga har
psykiatrin tar emot remisser och gör myndighetsuteblivit utan känd anledning. Den genomsnittliga
gemensamma bedömningar och handlingsplaner.
inskrivningstiden var ca 1,5 år.

Deltagarna i projektet erbjuds tre olika former av
insatser:
– myndighetsövergripande handlingsplaner,
– individuell vägledning och stöd samt vid behov
kompletterande insatser,
– gruppverksamhet som förbereder deltagarna inför
fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering

Under 2013 kan resultat ses för 10 deltagare avseende upplevd hälsa. Av dessa upplevde 70 % att
deras hälsa förbättrats under tiden de deltagit i
insatsen.

Bland de handläggare och vårdgivare som varit i
kontakt med insatsen bedömer 90 % att teamet
bidrar till bättre samverkan och 87 % att insatsen
Insatsen drevs som projekt under 2009-2013.
Därefter har projektet övergått till insats finansierad delvis eller i hög utsträckning bidrar till en positiv
utveckling för deltagarna.
av samordningsförbundet.
Samverkanspartners
Botkyrka kommuns socialförvaltning är huvudman
för projektet i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. I
teamet arbetar personal från Botkyrka kommun,
Arbetsförmedlingen, Försäkrings-kassan och
öppenvårdspsykiatrin.
Målgrupper
Individer som behöver samordnad rehabilitering
för att återfå hälsan och som inte har någon fast
förankring på arbetsmarknaden.

Mål 2013
– 50 personer får en myndighetsgemensam
handlingsplan/rekommendation.
– 40 personer erbjuds individuellt stöd
– 20 deltagare erbjuds gruppverksamhet
– 50 % upplever att deras hälsotillstånd har
förbättrats när de slutar i projektet
– 25 % arbetar/studerar när de slutar eller står till
arbetsmarknadens förfogande

Måluppfyllelse
Under året har 42 remisser kommit till projektet, i
samtliga fall har då en myndighetsgemensam
handlingsplan upprättats. 35 av dessa personer har
också fått individuellt stöd av en coach i projektet.
Av dessa är 86 % kvinnor 14 % män. 18 personer
har tagit del av gruppverksamhet.

Mål

50 remiteringar
40 coachningar
20 deltagare i grupp
50 % förbättrad hälsa
25 % arbetsföra

Resultat
2013
42
89
18
70 %
26 %

Resultat
2012
44
96
20
59 %
22 %

Framgångsfaktorer
I projektet är samtliga fyra myndigheter representerade och deltar aktivt i stödet till den en-skilde.
Samlokalisering och möjligheten till individanpassat
stöd möjliggör stöd till individer som har svårt att
tillgodogöra sig ordinarie rehabiliteringsutbud.
Utifrån målgruppens behov har insatsen utvecklat
särskilda stödmetoder för personer som har
bristande kunskaper i svenska språket, t.ex. erbjuder
man tolk i gruppverksamheten.
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet var budgeterat med 2 800 tkr för
verksamheten 2013 och insatsen har rekvirerat
2 799 tkr. Den genomsnittliga kostnaden per
deltagare och år uppgår till 31,5 tkr.

1

Dessa deltagare har vid avslut arbetat/studerat eller skrivits in på
Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande.

2

Samverkansteam Huddinge

Samverkansteamet Huddinge består av ett
medicinsk samlokaliserat handläggarteam med
representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten, som lotsar
individerna till arbete. Samarbete är upparbetat
med landstinget.

Insatsen startade 2012 och bygger delvis på de
erfarenheter man haft i tidigare HUSAM-rådet som
finansierades av Samordningsförbundet
Huddinge/HUSAM 2008 till 2012
Insatsens arbetssätt och metodutveckling ska
dokumenteras, med tonvikt på framgångsfaktorer
och lyckade exempel.
Samverkanspartners
Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och landstinget.

stöd innan han/hon kan påbörja en mer arbetslivsinriktad rehabilitering. I genomsnitt har deltagarna stått utanför arbetsmarknaden i 7 år och
hälften av deltagarna har saknat egen försörjning i
9 år eller mer. Detta gör att en insatstid på ett år i
vissa fall är alltför kort tid för att kunna erbjuda
det omfattande stöd som individen behöver.
Merparten av de som inte kommit i arbete/
arbetsförberedande insats har haft alltför
omfattande ohälsa och varit i behov av medicinsk
vård och behandling.

Bland de handläggare 2 som kommit i kontakt
med insatsen bedömer 55 % att teamet i hög
utsträckning är till stöd och hjälp för dem i sitt
arbete. Ytterligare 25 % bedömer att detta mål
delvis uppnås.
Mål

70 nya deltagare
25 % till arbete/studier/står till
arbetsmarknadens förfogande
95 % har handlingsplan vid avslut 100 %
75 % upplever god effekt av
73 %
insatsen
75 % av personalen upplever att de 79 %
får stöd och hjälp.

Målgrupper
Personer som har en långvarig och komplex
problematik

Mål
• Insatsen ska ta emot 70 deltagare årligen.
• 25 % av deltagarna har vid avslut fått arbete
med eller utan stöd eller egenfinansierade studier
eller står till arbetsmarknadens förfogande
• Vid avslut ska minst 95 % ha en aktuell
handlingsplan.
• 75 % av deltagarna ska uppleva god effekt av
insatsen.
• 75 % av personalen hos respektive
samverkanspart ska uppleva att de får stöd av
samverkan.

Resultat
Under året har totalt 70 deltagare varit aktuella på
teamet, varav 45 personer (25 kvinnor och 20
män) aktualiserades under 2013 och resterande
25 under senhösten 2012.
26 deltagare avslutades under 2013 varav 5 till
arbete och ytterligare 4 till arbetsträning eller
annan arbetsförberedande insats, detta gör att
ytterligare 15 % av avslutade deltagare bedöms
kunna ta ett arbete på sikt.

Då teamet startade upp under hösten 2012 har
2013 varit ett uppstarts- och utvecklingsår. Detta
kan förklara att antalet nya deltagare varit lägre
än beräknat samt att resultatmål om 25 % i
arbete/studier inte uppnåtts detta år. Målgruppen
uppvisar också stort behov av förrehabiliterande

Resultat
2013
45
19 %

Metodutveckling
Till insatsen är följeforskning från FOU
(Forsknings och Utvecklingsenheten) Södertörn
kopplad under 2013 och 2014.

Insatsen utvecklar ett nytt arbetssätt för att
utveckla myndighetsgemensamma arbetssätt
och hitta effektiva metoder till stöd och hjälp för
deltagarna.
”SAM arbetar utifrån nyckelorden delkatighet och
aktivitet, och stödjer deltagaren att undanröja
hinder för egen försörjning”
Från insatsens verksamhetsberättelse 2013

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Budget för 2013 uppgick till 3 095 tkr. Utfallet
blev 2 675 tkr. Avvikelsen förklaras av att
insatsen är nystartad och att planerad
verksamhet inte kommit igång i den takt som
planerats. Kostnaden per plats uppgår i snitt till
38,2 tkr per individ och år.
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Totalt 38 svarande.

ADRIAN

I den enkät som skickas ut till handläggare och
vårdpersonal är det endast 8 personer som
svarat att de aktualiserat en deltagare till
Adrian eller på annat sätt haft kontakt med
någon som deltar i insatsen. Av dessa upplever
merparten (88 %) att Adrian bidrar till bättre
samverkan och har en positiv effekt på
deltagarnas utveckling.

Adrian syftar 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 är en myndighetsgemensam remissgrupp som följer arbetet
kring den enskilde deltagaren och utgör ett
aktivt stöd för den arbetsmarknadshandläggare som arbetar med deltagaren.
Handläggaren är ansvarig för att tillsammans
med deltagaren planera för en återgång i
arbete, anskaffa arbetsträningsplatser och följa
upp olika insatser.

Mål

15 deltagare
Återinträde på
arbetsmarknaden

14
2 personer
har gått till
arbete

Metodutveckling
Salems kommuns arbetsmarknadsenhet har sedan
tidigare utvecklat modellen "jobbtrappan", som
används och utvecklas inom Adrian. Handläggaren
har regelbunden MI-handledning med utbildning.
Under 2013 har Adrian fokuserat på
kunskapsutbyte med andra insatser och projekt
finansierade av samordningsförbundet.

ADRIAN startades i Salems kommun 1997 som
ett projekt och övergick till en insats
finansierad av förbundet 2013.

Målgrupper
Personer i arbetsför ålder, som har komplexa
eller långvariga arbetshinder och behöver
samordnat stöd för att pröva och möjliggöra
återgång i arbetslivet. Deltagaren ska ha någon
form av offentlig försörjning och vara aktuell
hos minst två av de samverkande
myndigheterna.

”Det man kan konstatera är att de personer som
remitteras till Adrian är en grupp människor som
står mycket långt från arbetsmarknaden. Deras
vårdbehov är många gånger komplext och kräver
därför ett samordnat rehabiliteringsansvar. Inte
sällan har dessa personer provat på mängder av
insatser under åren. I medeltal har deltagarna varit
borta från arbetsmarknaden i 10 år och vissa ännu
längre. (…) Redan första året i Adrian är en
ekonomisk vinst för samhället på 144 402 kr. Detta
genom att en stor del av de kostnader som
utanförskapet innebär försvinner. År 3 (då 6
personer kom ut i arbete) blir vinsten hela 4 281 068
kr.”
Socioekonomisk utvärdering av Adrian 2011

Samverkanspartners
Salems kommun är huvudman/insatsägare.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
samt Stockholms läns landsting genom Salems
vårdcentral och Södertälje sjukhus ingår i
samverkan.

Mål 2013
•15 deltagare ska få individuellt stöd och
handlingsplan.
• Deltagarna ska öka sin arbetsförmåga för
möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
ADRIAN har budgeterats med 530 tkr för 2013.
Kostnaderna uppgick till 404 tkr. Anledningen
till avvikelsen är att arbetsträningsplatser inte
använts i den omfattning som planerades för i
ansökan.

Resultat
Under året har 14 personer tagit del av Adrians
insatser, varav 10 kvinnor och 4 män. De flesta
aktualiserades via landstinget. 4 personer
påbörjade insats under 2013 och 2 avslutades
till arbete.
Då antalet nya deltagare under året varit
relativt lågt har ingen mätning avseende
deltagarnas hälsa vid start och avslut kunnat
mätas.

Resultat 2013

Kostnaden per deltagare och år uppgår till 28,9
tkr.
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AkSe

kunnat praktisera och/eller arbeta. Fyra
personer gick in i kommunal sysselsättning då
de inte var redo för arbetsmarknaden i
dagsläget.
Åtta personer gick gått vidare till stödinsatser
via Arbetsförmedlingen och ytterligare fem
deltagare avslutades pga. sjukdom.
Bland handläggare som remitterat deltagare
till insatsen tycker 97 % att insatsen bidrar till
en positiv utveckling för deltagarna och 81 %
att AkSe bidrar till bättre samverkan mellan
myndigheterna.

AkSe står för Arbetsterapeutisk kartläggning
och Supported Employment. Insatsen syftar till
att stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering, med målet att de ska kunna få sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier.

AkSe startade som ett projekt 2006 och övergick till en insats finansierad av förbundet
2011. I insatsen arbetar en arbetsterapeut från
Botkyrka psykosmottagning och en arbetsmarknadshandledare från Botkyrka kommuns
socialpsykiatriska enhet. Målgruppen är
personer med psykiska funktionshinder som
behöver samordnat stöd för att få och behålla
ett arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt brukarorganisationerna
RSMH och IFSAP ingår i samverkan.

Mål

20 nya deltagare tar del
av insatsen.
30 % av deltagarna
arbetar/ studerar vid
avslut.
80 % av deltagarna får
fortsatt stöd efter avslut.
80 % av deltagarna
upplever en bättre hälsa
efter att ha deltagit i
insatsen.

Verksamheten är utvärderad i två omgångar
under projekttiden 2006-2010. En slutrapport
för hela projekttiden gjordes 2010.

Mål 2013
• 20 nya deltagare erbjuds SE-stöd.
• 30 % har efter insatsen fått ett arbete eller
påbörjat egenfinansierade studier,
• 80 % av deltagarna som inte når sysselsättning får fortsatt samordnat stöd,
• 80 % av deltagarna bedömer att de fått en
ökad grad av välmående.

Resultat
2012

20

18

20 %

47 %

100 %

67 %

100 % 3

67 %

Metodutveckling
De två projektmedarbetarna har under året
aktivt deltagit i parternas arbete att
implementera metoden ”Individual Placement
and Support” (IPS). Metoden innebär att man
bl.a. fokuserar på att stärka samarbetet mellan
allmänpsykiatrin och teamet för nyinsjuknade i
psykos (TIPS) samt Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. IPS-metoden har också satt
fokus på stöd till studier för målgruppen.

Måluppfyllelse
Insatsen har god måluppfyllelse vad gäller
ärendeflöden. Under de senaste åren har
andelen som fått arbete/studie legat över
uppsatta mål. Under 2013 når man dock inte
riktigt upp till målet.

”Samarbetet med AkSe är mycket viktigt och har
lett till att många deltagare, med professionellt
stöd och hjälp, fått anknytning till lämpligt arbete.
Personalen inom AkSe är mycket duktig.”

Under året har totalt 37 personer tagit del av
insatsen, varav 20 (10 män och 10 kvinnor)
skrevs in under 2013. Deltagarnas
inskrivningstid varierade mellan 2 till 28
månader med ett genomsnitt på drygt 11
månader. Några personer har dessutom haft
långvarig uppföljning efter utregistrering.

25 deltagare har avslutats under 2013, varav 5
fått ett arbete eller studerar, dvs. 20 %. Under
året avslutades hälften (10 personer) av de
deltagare som skrevs in, vilket betyder att
insatserna jämfört med tidigare år varit
relativt korta. Många av dessa deltagare har
inte varit redo för arbetsmarknaden och inte

Resulta
t 2013

Citat från enkät om personalens upplevelse av AkSe.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
AkSe har en årsbudget på 1 055 tkr.
Kostnaderna har uppgått till 1 091 tkr som
främst avser lönekostnader. Anledningen till
avvikelse från budget är att lönerevision inte
var inräknad i budget. Kostnaden per deltagare
uppgår till 29,5 tkr/individ/år.
3

Endast 1 person har angivit upplevd hälsa vid in resp.
utskrivning.
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START – Stöd till arbete

inskrivna i minst 6 månader har genomfört en
praktik om minst tre månader.

START är ett treårigt projekt som ska utveckla
samordnade insatser genom metoden Supported
Employment (SE) för personer med lindrig
utvecklingsstörning, autism och förvärvade
hjärnskador. Dessa individer riskerar idag att
”hamna mellan stolarna” utan möjlighet att få stöd
till att få arbete trots en ofta hög vilja och
ambition hos individen själv. Projektet startade
2012 och pågår till slutet av 2014.

Av de inskrivna är 55 % män och 45 % kvinnor.
Samtliga är under 32 år. Deltagarna kommer från
både Botkyrka, Huddinge och Salem.

Bland handläggare som remitterat deltagare till
insatsen tycker 96 % att insatsen är till stöd och
hjälp för dem i sitt arbete och att insatsen bidrar
till en bättre samverkan mellan myndigheterna.
70 % bedömer att START i hög utsträckning
bidrar till en positiv utveckling för deltagaren och
ytterligare 26 % att insatsen delvis bidrar till
detta mål.

Projektet 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
samarbetar en arbetsterapeut, två SE-handledare
och en arbetsförmedlare.

Mål

40 deltagare (2012-2014).
80 % i praktik
30 % i arbete/studier
80 % av handläggarna ser
nyttan av projektet

Samverkanspartners
Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning är huvudägare i nära
samarbete med Arbetsförmedlingen. Övriga
myndigheter ingår i samverkan.

41 %
96 %

Resultat
2012
19
68 %
Resultat
saknas
100 % 4

Metodutveckling
Start använder kartläggningsverktyg anpassade
till målgruppen som arbetats fram under
uppstartsfasen. Fokus har varit att få till stånd en
effektiv kartläggning som stärker deltagarans
motivation. Flerpartssamtal har systematiskt
genomförts med deltagarna och deras nätverk.
Handläggaren från Arbetsförmedlingen har under
hösten intensifierat arbetsgivarkontakterna för att
underlätta möjligheten att deltagarna får praktik
och anställning.

Målgrupper
Personer med lindrig utvecklingsstörning, autism
eller förvärvade hjärnskador. Unga upp till 29 år
är prioriterade.
Mål 2013
• 40 deltagare under den 3-åriga projekttiden.
• 80 % ska genomföra praktik i tre månader.
• 30 % ska gå vidare till en subventionerad
anställning eller studier.
• 80 % av myndigheternas medarbetare ska
bedöma att projektet bidragit till bättre
samverkan och ökad effektivitet.

”En deltagare berättar att den mått psykiskt dåligt
under en längre period. Handledaren har dock varit
ett betydande stöd och hjälpt deltagaren till förbättrad hälsa genom problemlösande och stöttande
förslag på vem som kan kontaktas och hur individen
kan arbeta för att må bättre”
Citat från externa utvärderarnas träffbildsanalys

Resultat
Sedan starten 2012 har 29 deltagare tagits
emot, varav 19 skrevs in under 2012 och 10
under 2013. Behovet av START har visat sig
mycket större än förväntat då totalt 50 remisser kommit till projektet. Då arbetsmetoden
är personalkrävande har projektet satt ett tak
på antalet pågående deltagare.
Under 2013 har 17 personer avslutats varav 9
till en subventionerad anställning och 3 till
studier. Detta innebär att totalt sett 41 % av
totala antalet inskrivna har nått arbete eller
studier. 83 % av de deltagare som varit

Resultat
2013
29
83 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet beviljades en budget på 1 900 tkr för
verksamheten 2013. De sammanlagda
kostnaderna under året uppgår till 1 868 tkr.
Kostnaden per deltagare uppgår till 64,4 tkr/
individ/år. Projektägaren står för projektets
lokaler, samt vissa personalresurser.
Egenfinansiering under 2013 uppskattas till ca
269 tkr.
4
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Enbart 5 handläggare besvarade enkäten.

Paraplyprojektet

Paraplyprojektet startade 2009 för att skapa en
samordnad stödprocess för unga i Botkyrka.
Paraplymodellen innefattar tre delar:
1. Myndighetsövergripande samarbete i samverkansgruppen där förslag på handlingsplaner tas
fram.
2. Uppsökande, motiverande och stödjande arbete
till unga med sikte på arbete eller studier.
3. Traineehandledning som förbereder och stöttar
unga kvinnor och män inför en traineeanställning.
Paraplymodellen kommer under 2014 att delvis
implementeras i Botkyrka kommuns ordinarie
verksamhet. Implementeringen har förberetts
under 2013 under ledning av projektledaren.

Projektet har ingått som en del i det ESF-stödda
projektet Grenverket Södertörn, där förbunden i
Haninge, Huddinge, Södertälje och Botkyrka
samarbetar kring metodutveckling, uppföljning
och utveckling av samverkan kring unga.
Samverkanspartners
Botkyrka kommun är huvudman för projektet i
nära samarbete Arbetsförmedlingen. Även
Försäkringskassan, Frivården och landstinget
samverkar inom ramen för projektet.

Målgrupp
Unga Botkyrkabor, 16-24 år, med komplexa behov
och som varken studerar eller arbetar. Och har
svårt att fullfölja sin kontakt med myndigheter.

Mål 2013
– 60 remitteringar som resulterar i myndighetsövergripande handlingsplaner.
– 30 unga Botkyrkabor får individuellt stöd.
– Framtagna traineeplatser ska tillsättas.
– 40 % ska efter avslut studera/arbeta.
– 75 % av handläggarna upplever att projektet
bidrar till mer effektivitet i arbetet.

Måluppfyllelse
Under året har 52 ungdomar aktualiserats (28 män
och 25 kvinnor), varav 38 fått individuellt stöd.
Totalt sett har projektet haft 97 deltagare, då
personer som aktualiserade under tidigare
projektår har fått fortsatt stöd under 2013.
Avvikelsen av antalet remitteringar från de
uppsatta målen har inte påverkat intaget av
personer i behov av individuellt stöd och
avvikelsen bedöms därmed inte ha påverkat
projektet i någon större utsträckning.

27 personer avslutade sitt deltagande efter att ha
fått stöd av en coach. Av dessa gick 16 personer
(59 %) till arbete eller studier.

Bland de handläggare som aktualiserat ärende till
projektet anger 83 % att Paraplyprojektet är till
stöd och hjälp för dem i arbetet. 61 % anser att
Paraplyprojektet i hög grad bidrar till bättre
samverkan mellan myndigheter och ytterligare 27
% anser att projektet delvis bidrar till bättre
samverkan. 90 % tycker att Paraplyprojektet
bidrar till en positiv utveckling för deltagarna. 5
Mål

60 remitteringar
30 coachningar
40 % till arbete/ studier
75 % av handläggare
ser nytta av projektet.

Resulta
t 2013
52
38
59 %

Resultat
2012
63
43
33 %

90 %

77 %

Framgångsfaktorer
Projektet har skapat en enkel ingång och framgångsrikt uppsökande arbete. Under året har flera
unga själva sökt stöd hos insatsen, bl.a. genom
kontakt via Facebook.
Den helhetssyn och samverkan över myndighetsgränserna möjliggör att ungdomarna i
projektet får ett individuellt anpassat stöd.
Coacherna framhåller att tid, engagemang och
personligt stöd är framgångsfaktorer som ger ett
effektivt stöd för unga att komma närmare
arbetsmarknaden.
”De som jobbar i paraplyprojektet är mycket
kunniga och stödjer brukarna på ett mycket
professionellt sätt” Citat från enkät om personalens
upplevelse av Paraplyprojektet

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Paraplyprojektet beviljades en budget om 2 015
tkr för verksamheten 2013. I kostnaderna ingår
sluträkning från Grenverket Södertörn för hela
projektperioden 2009 till 2013, vilket visade sig
vara lägre än beräknat. Projektets kostnader under
året uppgår därför till 1 282 tkr, vilket gör att
kostnaden per deltagare uppgår till 13,2 tkr/
deltagare/år.
5

Avser webenkät som i januari 2014 besvarades av143 personer.
Av dessa hade 41 personer remitterat ett ärende till
Paraplyprojektet.
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Slussen

Slussen arbetar att finna vägar till arbete eller
studier för arbetslösa unga vuxna, där reguljära
insatser visat sig otillräckliga. Arbetet utgår från
metoden Supported Employment (S-E) och
erbjuder även studie- och yrkes-vägledning. I
insatsen arbetar personal från kommunen och
Arbetsförmedlingen. Projektet har ingått som ett
delprojekt i det ESF-finansierade Grenverket
Södertörn och del-finansierats av medel från
Europeiska social-fonden. Grenverket upphörde
i juni 2013 och efter det har verksamheten
övergått till att vara helt finansierad av
samordningsförbundet.

Den genomsnittliga inskrivningstiden är ca 8
månader och ca hälften av deltagarna skrivs ut
inom ett halvår. Fler män (67 %) än kvinnor (33
%) har skrivits in under året. De flesta (67 %)
har varit mellan 20-24 år.

De flesta deltagare aktualiseras via Arbetsförmedlingen eller kommunen. Bland de
professionella som haft kontakt med Slussen
bedömer 84 % att Slussen bidrar till bättre
samverkan och en positiv utveckling för
deltagaren. 87 % gör bedömningen att insatsen
är till stöd och hjälp för dem i sina arbeten.
Mål

75 nya deltagare
50 % i arbete/studier
75 % upplever bättre
möjligheter till arbete.
95 % har handlingsplan vid avslut.
85 % av personal bedömer att samverkan
fungerar bra.

Samverkanspartners
Arbetsförmedlingen är huvudägare tillsammans
med Huddinge kommun 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.
Insatsen mål
• 75 nya deltagare under 2013.
• 50 % arbetar/studerar efter avslut.
• 75 % av deltagarna bedömer att stödet
förbättrat deras möjlighet till arbete.
• 95 % av deltagarna ska ha en individuell
handlingsplan mot arbete vid insatsens slut.
• 85 % av deltagande personal anser att samverkan
mellan myndigheterna fungerat väl.
Måluppfyllelse
Under 2013 har totalt 147 ungdomar deltagit i
projektet, varav 72 skrivits in under året och 95
personer har avslutats i insatsen. 12 personer
har deltagit i ”KASAM för unga vuxna”. Av de
som avslutades i Slussen fick 46 personer arbete
och ytterligare 21 personer påbörjade studier,
vilket totalt motsvarar 71 %.
11 personer avbröt sitt deltagande utan känd
anledning. Övriga avslutade har ofta haft behov
av ytterligare stöd genom t.ex. Arbetsförmedlingen eller tar del av en annan insats, som t.ex.
Lyra. Målsättningen är att alla som deltar i
Slussens verksamhet ska få en individuell och
myndighetsgemensam handlingsplan och av de
95 avslutade hade 74 en sådan handlingsplan
när de avslutades på Slussens.

Resultat
2013
72
71 %

Resultat
2012
109
72 %

92 %

91 %

84 %

70 %

84 %

Resultat
saknas

Framgångsfaktorer
Slussen erbjuder många olika aktiviteter som
t.ex. gruppverksamhet och individuellt stöd
inspirerat av Supported Employment. Under
våren erbjöds även extern gruppverksamhet
”KASAM för unga vuxna”. I insatsen är personal
från Arbetsförmedlingen och kommunens
informationsansvar samlokaliserade. Regelbunden samverkan sker med ungdomshandläggarna inom kommunen.
”Vi har tid och möjlighet att prata med ungdomar
och stötta dem kring frågor som inte bara har med
studier och jobb att göra. Vi upplever att det har
varit relativt enkelt att komma till oss på Slussen.
Ett lätt remissförfarande genom en intresseanmälan där vi sedan gör en bedömning om
insatsen kan passa ungdomen - en öppen dörr helt
enkelt!” Jonas Fridell, projektledare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Budget för 2013 har varit 2400 tkr och utfallet
uppgår till 2 720 tkr. I utfallet ingår sluträkning
från Grenverket Södertörn inklusive upplupna
skulder för hela projektperioden 2009-2013 och
bidrar till den relativt stora budgetavvikelsen.
Kostnaden per plats/år uppgår i snitt till 18,5
tkr.

Köp av gruppverksamhet ”KASAM för unga vuxna”
tillkommer med 83 tkr.
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Lyra

Lyra började som ett projekt 2008 och är en
kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete för unga med psykisk
ohälsa och komplex problematik. Insatsen
erbjuder deltagande i en öppen verksamhet
kombinerat med individuellt förändringsarbete,
möjlighet till arbetspraktik, individuell coaching,
studie- och yrkesvägledning samt social träning.
Samverkanspartners
Huddinge kommun är huvudägare med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SLL som
samarbetspartners.

Målgrupper
Unga vuxna (18-29 år) som befinner sig i en svår
livssituation med långvarig och komplex problematik med psykisk ohälsa, och ofullständiga
skolgång och/eller saknar arbetslivserfarenhet.
Många deltagare är i behov av social träning innan
det att en arbetslivsinriktad rehabilitering kan
påbörjas.
Mål 2013
• Årligen ska 20 nya ärenden tas emot och 20
ärenden avslutas.
• 50 % av deltagarna ska efter projekttiden
fortsätta med arbetsträning/praktik/AF/FKsamverkan eller annan arbetslivsinriktad
rehabilitering.
• 50 % av deltagarna ska nå lönearbete eller
självfinansierade studier på hel- eller deltid, med
eller utan stöd, ett år efter avslutad insats

Resultat
Under året har totalt 29 personer tagit del av
insatsen, varav 17 (6 kvinnor och 9 män) skrevs in
under 2013. Deltagarnas inskrivningstid är i snitt
8,5 månader och ingen har varit inskriven i mer än
13 månader.
15 deltagare har avslutats under 2013, varav 12
(80 %) övergick till arbete/studier eller fortsatt
arbetslivsinriktad rehabilitering. Av dess hade
8 personer (53 %) arbete eller studerade ett år
efter insatsen, dvs. 53 %. Av de som inte avslutades till arbete eller studier deltar hälften i
fortsatta arbetsmarknadsåtgärder.

Uppföljning av hur deltagarna upplever insatsen
visar att deltagarna tycker att kvaliteten på

insatsen är god och har bra effekt. Dessutom
tycker man att delaktigheten i Lyra är hög. 6

6 deltagare har fyllt i enkät avseende upplevd
hälsa vid start och avslut, av dessa upplever
hälften att deras hälsa förbättras och hälften att
deras upplevda hälsa försämrats.

Bland handläggare som remitterat deltagare
tycker 91 % att Lyra är till stöd och hjälp för dem i
sitt arbete och 82 % anser att insatsen bidrar till
bättre samverkan mellan myndigheter. 70 % bedömer att Lyra i hög utsträckning bidrar till en
positiv utveckling för deltagaren och ytterligare
18 % att insatsen delvis bidrar till detta mål.
Mål

Resultat
2013

20 nya deltagare.
50 % fortsätter
arbetslivsinriktad
rehabilitering.
50 % i arbete/
studier ett år efter
avslutad insats.

Resultat
2012

17

20

80 %

55 %

53 %

41 %

Framgångsfaktorer
Arbetssättet är inspirerat av lösningsfokuserat
förhållningssätt och under året har personalen
utbildat sig i KASAM-dialog. Insatsen är utvärderat
inom ramen för Grenverket Södertörn.
Utvärderingen lyfter fram Lyras goda
måluppfyllelse under projektperioden.
”På Lyra blir man bemött med respekt, tilltro och
värme”

”Får du chansen att gå på Lyra – ta den. Ingen dömer
dig. Det är en viktig verksamhet.”
”Min tid på Lyra har gått alldeles för fort! Det har hänt
otroligt mycket, jag har gjort stora framsteg.”
Sagt av deltagare på Lyra 2013

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet beviljades en budget på 2 050 tkr för
verksamheten 2013. De sammanlagda kostnaderna
under året uppgår till 1 588 tkr. Kostnaden per
deltagare summeras därför till 54,7 tkr/individ/år.
I kostnaderna ingår sluträkning från Grenverket
Södertörn för hela projektperioden 2009-2013, där
upplupna intäkter ingår och därmed bidrar till ett
överskott.
6

Av 9 svarande upplever samtliga god kvalitet, effekt och
delaktighet.
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Hälsosam

LISA -Livslinjen

Hälsosam är en insats och aktivitetsarena som
startade 2011 och arbetar med att stärka hälsan
hos deltagarna både fysiskt och psykiskt genom
anpassade hälsoaktiviteter. Huvudägare till
insatsen är Huddinge kommun. Verksamheten
sker främst i grupp, men programmet kan även
erbjudas individuellt.

LISA/Livslinjen är en 15 veckors kurs med
aktiviteter som stärker individen mot målet att
gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad
rehabilitering. Kursen tillhandahålls av Ågesta
folkhögskola, i avtal med Försäkringskassan.
Samordnings-förbundet delfinansierade kursen
under hösten 2013.

Målgrupper
HälsoSam vänder sig till personer med långvariga och komplexa problem utan fast förankring på arbetsmarknaden som behöver stöd och
motivation till ökad hälsa.

Aktiviteterna syftar till att ge deltagarna bättre
självkänsla, få erfarenheter och kunskap för
livet. Syftet är även att finna ett socialt
sammanhang efter en lång tid av isolering,
passivitet och utanförskap. I aktiviteten ingår
minst två trepartssamtal mellan deltagare,
handläggare och aktivitetsledare. Därutöver
har skolorna och myndigheterna nära kontakt.

Projektets uppdrag är att bidra till att deltagaren
förbättrar sin hälsa och blir mer motiverad att ta
eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot
arbetsmarknaden.

Aktiviteterna är uppdelade i tre huvudområden:
• friskvård och hälsa,
• omvärldsorientering samt
• skapande ämnen (bild och musik).

Mål 2013
• Insatsens ska ta emot minst 50 deltagare.
• 80 % av deltagarna som fullföljer programmet
ska uppleva en förbättrad hälsa.
• 60 % av deltagarna som fullföljer insatsen tar
eget ansvar för sin hälsa och följer sin hälsoplan.

Målgrupper
Individer med långvarig ohälsa i behov av en
förrehabilitering för att kunna gå vidare in i en
arbetslivsinriktad rehabilitering.

Resultat
Under 2013 tog insatsen emot 55 personer
(varav 75 % kvinnor och 25 % män). 48 personer fullföljde programmet varav 41 i grupp
och 7 med individuellt stöd. Av de som avbröt
insatsens i förtid fick 2 personer arbete/praktik,
övriga var i behov av annan insats p.ga
omfattande ohälsa eller missbruk.

Mål 2013
• Minst 8 deltagare från
Huddinge/Botkyrka/Salem.
• Efter kursen ska deltagarna kunna gå vidare
till arbetslivsinriktad rehabilitering via
Arbetsförmedlingen eller har gjort en
stegförflyttning närmare arbete.

92 % av deltagarna som fullföljt programmet
upplever en förbättrad hälsa enligt sin
individuella hälsoprofilbedömning (HPB) och
94 % uppger att de fullföljer sin hälsoplan.
Mål

Resultat
2013
55
92 %

50 nya deltagare.
80 % upplever en förbättrad hälsa.
60 % av deltagarna som 94 %
fullföljer insatsen tar
eget ansvar för sin hälsa
och följer sin hälsoplan.

Resultat
5 personer från Botkyrka/Huddinge/Salem
deltog i den 15-veckor långa insatsen. 1 person
(20 %) fick ett deltidsarbete vid avslut.
Ytterligare en person är inskriven på
Arbetsförmedlingen. 2 personer får fortsatt
medicinsk behandling och en fortsätter LISA
ytterligare en termin.

Resultat
2012
41
100 %
Underlag
saknas

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Budget för 2013 har varit 645 tkr och utfallet
uppgår till 645 tkr. Kostnaden per plats uppgår i
snitt till 11 727 kr per individ och år.
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Mål

Resultat 2013

8 nya deltagare.
Deltagarna gör stegförflyttning närmare arbete

5
1 person i
arbete.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Samordningsförbundet har medfinansierat
kursen under hösten 2013 med 285 tkr.
Resterande kostnader har Folkhögskolan stått
för själva genom ansökta statsbidrag.

Remiss- och kartläggningsteam

Remiss och Kartläggningsteamet (REKA) gör
kartläggningar och/eller ger råd i handläggning av
deltagare i behov av samordnad rehabilitering.
Kartläggningen syftar till utifrån individens behov
arbeta fram en individuell myndighetsgemensam
handlingsplan, med rekommendation kring fortsatt
insats. I teamet ingår personal från Huddinge
kommun, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.

Kugghjulen

Kugghjulsmodellen bygger på att, med vårdcentraler och psykiatrimottagningar som
huvudarena, så tidigt som möjligt ”fånga upp”
sjukskrivna patienter vars rehabiliteringsbehov
inte är helt tydligt. Syftet är att göra en myndighetsgemensam bedömning för att nå rätt och
mer effektiva rehabiliteringsinsatser och minska
sjukskrivningstiden.
Mål 2013
• 1 150 ärenden tas upp i Kugghjulet.
• 80 % av parternas personal känner till
Kugghjulet och är nöjda med insatsen.

Insatsen startade 2012 och har i uppdrag att
dokumentera arbetssätt och metodutveckling, med
tonvikt på framgångsfaktorer och lyckade exempel.
Under 2013 påbörjades en extern utvärdering
utifrån en lärande ansats. Utvärderingen pågår även Måluppfyllelse
under 2014.
Under 2013 togs totalt 1 102 ärenden upp, målet
om 1 150 ärenden och som bygger på att varje
Målgrupp
vårdenhet i snitt har ca 70 ärenden per år, har
Vänder sig till personer i åldern 16–64 år, i behov
därmed inte riktigt uppnåtts. Antalet ärenden
av samordnad rehabilitering.
skiljer sig dock stort åt mellan de olika
vårdenheterna Under 2014 kommer därför en
Mål 2013
översyn av insatsen att göras.
• 100 % av deltagarna får en handlingsplan för sin
fortsatta arbetslivsinriktade rehabilitering.
Den årliga medarbetarundersökningen visar att
• 75 % av personalen hos respektive samdet stora flertalet, 91 % av de som remitterat
verkanspart ska uppleva att insatsen bidrar till
ärenden till Kugghjulet, upplever att insatsen
förbättrad samverkan.
leder till bättre samverkan och 86 % upplever
att Kugghjulen är till stöd och hjälp för dem i sitt
Resultat
arbete. 35 % av de svarande bedömer att KuggTotalt har REKA tagit emot 113 remisser under
hjulen i hög utsträckning bidrar till en positiv
året, varav övervägande andel (62 %) från
utveckling för den enskilde individen och
Huddinge kommun. 100 remisser avsåg
ytterligare 44 % gör bedömningen att
kartläggning och övriga 17 kortare
Kugghjulen del-vis bidrar till en positiv
konsultationsinsats. 80 kartläggningar avslutades
utveckling för deltagaren.
under året varav 78 fick en handlingsplan, d.v.s. 98
Antal
Antal
%. 2 personer avbröt insatsen p.g.a. flytt/okänd
ärenden
ärenden
anledning. Genomsnittlig ärendetid har varit ca 2
Alby
VC
68
Storvreten
VC
102
månader.
Bland personalen 7 upplever 75 % att REKA i hög
utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan
myndigheter och 21 % att insatsen delvis bidrar till
detta mål.
Mål
100 % får handlingsplan
75 % av personalen upplever
förbättrad samverkan

Resultat 2013
98 %
96 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
REKA har budgeterats med 780 tkr för 2013 och
utfallet för 2013 blev 743 tkr. Kostnaden per
ärende uppgår till 6,3 tkr per individ och år.
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Totalt 24 svarande

Fittja VC
Flemingsberg VC
Hallunda VC
Huddinge VC
SalemVC
Segeltorp VC
Skogås VC

77
52
78
113
69
16
61

Stuvsta VC
Trångsund VC
Tullinge VC
Tumba VC
Vårby VC
Psyk. Botkyrka
Psyk. Huddinge

91
76
46
26
110
41
76

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet har budgeterats med 1 570 tkr för 2013.
Ersättningen är kopplad till måluppfyllelse baserad
på antal ärenden och hur många anställda från
vården som deltar i Kugghjulsmötena.
De totala kostnaderna för Kugghjulen 2013 uppgår
till 1 616 tkr. Kostnaden per ärende är ca 1,5 tkr.
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