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1. Sammanfattning  
 
Halvårsrapporten redovisar förbundets projekt, insatser och ekonomiska utfall för första 
halvåret 2019. Projektens måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen. 
 
Första halvåret 2019 kan sammanfattningsvis konstateras att 

 Igångsättningen av förbundets individinriktade insatser följer verksamhets-
planen och budgeten för 2019, några projekt blev lite försenade vilket medför 
budgetöverskott. 

 Förbundets nya verksamhet ”Aktivitetsplatsen” har etablerats i två lokaler, en i 
södra och en i västra delen av staden. Verksamhetsledare och personal är 
rekryterade för att ta emot personer som är i behov av förrehabiliterade 
insatser.  

 Förbundets styrelse har beslutat om tre nya individinriktade insatser: 
”Samordnat stöd” - för individer med komplext trauma och erfarenhet av flykt 
och migration, ”Bron” - övergångar från gymnasiesärskola och daglig 
verksamhet samt ”SIP-samordnare”. 

 Förbundets strukturella insatser har dominerats av att anordna frukostmöte och 
utbildningar i att bemöta och stödja personer med komplext trauma samt att ta 
fram slutrapporten för ”Stockholmsmodellen”. Kostnaderna har minskat efter-
som två tjänster som utvecklingsledare har upphört.  

 Förbundet har beviljats medel för ett nytt ESF-projekt ”Rätt stöd för mig” som 
riktar sig till unga vuxna. Förbundet har även deltagit aktivt i det regionala ESF-
arbetet och i de pågående ESF-projekten MIA och Kugghjulet som ska vara ett 
stöd för arbetsintegrerande sociala företag ASF i länet.  

 
Förbundet samordnar 18 individinriktade insatser 
Aktivitetsplatsen, AMA – Aktiviteter mot Arbete, Arbetslagshälsan, Bron, Case 
Manager + Case Manager Narkolepsi + arbetsträningsplatser inom ESF-projektet MIA 
Stockholm, DEV-projektet, EMMA för nyanlända, Finsamteam på fem vårdcentraler, 
två psykiatriska mottagningar och fem Jobbtorg, Grön Etablering, IPS-coacher inom 
psykosvården, ProLog – Hemmasittare och Stadsdelsmammor. 

 
Förbundets insatser har nått cirka 630 deltagare 
Under första halvåret har 294 nya deltagare registrerats i SUS och totalt har närmare 
630 deltagare varit aktuella under perioden enligt SUS. En viss eftersläpning av 
registreringar och avregistreringar kan förekomma. 

 
Förbundet samordnar följande strukturella insatser 

- Utveckling av hemsida med insatskatalog 
- Kunskapsutveckling och samverkan på frukostmöten och konferenser 
- Kunskapsutveckling och stöd för personer med komplext trauma 
- Kunskapsutveckling kring sjukskrivna SGI Noll 
- SIP-samordnare 
- Utveckling av de LSG Järva, Söderort, City och Västerort 
- Medarrangör till den nationella Finsamkonferensen som genomfördes i mars. 

 
Förbundets ekonomi 
Budgeterade intäkter för 2019 uppgår till 32 000 tkr och halvårsresultatet uppgår till 
+567 tkr. Detta innebär att förbundet har 16 567 tkr kvar av årets 32 000 tkr att 
använda för andra halvåret. Utöver det finns 6 218 tkr eget kapital från föregående år.    
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2. Omvärldsbevakning  
 

Behovsanalys  
Förbundet arbetar kontinuerligt med att följa 
utvecklingen av förbundets målgrupper. För 
att få en bild av målgruppernas storlek 
använder förbundet bland annat tillgänglig 
statistik från medlemmarnas hemsidor.  
 
Under våren 2019 har förbundet 
presenterat befolkningens socioekonomiska 
och demografiska egenskaper1 i de lokala 
samverkansgrupperna (LSG). Syftet är att 
presentera tillgänglig aktuell statistik och stimulera till gemensamma delregionala 
diskussioner för att identifiera målgrupper, deras behov och områden där samverkan 
behöver förstärkas. Återkommande diskussioner i LSG är behovet av 
förrehabiliterande insatser och att många individer är i behov av personligt stöd för att 
kunna ta sig till de insatser och aktiviteter som erbjuds. 

 

Helårsekvivalenter 
Fördelning av medel till samordningsförbunden baseras på en fördelningsmodell utifrån 
invånarantalet och försörjningsmåttet helårsekvivalenter (HE). HE visar hur stor andel 
av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) som uppbär olika former av offentlig för-
sörjning. Måttet innehåller elva olika former av direkta transfereringar till individen inom 
ohälsa, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd. 

 
Tabell 1: De olika stöden som ingår i försörjningsmåttet helårsekvivalenter (HE) 

 
Ohälsa: Sjukpenning inkl. rehabiliteringspenning, Aktivitetsersättning, 

Sjukersättning 

Arbets-
marknadsstöd: 

Arbetslöshetsersättning, Aktivitetsstöd inkl. utvecklingsersättning, 
Etableringsersättning inkl. etableringstillägg och bostadsersättning 

Ekonomiskt  
bistånd: 

Försörjningsstöd 
 

 
Tabell 2: Utvecklingen av HE i Sverige, länet och staden år 2016, 2017 och 2018 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen redovisar värden från år 2016, då förbundet bildades, samt för 2017 och 
20182. Uppgifterna för 2019 är ännu inte tillgängliga. År 2018 var andelen HE i staden 
8,5 procent. Det betyder att den samlade offentliga försörjningen hade kunnat försörja 
8,5 procent av stadens befolkning i arbetsför ålder. Den offentliga försörjningens om-
fattning minskar, vilket är mycket positivt. Nedgången är tydligare i landet än i staden. 

                                                        
1 Rapporten Den sociala kompassen, Statisticon, 2018 
2 SCBs försörjningsmått publicerade på finsam.se 

 

Sverige Stockholms län Stockholms stad 

 
2016 2017 2018 2016 2017  2018  2016 2017  2018  

 
HE i % 
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Sjukpenningtalet 
Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjukpenning och 
rehabiliteringspenning dividerat med antalet försäkrade personer. 
Nettodagar innebär att alla ersättningsdagar räknas om till hela 
dagar, till exempel blir två halvdagar med ersättning en nettodag. 
Det är bara personer mellan 16 och 64 år ingår i måttet och de 
som har hel aktivitetsersättning eller sjukersättning ingår inte3. 

Tabell 3: Utveckling av sjukpenningtalet i Sverige, länet och staden 2016, 2018, 2019 

 

Sverige Stockholms län Stockholms stad 

 
2016 2018 2019 2016 2018  2019  2016 2018  2019  

 
Samtliga 

  
 10,7 

   
  9,8 

   
  9,6 

   
  9,4 

   
  8,5 

   
  8,4 

   
  8,7 

   
  8,1 

   
  8,0 

 
Kvinnor 

  
 14,1 

 
12,9 

 
12,6 

 
12,4 

 
11,2 

 
11,1 

 
11,4 

 
10,6 

 
10,4 

 
Män 

    
   7,5 

  
  6,8 

  
  6,7 

   
  6,5 

   
  5,8 

   
  5,8 

   
  5,9 

   
  5,4 

   
  5,5 

 
I tabellen redovisas sjukpenningtalet från år 2016, då förbundet bildades, samt från de 
två senaste åren. Sjukpenningtalet i staden har minskat något från förra året och är 
lägre än i både länet och landet. Det är fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och 
mäns sjukpenningtal, men skillnaden mellan kvinnor och män minskar sedan år 2018. 
Sedan årsskiftet har denna minskning dock bromsat in något och det finns en risk att 
utvecklingen bryts om sjukpenningtalet vänder uppåt4. Sjukpenningtalet för män i juni 
2019 har ökat något i staden. 
 

Långtidsarbetslösa 
Två av förbundets målgrupper är långtidsarbetslösa vuxna (30+ år) som varit arbets-
lösa mer är tolv månader och långtidsarbetslösa unga vuxna (18-29 år) som varit 
arbetslösa mer än sex månader. Tabellerna 4 och 5 redovisar antalet långtidsarbets-
lösa personer år 2016, då förbundet bildades samt de två senaste åren5.  
 
Tabell 4: Utvecklingen av antalet långtidsarbetslösa vuxna i landet, länet och staden år 
2016, 2018, 2019 (30+ år mer än 12 månader) 

 
 

                                                        
3 Aktuellt sjukpenningtal i juni månad, Försäkringskassan.se 
4 Aktuellt sjukpenningtal, Försäkringskassan, 2019 
5 Abetsformedlingen.se/veckostatistik i juni månad 

 

Sverige Stockholms län Stockholms stad 

 
2016 2018 2019 2016 2018 2019 2016 2018 2019 

 
Samtliga   152 915   117 493   116 170  31 971    23 293 23 322  13 593  10 074    9 946 

 
Kvinnor     71 915     58 942     60 409  16 368    12 225 12 469    6 732    5 041    5 120 

 
Män 

 
    81 000     58 551     55 761  15 603    11 068 10 853    6 861    5 033    4 826 
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Tabell 5: Utvecklingen av antalet långtidsarbetslösa unga i landet, länet och staden år 
2016, 2018, 2019 (16-29 år mer än 6 månader) 

Arbetslösheten har stadigt sjunkit sedan december 2013 och i juni 2019 uppgick 
arbetslöshetsnivån i Stockholms län till 5,7 procent. Det är den lägsta nivån på över nio 
år. Stockholms län och staden har lägre arbetslöshetsnivå än landet i genomsnitt. Men 
sedan en tid tillbaka faller arbetslösheten snabbare i landet än den gör i Stockholms 
län och staden.  

Den grupp som har högst arbetslöshet är personer med som mest förgymnasial 
utbildning. I denna grupp är arbetslösheten nästan 18 procent i länet och nästan 22 
procent i landet. Under en längre tid har det funnits skillnader mellan kvinnor och män i 
arbetslöshetsnivå och det är kvinnorna som har haft en lägre arbetslöshetsnivå än 
männen. Denna skillnad minskar allt mer de senast åren. I Stockholms stad är det, i 
juni i år, fler kvinnor än män som är långtidsarbetslösa. 

Stockholms län har den lägsta ungdomsarbetslösheten i landet. Fortfarande har de 
unga kvinnorna en lägre arbetslöshetsnivå än de unga männen6. 

Ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd är tänkt som en tillfällig hjälp för hushåll som lever under så 
knappa ekonomiska omständigheter att de behöver biståndet för att kunna klara sin 
försörjning. Ersättningsnivåerna har urholkats under de senaste decennierna vilket 
innebär att de som erhåller ekonomiskt bistånd får allt sämre levnadsvillkor jämfört 
med befolkningen i stort, och riskerar att marginaliseras. Att leva med bristande 
ekonomiska resurser under lång tid skapar risk för marginalisering, som i sig kan ha 
negativa hälsoeffekter7. 

 
Tabell 6: Antal personer med ekonomiskt bistånd i Sverige, länet och staden år 2016, 
2018, 2019 

                                                        
6 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Stockholms län, Arbetsförmedlingen 
7 Folkhalsokollen.se 

 

Sverige Stockholms län Stockholms stad 

 
2016 2018 2019 2016 2018 2019 2016 2018 2019 

 
Samtliga   58 102  46 786    42 576    7 882  6 800    6 215     2 847    2 723 2 378 

 
Kvinnor   23 899  20 408    19 082    3 578  3 019    2 858     1 243    1 163    1 050 

 
Män 34 203 26 378 23 494 4 304 3 781 3 357 1 604 1 560 1 328 

 

Sverige Stockholms län Stockholms stad 

 
2016 2018 2019 2016 2018 2019 2016 2018 2019 

 
Samtliga 147 711 148 421 149 005  22 882 22 421 22 785 10 189   9 738   9 771 

 
Kvinnor   71 590   71 826   70 649  11 525 11 119 10 969   5 050   4 782   4 593 

 
Män   76 073   76 594   78 356  11 355 11 302 11 816   5 139   4 956   5 179 
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Tabellen redovisar värden från år 2016, då förbundet bildades, samt för 2017 och 
20188. Antalet personer med ekonomiskt bistånd har ökat i landet men minskat i 
staden. I juni 2019 var det dock fler män som fick ekonomiskt bistånd jämfört med förra 
året. Cirka 42 procent av stadens vuxna biståndstagare är arbetslösa, vilket motsvarar 
ca 4 000 personer. Av dessa personer saknade 60 procent helt ersättning från a-kas-
sa/alfa/aktivitetsstöd/etableringsersättning. Cirka 2 000 personer hade bistånd på 
grund av att de var sjukskrivna med läkarintyg och ca 400 personer hade sjuk- eller 
aktivitetsersättning9 

 

3. Individinriktade insatser  
 
Förbundets styrelse har under första halvåret 
beslutat om tre nya individinriktade insatser: 
”Samordnat stöd” - för individer med komplext 
trauma och erfarenhet av flykt och migration, 
”Bron” - övergångar från gymnasiesärskola och 
daglig verksamhet samt ”SIP-samordnare”.   
 
Under första halvåret har förbundet del- eller 
helfinansierat totalt 18 individinriktade insatser 
och två strukturella insatser. Insatserna och 
resultaten redovisas i bilaga 1.  
 
Insatserna är: 

 Finsamteam på fem husläkarmottagningar 
och två psykiatriska mottagningar  

 Finsamteam på fem Jobbtorg (City, Farsta, Kista, Skärholmen och Vällingby) 

 Case Manager + arbetsträningsplatser inom ESF-projektet MIA Stockholm 

 Aktivitetsplatsen – förrehabiliterande insatser i förbundets egen regi 

 AMA – Aktiviteter mot Arbete 

 Arbetslagshälsan, sjuksköterska inom Arbetslagsanställningar 

 Bron - övergångar gymnasiesärskola och daglig verksamhet 

 Grön Etablering för nyanlända med migrationsrelaterad stress 

 ProLog – hemmasittande unga vuxna 

 DEV-projektet – kreativ verkstad för unga vuxna  

 EMMA för nyanlända samt  

 IPS-coacher inom psykosvården 

 Stadsdelsmammor, inom projektet finansierar förbundet endast för utbildning av 
OCN-metoden 

 
Projektet EMMA 2.0 avlutades i förtid den sista juni på grund av den pågående 
omorganisationen inom Arbetsförmedlingen.  
 
Finsamteam på Jobbtorgen har etablerats under våren och ett Finsamteam på 
Jobbtorg Unga Kista har haft ett uppstartsmöte och planeras komma igång i 
september.  
 

                                                        
8 Socialstyrelsens statistikdatabas från juni månad 
9 Statistik om Stockholm, ekonomiskt bistånd, Stockholms stad 
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Utvärdering av Finsamteamen  
Finsamteamen på vårdcentraler och psykiatriska mottagningar har utvärderats under 
våren av en extern utvärderare Veta Advisor AB. Resultaten visar att representanterna 
från de deltagande myndigheterna anser att Finsamteamen har underlättat samverkan 
framför allt genom kunskapshöjning. Teamen på vårdcentralerna har haft svårt med 
inflödet av patienter. På ett gemensamt styrgruppsmöte i juni var medlemsrepresen-
tanter eniga om att förslaget till förbundets styrelse blir att avsluta teamen på vård-
centralerna efter sommaren. Däremot finns det intresse för att Finsamteamen på 
psykiatriska mottagningar fortsätter. Behovet av gemensamma mötesformer för 
samverkan på individnivå täcks av Finsamteamen på Jobbtorgen dit alla parter kan 
remittera deltagare och oavsett var i Stockholm individen bor.  
 
Försenade projekt 
En del projekt som förbundets styrelse gett klartecken att starta har försenats. Orsaken 
är ofta personalbrist och långa rekryteringstider. Insatsen Bron, med målet att skapa 
fungerande arbetssätt i övergången mellan gymnasiesärskola och daglig verksamhet 
till arbetslivet, har startat den 1 juni med utredartjänsterna, men lots-funktionerna börjar 
först i augusti. Projektet Samordnat stöd med resurspersoner till Alternativ SFI fick sent 
klartecken från Arbetsförmedlingen om utlåning av personal och börjar sin verksamhet 
först i höst. 
 
Goda resultat 
Generellt är resultaten goda inom projekten när det gäller deltagarnas inställning till 
samordnad rehabilitering, men vägen till arbete eller studier är lång för målgruppen. 
Det tar lång tid och flera av deltagarna är i behov av ytterligare rehabilitering innan 
återgången till arbete eller studier är möjlig. 
 
Under första halvåret har 294 nya deltagare registrerats i SUS och totalt har närmare 
630 deltagare varit aktuella under perioden enligt SUS. En viss eftersläpning av 
registreringar och avregistreringar kan förekomma. Se bilaga 2 för mer information.  
 

Aktivitetsplatsen - Insats för personer som är sjukskrivna 
Samordningsförbundets lokala samverkansgrupper, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, stadsdelsförvaltningarnas försörjningsstödsenheter och Jobbtorgen har 
uppmärksammat förbundet i ett tidigt skede på att det finns behov av insatser för 
personer som är sjukskrivna och inte kan ta del av ordinarie myndigheternas insatser. 
Arbetet som började ta form under 2018 har fortsatt under första halvåret av 2019 i 
form av Aktivitetsplatsen. Förbundet har startat en förrehabiliterande verksamhet i två 
lokaler, Liljeholmen och Fridhemsplan för att möta de behoven av insatser för 
sjukskrivna och andra i behov av lågtröskel verksamhet för att öka aktivitetsförmågan.   
 
En verksamhetsledare, anställd av förbundet, och tio medarbetare från Stockholms 
stad och Arbetsförmedlingen har börjat under våren/sommaren på Aktivitetsplatsen. De 
första deltagarna har fått bekanta sig med insatsen under sommaren. Deltagare från 
stadsdelsförvaltningarna Älvsjö och Skärholmen har varit de första som fått ta del av 
Aktivitetsplatsen som bedöms vara i full gång under andra halvan av 2019.  
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4. Strukturella insatser 
 

 
 
Digitala insatskatalogen och hemsidan 
Stockholmsaktuella insatser i Insatskatalogen ökade under 
första halvåret 2019 till 130 insatser. Insatskatalogen är ett 
digitalt sökverktyg på nätet där handläggare och deltagare 
kan söka rehabiliterande insatser riktade till olika mål-
grupper. Samordningsförbundet Centrala Östergötland är 
initiativtagare till Insatskatalogen och flera förbund runt om i 
landet har gått med och publicerar numera sina insatser 
gemensamt i Insatskatalogen.  
 
Hemsidan visar alltjämt mycket god besöksfrekvens. 
Förbundets hemsida finns på www.samordningstockholm.se. 
Nätverket av kommunikatörer bland förbundets parter som 
har skapats av förbundet underlättar publiceringen av 
förbundets nyheter och annonser på medlemmarnas interna 
kanaler.  
 
 
Enkätundersökning 
På uppdrag av förbundets styrelse har kansliet genomfört en 
enkätundersökning för att ta reda på hur känt förbundet är hos medlemmarna. Enkäten 
skickades ut till 1 500 chefer och medarbetare i respektive organisationer och 
besvarades av cirka 500 personer. Resultatet var positivt, det var relativt många som 
kände till förbundet och många lämnade användbara önskemål om den fortsatta 
utvecklingen av förbundet. Nästa år behöver dock svarsfrekvensen bli bättre. 

 

http://www.samordningstockholm.se/
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Järvaveckan 
Efter beslut av styrelsen medverkade förbundet för tredje gången på politikerveckan i 
Järva i början av sommaren. Förbundet delade tält med MIA-projektet där projektledare 
och medarbetare var på plats under tre dagar för att nätverka och presentera aktuella 
projekt och verksamheter. 

 
Kunskapsutveckling och samverkan på frukostmöten, workshops 
och konferenser  
Kansliet har under våren genomfört en kunskapsdialog inom temat komplex trauma 
och migration där projektet Grön Etablering presenterades som ett exempel på en 
insats för målgruppen. Förbundet har även finansierat myndighetsgemensamma 
workshoppar inom söderort för att utveckla samverkan mellan förbundets medlemmar.  
 
Frukostmötena och workshopparna är välbesökta och utvärderingarna visar på hög 
uppskattning kring innehåll och samverkan.  
 
Under våren har förbundet, på inbjudan från regeringskansliet och tillsammans med 
Samordningsförbundet Södertälje, deltagit på utbildningsdepartementets utbildnings-
dag. Presentation av vad samordningsförbund är och några aktuella projekt var på 
agendan. De som lyssnade och ställde frågor var tjänstemän från utbildnings-, finans-, 
arbetsmarknad och socialdepartementet. 
 
Förbundet har även, tillsammans med övriga samordningsförbund i länet varit med-
arrangör till den nationella FINSAM-konferensen som årligen arrangeras av Nationella 
rådet. Finsamkonferensen genomfördes med rekordmånga besökare, 740 personer, 
under två dagar i mars med avslutningsmiddag i Stockholms stadshus. 
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Utveckling av LSG Järva, Söderort, City och Västerort  
Förbundet har under det första halvåret fortsatt ansvara för arbetet med de lokala sam-
verkansgrupperna (LSG) City, Järva, Söderort och Västerort. I de lokala samverkans-
grupperna deltar chefer och nyckelpersoner från alla förbundets medlemmar. Sam-
verkansgrupperna träffas 2-3 gånger per termin för att arbeta med samverkansfrågor, 
informera varandra om det som är aktuellt, ta fram idéer till samverkansinsatser så som 
myndighetsgemensamma utbildningstillfällen eller workshops samt förankra pågående 
samverkansinsatser. För att säkerställa representationen och utöka deltagandet i 
samverkansmöten från alla parter har förbundet aktivt bjudit in flera representanter, 
framför allt från vårdaktörerna till de lokala samverkansgrupperna.  
 
Förbundet har även bjudit in till ett nätverksmöte kring unga i kriminalitet, Riskzonen.  
 

Temaområden 
Förra året arbetade ett antal utvecklingsledare med olika temaområden som styrelsen 
gett förbundet i uppdrag att särskilt fokusera på. I år är de tjänsterna inte kvar men 
arbetet inom temaområdena fortsätter. Arbetet med unga vuxna fortsätter bland annat 
inom ESF-projekten ”Rätt stöd för mig och arbetet  inom socialt företagande fortsätter 
bland annat inom ”MIA”. Tjänsterna för att arbeta med samverkan kring personer med 
sjukpenninggrundande inkomst noll upphörde i juni 2019 och resulterade i förslag på 
Stockholmsmodellen. Förra året anställdes även en utredare som bland annat arbetat 
med utredningen om att stödja personer med komplext trauma. Den tjänsten fortsätter 
till och med december 2019.   
 

Sjukskrivna personer SGI Noll, Stockholmsmodellen 
Förbundet har fått i uppdrag av styrelsen att skapa samverkansstrukturer kring 
målgruppen ”sjukskrivna individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst med 
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som är i behov av rehabiliterings-
insats” (SGI 0). Förbundet har haft särskilda utvecklingsledare anställda för att ta fram 
förslag på ett strukturerat arbetssätt för myndighetssamverkan kring målgruppen som 
vi kallar för Stockholmsmodellen. Syftet med Stockholmsmodellen är att synliggöra de 
olika aktörernas samverkan kring målgruppen och var aktörerna möts, såväl externt 
som internt, så att myndighetssamverkan förbättras. Målet är att målgruppen får 
tillgång till den rehabilitering och det stöd som de behöver och som ökar deras förmåga 
till egenförsörjning.  
 
En slutrapport om uppdraget kring Stockholmsmodellen10 är färdig och är tillgänglig på 
förbundets hemsida. Förslaget på Stockholmsmodellen har skickats på remiss till 
förbundets medlemmar och till samordningsförbunden i länet. Remissvaren och 
förbundets förslag på fortsatt arbete för Stockholmsmodellen presentas för styrelsen i 
höst.   
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Slutrapport ”Stockholmsmodellen”, juni 2019 
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SIP-samordnare 
SIP-samordnaren började sitt uppdrag i 
april och har en samordnande funktion 
mellan socialtjänsten och regionen. SIP-
samordnaren är placerad hos Enskede-
Årsta-Vantörs ekonomiskt bistånd och 
ska tillsammans med Rågsveds 
vårdcentral skapa samverkansstrukturer 
mellan parterna.    
 
 

Kunskapsutveckling och stöd för personer med komplext trauma  
Utredningen ”Samordnat stöd för personer med komplext trauma och erfarenhet av 
flykt och migration i Stockholm stad är klar”11. Styrelsen har godkänt rapporten och 
beslutat att genomföra en utbildningsinsats för att öka kompetensen i att bemöta och 
stödja personer med komplext trauma. Utbildningen genomförs i samarbete med 
Transkulturellt centrum och vänder sig till medlemmarnas medarbetare som möter 
målgruppen. Under våren har två utbildningar genomförts för totalt 70 personer och i 
höst genomförs ytterligare två tillfällen. Efterfrågan har varit mycket stor och 
utvärderingarna mycket positiva. 
 
Styrelsen har även beslutat att genomföra projektet ”Samordnat stöd” där förbundet 
finansierar två resurspersoner som lånas ut av Arbetsförmedlingen respektive 
Stockholm stad. De ska, i nära samarbete med personalen på Alternativ SFI ge stöd 
utifrån elevernas behov och förutsättningar, individuellt och i grupp. Målet är att öka 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig SFI och nå egenförsörjning. Rekryteringen  
av resurspersonerna pågår och projektet startar i höst. 
 

                                                        
11 Godkänd av Samordningsförbundets styrelse 2019-01-29 
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Socialt företagande  
Från och med slutet av år 2018 har förbundet finansierat en halvtidstjänst hos 
Arbetsförmedlingen som arbetar som ASF-samordnare och skriver samarbetsavtal 
med Arbetsintegrerade Sociala Företag (ASF) utifrån Arbetsförmedlingens överens-
kommelser med dessa företag. Genom denna samverkan har ESF-projektet MIA fått 
tillgång till arbetsträningsplatser och vid halvårsskiftet hade förbundet tillgång till 32 
platser. 
 
ESF-projektet MIA har genom en budgetförändring tillsatt en regional processledare för 
ASF processledare som har som uppgift: 

 Kartlägga hur förbunden upphandlat arbetsträningsplatser hos ASF-företag 

 Kartlägga hur dokumentation av deltagarna sker på ASF-företagen 

 Kartlägga hur ASF-företagen arbetar i enlighet med de horisontella principerna  

 Genomföra en branschöversikt 
 
Förbundet finansierar även en handledare/arbetsförmedlare till en individinriktad insats 
YALLA Rinkeby som är ett ASF-företag. 
 
Förbundet deltar i en rad olika nätverk och samarbetar med ESF-projektet Kugghjulet. 
 

 

Kansliets personal  
Kansliets personal har under halvåret deltagit i följande utbildningar och konferenser: 

 Insurvey – digitalt verktyg för att skapa och hantera enkäter och anmälningar  

 FINSAM konferensen som genomfördes i Stockholm 

 Ett antal andra konferenser inom aktuella och relevanta områden 
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5. ESF-projekt  
 

Mobilisering inför arbete, MIA 
Projektet drivs av sex samordningsförbund 
i Stockholms län och ska omfatta 2 500 
deltagare under perioden 2017-2020. 
Projektägare är Samordningsförbundet 
Östra Södertörn. Samordningsförbundet 
Stockholms stad utgör ett av sex delprojekt, som MIA Stockholms stad. I alla delprojekt 
ingår medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. 
Samtliga förbund planerar att ställa sig bakom en ansökan om förlängning av MIA-
projektet som i så fall som längst kan pågå till och med år 2022. Ansökan kommer att 
lämnas in i oktober 2019 och ett beslut väntas vid årsskiftet 2019/2020. 
 
Projektidén är att tillämpa och utveckla samordnade insatser från flera välfärdsaktörer 
för att möta individens förutsättningar och behov inom ramen för den finansiella 
samordningen. Projektets övergripande syfte är bidra till att kvinnor och män som är 
arbetslösa eller står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer till arbete, studier eller 
närmar sig arbetsmarknaden och kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser. 
 
När Europeiska socialfonden valde att satsa hundra miljoner kronor under tre års tid, 
var det för att ge de sex samordningsförbunden finansiella muskler att utveckla sam-
verkan mellan förbunden, dess parter och arbetsintegrerande sociala företag. MIA-
projektets deltagare står för mer än hälften av de deltagare som Samordningsför-
bunden i Stockholms län har arbetat med under de senaste två åren. 
 
Arbetssättet, riktat till deltagare i projektet, utgår ifrån deltagarens behov av sam-
ordning. De evidensbaserade metoder MIA-projektet främst valt att arbeta med är 
Case management (CM), Supported Employment (SE), Individual Placement and 
Support (IPS) och Bostonmodellen. I projektet tillämpas även andra metoder och 
arbetssätt såsom myndighetsgemensamma plattformar, förrehabiliterande 
mobiliseringsinsatser, gruppverksamheter och arbetsträning på arbetsintegrerande 
sociala företag (ASF). 
 
Hittills, efter drygt två år i genomförande, har sammanlagt 1 451 deltagare (841 kvinnor 
och 604 män) skrivits in i projektet. 834 deltagare har avslutats. Av dem har drygt 
hälften gjort en stegförflyttning till arbete, studier eller på annat sätt kommit närmare 
arbetsmarknaden. 183 deltagare arbetar eller studerar och 269 personer deltar i 
ordinarie arbetsförberedande insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.  
 
I april 2019 anställde förbundet en processledare med fokus på ASF. Processledaren 
är en av de projektgemensamma resurserna och ingår i projektledningen.  
 
För mer information om MIA-projektet och för att läsa projektets rapport efter två år i 
genomförande, se www.miaprojektet.se  
 
 
 
 

http://www.miaprojektet.se/
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ESF-projektet Rätt stöd för mig! 
Samordningsförbundet Stockholms stad har i juni 2019 beviljats medel från europeiska 
Socialfonden för att som projektägare bedriva projektet ”Rätt stöd för mig!” under 
perioden september 2019 – juni 2022. Projektet kommer att genomföras tillsammans 
med Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna och Sam-
ordningsförbundet Roslagen. Tio kommuner12 i Stockholms län ingår i projektet 
tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. 
Totalt kommer projektet att omfatta ca 680 deltagare. Projektet kommer att inledas 
med en analys- och planeringsfas för att sedan ta in deltagare från och med juni 2020. 
 
Projektidén handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd till unga med behov av 
samordnade insatser samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur för 
dem. Målgruppen för projektet är unga och vuxna 16-35 år med behov av samordnat 
stöd och/eller en funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller studieförmågan. 

En tydlig utgångspunkt för projektet kommer att vara ett nära samarbete med de som 
direkt berörs, deltagare, anhöriga, projektmedarbetare och arbetsgivare Generellt 
kommer projektets insatser innebära ett individanpassat stöd där personalen bygger en 
förtroendefull relation med deltagaren och utgår från deltagarens egna intressen i 
planeringen mot arbete eller studier.  
 
Strukturfondspartnerskapet skriver i sitt yttrande om prioritering att projektet tar sin 
utgångspunkt i en väl utvecklad problem- och målgruppsanalys om funktionsnedsattas 
utsatta situation, exempelvis när det gäller kopplingen till anhöriga och vikten av att 
utgå från ungas helhetssituation. Projektet vänder sig till en viktig målgrupp och tar ett 
helhetsgrepp kring deltagarnas problematik vilket är en styrka och ökar möjligheten att 
lyckas med att uppnå uppsatta mål. Planerade insatser som beskrivs svarar på ett bra 
sätt mot den regionala handlingsplanens inriktning mot kunskap och den aktuella 
utlysningen. 

  

                                                        
12 Stockholm, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm 

och Österåker. 
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6. Ekonomisk redovisning 
 

Tabellen nedan visar ett sammandrag av verksamhetens ekonomiska utfall i jämförelse 
med budget för förbundets verksamhet under första halvåret 2019. 

I bilaga 3 finns en jämförelse av budget mot utfall för varje enskild insats. Förbundets 
resultat för halvåret 2019 (januari – juni) uppgår till + 567 tkr. Detta är i jämförelse mot 
budgeten ett överskott med 6 052 tkr.  
 
Avvikelsen beror på att några insatser inte har kommit i gång som planerat. Till exem-
pel har insatserna Aktivitetsplatsen, som drivs i förbundets regi, samt projektet Sam-
ordnat stöd börjat med vissa fördröjningar. Orsakerna beror på bland annat på upprust-
ning av verksamhetslokaler, rekrytering av personal från samarbetsparter och svårig-
heter att hitta verksamhetslokal. Fördröjningen har inneburit en underförbrukning av 
budgeterade medel med 3 250 tkr för Aktivitetsplatsen och 867 tkr för Samordnat stöd.   
 

 

Halvårsresultat 2019 för Samordningsförbundet Stockholms stad 

tkr Budget Utfall Differens 

Intäkter   jan-juni 2019 jan-juni 2019   

Försäkringskassan inkl. Arbetsförmedlingen  8 000 8 000 0 

Region Stockholm 4 000 4 000 0 

Stockholms stad  4 000 4 000 0 

Fakturerade kostnader, ESF-ersättning 926 1 432 -506 

Summa intäkter  16 926 17 432 -506 

                                               

Kostnader          

Aktiviteter/Insatser       

Finansiering strukturella insatser 1 055 1 065 -10 

Kommunikation/information 70 33 37 

Finansiering individinriktade insatser 17 458 11 966 5 492 

Utvärdering (individinriktade insatser) 504 359 145 

Summa Aktiviteter/Insatser 19 087 13 424 5 663 

Styrelse               

Styrelse  200 143 57 

Revision 30 25 5 

Kansli              0 

Hyra kontorslokal, lokalvård, övriga lokalkostnader 312 305 7 

Övriga externa tjänster 586 398 188 

Personalkostnader       

Löner inkl. sociala avgifter, pension m.m 2 197 2 571 -374 

Summa styrelse och kansli 3 325 3 441 -117 

Summa kostnader totalt  22 411 16 865 5 546 

Resultat  -5 485 567 -6 052 

Eget kapital 2018   6 218   
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Fördelning av förbundets kostnader 
Enligt beslut av Stockholms stads kommunfullmäktige13 ska kostnaderna för kansliet 
uppgå till högst 19 procent av budgeten, vilket innebär att kostnaderna för kansliet för 
halvåret 2019 inte får överskrida 3 004 tkr. Under halvåret har kostnaderna för kansliet 
uppgått till 3 441 tkr, vilket är 341 tkr högre än kommunfullmäktiges beslut.   

 
Kostnaderna för strukturella insatser, enligt kommunfullmäktiges beslut, får uppgå till 
11 procent av budgeten, vilket innebär 1 760 tkr för halvåret 2019. Kostnaderna för de 
strukturella insatserna har under halvåret uppgått till 1 065 tkr, vilket är 695 tkr lägre än 
kommunfullmäktiges beslut. Kostnaderna för de strukturella insatserna har minskat 
markant jämfört med tidigare år. Detta beror främst på en minskad kostnad för utveck-
lingsledare år 2019. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska de totala kostnaderna för strukturella insatser 
och kansli uppgå till 30 procent av årets budget. Under halvåret 2019 har kostnaderna 
uppgått till 28 procent.   
 

Sammanfattning 
Budgeterade intäkter för 2019 uppgår till 32 000 tkr och halvårsresultatet uppgår till 
+567 tkr. Detta innebär att förbundet har 16 567 tkr av årets 32 000 tkr att använda för 
andra halvåret. Utöver det finns 6 218 tkr eget kapital från föregående år.    
 
Förbundets utfall är 567 tkr per den sista juni 2019, vilket kan jämföras med -5 485 tkr 
som är förbundets halvårsbudget.  

 
Förbundets intäkter är 17 432 tkr per den sista juni 2019, vilket är 506 tkr högre än 
budgeterat och kostnader blev 5 546 tkr lägre än vad som budgeterats.  

 
Det totala kapitalet förbundet har till sitt förfogande under året består av budgeterade 
intäkter på 32 000 tkr plus förväntade ersättningar från ESF på 1 852 tkr samt eget 
kapital (tidigare års resultat) på 6 218 tkr.  

 
Med inkomster och kapital för hela året 2019 på 40 070 tkr, minskat med de beräknade 
kostnaderna enligt helårsprognosen ovan på 34 016 tkr, så har förbundet ytterligare  
6 054 tkr för finansiering av individinriktade aktiviteter under året. 

 
Detta finansieringsutrymme består av eget kapital med 6 218 tkr (från tidigare år) 
minus beräknat resultat för år 2019 med 164 tkr.   
 

Helårsprognos 2019  
 
Sammanställningen nedan visar prognos för 12 månader (tkr) för helåret 2019. 
 
12-månaders prognos   
Finansiering insatser 2:a halvåret    13 423   
Lönekostnader 2:a halvåret (kansli och styrelse)    3 000 
Kansli, övriga kostnader 2:a halvåret              728 
Utfall 1:a halvåret    16 865 
Totala kostnader 12 månader:   34 016 tkr 
  

                                                        
13 Protokoll den 2016-02-08 §23. 
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Det totala kapitalet förbundet har till sitt förfogande under året består av budgeterade 
intäkter på 32 000 tkr plus förväntade ersättningar från ESF på 1 852 tkr samt eget 
kapital (tidigare års resultat) på 6 218 tkr. 
 
Med inkomster och kapital för hela året 2019 på 40 070 tkr, minskat med de beräknade 
kostnaderna enligt helårsprognosen ovan på 34 016 tkr, så har förbundet ytterligare  
6 054 tkr för finansiering av individinriktade aktiviteter under året. Detta finansierings-
utrymme består av eget kapital med 6 218 tkr (från tidigare år) minus beräknat resultat 
för år 2019 med 164 tkr.   
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Bilaga 1 
Sammanställning individinriktade insatser första halvåret 2019 
 

Finsam-handläggarteam på Kista Vårdcentral 
drivs av Region Stockholm 
 

Beslut: 
 

Finsamteam Kista vårdcentral beslut av styrelsen  
2017-01-26 § 5. Beslut i verksamhetsplan för 2019.  

Igångsättning: Finsamteamet Kista VC startades februari 2017.  

Antal deltagare: 
 

2 nya deltagare januari-juni 2019, fokus på uppföljning av tidigare 
deltagare. Totalt antal deltagare 51 sedan insatsens start, fler kvinnor 
än män.   

Målgrupp: 
 

Sjukskrivna, vanligt förekommande psykiska diagnoser, depression, 
smärtproblematik i kombination med psykisk ohälsa.  

Inremittenter: Främst sjukskrivande läkare på Kista vårdcentral. 

Geografiskt område: Deltagare tillhörande stadsdelsförvaltningen  Rinkeby-Kista.  

Ekonomi: Budgeterat 390 tkr för 2019, utfall halvåret  204 tkr 

Resultat: 
 

För alla deltagare har en rehabiliteringsplan lagts samt en ansvarig 
har utsetts. 

Måluppfyllelse: 
 

Under hela projekttiden: 47% hade sjukpenning före insatsen och 
22% efter insatsen. 33% hade försörjningsstöd före insatsen och 
31% efter insatsen. 4% av deltagare hade offentlig försörjning före 
insats och 14% efter insatsen.  

Omdöme: 
 

Alla parter deltar tillsammans med deltagaren och säger samma sak. 
Tydligt budskap och individen är delaktig i sin planering. 
Behandlande läkare får stöd. Färre intyg att skriva för behandlande 
läkare. Finsamteamet fått bättre kunskap om varandras uppdrag.  

Svårigheter: Deltagarna har stora behov och vägen till egen försörjning är lång. 
Deltagarnas förväntningar att beviljas sjukersättning. 
Avsaknad av mandat för handläggarna att fatta beslut om insatser på 
sittande möte som lett till att planerad insats inte kommit igång.  
 

Finsam-handläggarteam på Tensta Vårdcentral drivs av Region Stockholm 
 

Beslut: Finsamteam Tensta vårdcentral beslut av styrelsen 2017-06-01 § 6. 
Beslut i verksamhetsplan för 2019.  

Igångsättning: Finsamteam Tensta VC startades juni 2017.   

Antal deltagare: 4 nya deltagare januari-juni 2019, 4 kvinnor. Totalt 28 deltagare 
sedan projektets start.  

Målgrupp: 
 

Sjukskrivna, flera med smärttillstånd, depression och psykosociala 
problem. 

Inremittenter: 
 

Sjukskrivande läkare Tensta VC, Jobbtorg Kista, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten Spånga-Tensta. 

Geografiskt område: Tillhörande stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta. 

Ekonomi: Budgeterat 336 tkr för 2019, utfall halvåret 350 tkr. 

Resultat: Svårt att besvara utifrån få antal deltagare under våren.    

Måluppfyllelse: Byte av personal och avsaknad av team-ansvarig på Tensta VC under 
en längre period. Deltagarna har fått träffa alla berörda parter och en 
planering har gjorts. Samverkan mellan vårdcentralen och 
socialtjänsten har ökat under projekttiden och lett till andra 
samverkansformer för patienter.  

Omdöme: 
 

Alla parter deltar tillsammans med patienten och säger samma sak. 
Svårt att bedöma resultat då teamet träffat enbart 4 deltagare.  

Svårigheter: Byte av teammedlemmar och avsaknad av team-ansvarig. Utmaning 
att  hitta lämpliga deltagare som bor inom upptagningsområdet.  
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Finsam-handläggarteam Skärholmen vårdcentral 
drivs av Region Stockholm 
 

Beslut: Finsamteam beslut i verksamhetsplan för 2019.  

Igångsättning: Finsamteam Skärholmens VC startades februari 2018. 

Antal deltagare: 
 

6 nya deltagare januari-juni 2019, 3 kvinnor och 3 män. Fokus på 
uppföljningar av tidigare deltagare.Totalt 20 deltagare sedan 
projektets start.  

Målgrupp: Sjukskrivna, flera med psykisk ohälsa, depression och ångest.  

Inremittenter: 
 

Sjukskrivande läkare på Skärholmens VC, Arbetsförmedlingen 
Skärholmen, Jobbtorg Skärholmen och socialtjänsten Skärholmen.  

Geografiskt område: Tillhörande stadsdelsförvaltningen Skärholmen.  

Ekonomi: Budgeterat 261 tkr för 2019, utfall halvåret 140 tkr. 

Resultat: 
 

Uppföljningar visar att deltagare fått insatser enligt plan. Ett antal 
deltagare har blivit aktuella hos Jobbtorg och Arbetsförmedlingen för 
vidare planering.  

Måluppfyllelse: 
 

Deltagarna har fått en gemensam rehabiliteringsplan och vidare 
planering med minskad sjukskrivning och mot egen försörjning.  

Omdöme: 
 

God samverkan mellan parterna,  deltagare har kommit vidare i sin 
planering efter Finsam-mötet.  

Svårigheter: Deltagare har stora behov och vägen till egen försörjning är lång.  
Kriterium gällande stadsdelstillhörighet minskar antalet deltagare.  
 

Finsam-handläggarteam på Liljeholmens vårdcentral drivs av Region Stockholm 
 

Beslut: Finsamteam beslut i verksamhetsplan 2019.  

Igångsättning: Finsamteam Liljeholmens VC har startades februari 2018. 

Antal deltagare: 4 nya deltagare januari-juni 2019.  

Målgrupp: 
 

Sjukskrivna med utmattningssyndrom, långvarig smärta, kroniska 
neurologiska sjukdomar eller dylikt. 

Inremittenter: 
 

Fyra ärenden har initierats av sjukskrivande läkare på Liljeholmens 
VC, 2 ärenden av socialtjänsten Hägersten-Liljeholmen. 2 anmälda 
ärenden blev inte aktuella för Finsammötet utan tvåpartsmötet med 
läkare och socialsekreterare bedömdes lämpligare.  

Geografiskt område: Tillhörande stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen.  

Ekonomi: Budgeterat 291 tkr för 2019, utfall halvåret 99 tkr. 

Resultat: 
 

Deltagarna har fått en kartläggning och klargörande av sin situation 
och en  plan för fortsatta insatser. Några har påbörjat en aktivitet så 
som MIA-projektet.   

Måluppfyllelse: 
 

Deltagarna har fått ett klargörande och en plan. Svårbedömt om 
målen uppfyllt under perioden, en del av de planerade aktiviteterna 
har inte kommit igång ännu.  

Omdöme: 
 

Kravet med stadsdelstillhörighet minskar antalet potentiella deltagare 
hos vårdcentralen. Medverkande parter haft interna omorganisationer 
som påverkat arbetssättet. Ökad förståelse för varandras uppdrag 
och arbetssätt, läkarna har fått ökad kunskap om möjliga insatser hos 
samverkansparterna.  

Svårigheter: Svårt att hitta deltagare, lägre inflöde än förväntat.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Stockholm 
2019-09-17 

Dnr 2019/64 
 

 

21 (30) 
 

Finsam-handläggarteam Hässelby vårdcentral 
drivs av Region Stockholm 
 

Beslut: 
 

Finsamteam Hässelby vårdcentral beslut av styrelsen  
2018-03-27 § 12. 

Igångsättning: Finsamteamet Hässelby VC startades april 2018.  

Antal deltagare: 10 deltagare, 8 kvinnor och 2 män.  

Målgrupp: Sjukskrivna med komplex problematik.   

Inremittenter: Främst personal från Hässelby vårdcentral. 

Geografiskt område: Tillhörande stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby. 

Ekonomi: Budgeterat 309 tkr för 2019 tkr, utfall halvåret 153 tkr. 

Resultat: 
 

Deltagarna har fått en kartläggning och klargörande av sin situation 
och kontakter med andra myndigheter.  

Måluppfyllelse: 
 

Svårt att se större förändringar under det första halvåret 2019 men 
deltagarnas upplevelser är positiva, de känner sig prioriterade.  

Omdöme: 
 

Finsamteamets möten har ökat samverkan och kunskapen hos de 
deltagande parterna men rekrytering av deltagare har varit 
tidskrävande i förhållande till antalet.  

Svårigheter: Hitta deltagare inom upptagningsområdet Hässelby-Vällingby där 
planeringen är återgång i arbete.  
 

Finsam-handläggarteam på Psykiatrin Södra Stockholm Affektiva mottagningen 
Globen drivs av Region Stockholm 
 

Beslut: Finsam-handläggarteam beslut enligt verksamhetsplan 2019.  

Igångsättning: 
 

Finsam-handläggarteam på Affektiva mottagning startades februari 
2018. 

Antal deltagare: 
 

6 deltagare januari-juni 2019, 3 kvinnor och 3 män. Totalt fler 
anmälda deltagare som uteblivit från mötet.  

Målgrupp: Sjukskrivna med psykisk ohälsa, bipolaritet och depression.  

Inremittenter: 
 

De flesta har remitterats via Affektiva mottagningen eller stadsdels-
förvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta.  

Geografiskt område: Tillhörande stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, 
Skarpnäck och Farsta. 

Ekonomi: Budgeterat 310 tkr för 2019, utfall halvåret 147 tkr. 

Resultat: 
 

Deltagarna har fått tillgång till den vård som behövts då teamet 
personalen på mottagningen upptäckt brister i vårdförloppet. 
Arbetslivsinriktad rehabilitering som plan framåt har diskuterats vid 
mötena. Dock har det tagit längre tid att komma igång med 
insatserna pga. Arbetsförmedlingens omorganisation och ny personal 
i teamet.  

Måluppfyllelse: 
 

Bortfall fast rehabkoordinatorn arbetat aktivt med deltagarna inför 
team-mötet men goda resultat för de deltagare som varit med. 
Behöver utarbetas en rutin för att undvika.  

Omdöme: 
 

Finsam-teamet har hittat ett väl fungerande sätt att arbeta 
tillsammans och patienten får information och stöd från alla parter vid 
ett och samma tillfälle. Samverkan mellan parterna har ökat vilket 
hjälpt personalens dagliga arbete.  

Svårigheter: Deltagare uteblir från mötet trots förmöten.  
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Finsam-handläggarteam Norra Stockholms psykiatri Atlasmuren 
drivs av Region Stockholm 
 

Beslut: Finsam-handläggarteam beslut enligt verksamhetsplan 2019.  

Igångsättning: Finsam-handläggarteamet startades februari 2018. 

Antal deltagare: 
 

Haft uppehåll under januari-juni då mottagningen saknat 
rehabkoordinator. Uppstartsmöte i juni 2019 och planerat 
Finsamteam-möte i september 2019.   

Målgrupp: 
 

Sjukskrivna, flera  med ADHD, ADD, utmattningsdepression, 
bipolaritet och autismspektrumstörning. 

Inremittenter: Ej aktuellt. 

Geografiskt område: Tillhörande stadsdelsförvaltningen Kungsholmen-Norrmalm-
Östermalm. 

Ekonomi: Budgeterat 300 tkr för 2019, utfall halvåret 145 tkr. 

Resultat: Ej aktuellt.  

Måluppfyllelse: Ej aktuellt.  

Omdöme Ej aktuellt.  

Svårigheter: Ej aktuellt.  
 

AMA-aktiviteter mot arbete drivs av Jobbtorg Stockholm Vällingby 
 

Beslut: 
 

Beslut i verksamhetsplanen för 2018. Kompletterande beslut i 
styrelsen 2018-03-27 § 9. 

Igångsättning: Insatsen startades maj 2017 och pågår till mars 2020. 

Antal deltagare: 41 deltagare i AMA under januari-juni 2019, 36 kvinnor och 5 män.  

Målgrupp: 
 

Långtidssjukskrivna aktuella hos ekonomiskt bistånd Hässelby-
Vällingby eller Bromma stadsdelsförvaltning (tid arbetslös 2-20 år).  

Inremittenter: 
 

Stadsdelsförvaltningarna Hässelby-Vällingby ekonomiskt bistånd och 
Bromma ekonomiskt bistånd.  

Geografiskt område: Stadsdelsförvaltningarna Hässelby-Vällingby och Bromma.  

Ekonomi: Budgeterat 1 000 tkr för 2019, utfall halvåret 874 tkr. 

Resultat: 
 

Deltagarna har fått KBT-samtal, flera har brutit sin isolering, ökad 
motivation att förändra sin situation och förbättrad hälsa. Flera har 
påbörjat eller ska påbörja ett Stockholmsjobb, två har fått reguljärt 
arbete.  

Måluppfyllelse: 
 

De flesta av deltagarna har gjort stegförflyttningar  och målet att 
sänka sjukskrivningsgrad är uppnått hos flera deltagare.  

Omdöme: 
 

Framgångsfaktorer är samverkan mellan deltagande parter, 
hälsofrämjande aktiviteterna, möjligheten till KBT-samtal.  
Framför allt det långa tidsperspektivet på 18 månader samt 
jobbcoachernas aktiva deltagande i insatsen bidrar till långsiktiga 
stegförflyttningar hos deltagare.  

Svårigheter: Deltagarnas instabila ekonomiska situation för att kunna delta i 
insatsen. Stor efterfrågan av insatsen även hos flera organisationer 
än enheterna för ekonomiskt bistånd hos Hässelby-Vällingby  och 
Bromma.  
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ProLog – drivs av Region Stockholm 
 

Beslut: Prolog uppsökande verksamhet beslut i verksamhetsplanen för 2019. 

Igångsättning: Insatsen startade oktober 2017 och pågår t.o.m. september 2020. 

Antal deltagare: 16 nya deltagare har uppsökts jan-jun 2019, 5 kvinnor och 11 män.  

Målgrupp: 
 

Unga vuxna 18-29 år med psykisk ohälsa och som inte kommer till 
möten hos psykiatrin. De flesta saknar egen försörjning och lever 
hemma hos föräldrar.  

Inremittenter: 
 

Psykiatrin Affektiva/ Unga vuxna mottagningen Globen och Jobbtorg 
Unga Globen.  

Geografiskt område: Stadsdelsförvaltningarna i Söderort.  

Ekonomi: Budgeterat 1 100 tkr i verksamhetsplan 2019, utfall halvåret 462  tkr. 

Resultat: 
 

De flesta deltagare har fått en planering mot egen försörjning via 
Jobbtorg, en del har sökt studier. Vissa har avslutats  eller kopplats 
till andra vårdenheter efterbedömning på psykiatriska mottagningen 
unga vuxna.  

Måluppfyllelse: 
 

Deltagarna har fått träffa uppsökarteamet bestående av personal från 
psykiatrin och Jobbtorg för att få stöd till aktivitet och delta i 
behandling. Måluppfyllelsen bedöms god.  

Omdöme: 
 

Medarbetarna har fått positiv återkoppling från deltagarna. Insatsen 
har förstärkt samarbetet mellan Unga vuxna mottagningen och 
Jobbtorg.  

Svårigheter: Utmaning att veta när deltagaren ska avslutas i ProLog och gå vidare 
till ordinarie verksamhet. En rutin på överlämning ska tas fram. 
 

 
 
 

Grön Etablering – drivs av Jobbtorg Stockholm 
 

Beslut: Beslut om Grön Etablering i verksamhetsplanen för 2018.  

Igångsättning: Insatsen startade juli 2017 och pågår t.o.m. december 2018.  

Antal deltagare: 38 aktuella deltagare under januari-juni 2019, 15 kvinnor och 23 män. 

Målgrupp: 
 

Nyanlända med migrationsrelaterad stress och som deltar i 
Arbetsförmedlingen Etablering Globen. De flesta har även andra 
hälsoproblem, inaktivitet, trötthet, låg motivation.  

Inremittenter: Arbetsförmedlingen Globen Etablering. 

Geografiskt område: Arbetsförmedlingen Globen, främst sydöstra Stockholm.  

Ekonomi: Budgeterat 3 500 tkr för 2019, utfall halvåret 1 805 tkr. 

Resultat: 
 

Deltagarna får en individuell plan, de flesta upplever förbättrad hälsa. 
Teamet har anpassat insatsen till individernas behov.   

Måluppfyllelse: 
 

79% av deltagare uppger att de mår bättre och blivit mer aktiva, flera 
uppger sig tillgodogöra SFI-studier lättare. 92% av deltagare har 
fullföljt insatsen. Måluppfyllelsen bedöms mycket god.  

Omdöme: 
 

Insatsen har haft goda resultat på deltagarnas välmående. Förbättrad 
samverkan mellan olika vårdgivare, SFI och andra aktörer. 

Svårigheter: Gjorda förändringar i metoden och brist på personal under ett antal 
månader. Svårigheter med samarbete med Arbetsförmedlingen pga 
omorganisation. Utmaning att säkerställa fortsatt planering för 
deltagarna efter insatsen. 
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DEV – digital verkstad drivs av Jobbtorg Stockholm VO insatser 
 

Beslut: DEV - beslut av styrelsen 2018-03-27  § 10 

Igångsättning: Insatsen startade juni 2018 och pågår t.o.m. 2021-05-31 

Antal deltagare: 
 

Totalt 23 deltagare under perioden jan-juni 2019, 4 (juridiska) kvinnor 
och 19 (juridiska) män.  
Totalt 17 nya deltagare påbörjat insatsen under jan-juni.  

Målgrupp: 
 

Unga vuxna 16-29 år som varken studerar eller arbetar med intresse 
för teknik, development eller kreativa yrken.  

Inremittenter: 
 

Främst Jobbtorg Unga Globen eller Jobbtorgs ungdomsverksamhet 
AIM och Försäkringskassan, avdelning för aktivitetsersättning.  

Geografiskt område: Hela Stockholms stad.   

Ekonomi: Budgeterat 2 972 tkr för 2019, utfall halvåret  1 505 tkr. 

Resultat: 
 

Deltagare har brutit sin isolering och blivit mer självständiga, flera har 
sökt till studier till hösten, ett antal har fått arbete.  

Måluppfyllelse: 
 

Deltagarna gör stegförflyttningar som bevittnas av deltagarna själva, 
deras närstående samt av personal. Måluppfyllelsen bedöms god.  

Omdöme: 
 

Fortsatt bra samarbete inom teamet, utvecklingsarbete att få 
deltagare från andra Jobbtorg än Globen samt från andra 
samverkansparter.  

Svårigheter: Verksamheten har flyttat både organisatoriskt och fysiskt under våren 
som försvårat arbetet något under perioden, bl.a. har projektet saknat 
tillgång till datorer för deltagare. Projektet arbetar aktivt för att öka 
mångfalden och få fler kvinnor till insatsen.  
 

 

EMMA 2.0 – drivs av Arbetsförmedlingen Stockholm 
 

Beslut: EMMA 2.0 beslut av styrelsen 2018-01-30 § 3. 

Igångsättning: 
 

Projektgruppen har arbetat med förberedelsefasen under sedan 
2018-03-01. Genomförandefas med deltagare påbörjades i augusti 
2018. Den tänkta projekttiden var till och med 2020-12-31 men 
projektet avslutades av parterna 2019-06-30.  

Antal deltagare: 
 

Projektet har under hela projekttiden haft 121 deltagare, 60 kvinnor 
och 61 män. Under jan-juni 2019 har 41 nya deltagare skrivits in.  

Målgrupp: 
 

Kortutbildade nyanlända vuxna från 20 år inskrivna i Arbetsförmedlin-
gen Skärholmen Etablering och nyanlända unga vuxna 18-29 år som 
inte fullföljt gymnasiestudier inskrivna i Arbetsförmedlingen Järva 
Etablering. 

Inremittenter: Arbetsförmedlingen Järva; Skärholmen och Järva-kontoren.  

Geografiskt område: Främst deltagare boende i Järvafältet och stadsdelsförvaltningen 
Skärholmen. 

Ekonomi: Budgeterat 1 700 tkr för 2019, utfall halvåret 800 tkr.  

Resultat: 
 

Projektet har arbetat fram en samverkansprocess inkl. kartläggning, 
planering och vägledning för målgruppen med fokus på att få fler 
kortutbildade nyanlända till studier och självförsörjning.  

Måluppfyllelse: 
 

EMMA 2.0 är metodutvecklingsprojekt med mål att förkorta 
nyanländas väg till etablering. Ordinarie myndigheter siktar på att ta 
vara på erfarenheterna från EMMA 2.0 inom ordinarie verksamhet.  

Omdöme: 
 

Arbetet görs nära ordinarie verksamhet och parterna syftar till 
använda metoderna från projektet.  

Svårigheter: Svårigheter att projektgruppen tillhört olika kontor. Minskat antal 
nyanlända i Etableringen har varit en utmaning.  
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Stadsdelsmammor –drivs av Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen 
 

Beslut: 
 

Stadsdelsmammor beslut av styrelsen 2017-06-01 § 5. Beslut om 
finansiering av OCN-certifiering i verksamhetsplan för 2019. 

Igångsättning: 
 

Stadsdelsmammorna startade augusti 2017. Under 2019 har för-
bundet  endast finansierat OCN-validering av stadsdelsmammornas 
informella lärande samt handledare och interna kvalitetssäkrare inom 
socialtjänsten och Arbetsmarknadsförvaltningen.  

Antal deltagare: 10 stadsdelsmammor som deltagit i OCN-validering jan-juni 2019.  

Målgrupp: 
 

Kvinnor 25-60 år som anställts som stadsdelsmammor boende i 
Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Skärholmen, Rinkeby-
Kista och Hässelby-Vällingby. 

Inremittenter: Inte aktuellt. 

Geografiskt område: Stadsdelsmammor anställda av stadsdelsförvaltningarna Enskede-
Årsta-Vantör, Farsta, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, 
Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby. 

Ekonomi: 
 

Budgeterad 50 tkr för 2019, utfall halvåret 14 tkr. Kostnaderna för 
utskrift av OCN-bevis tillkommer.  

Resultat: 
 

Validering enligt OCN-metoden har skett på de stadsdelsförvaltningar 
som haft Stadsdelsmammor och Stadsdelsmammorna har fått intyg 
på informellt lärande.  

Måluppfyllelse: 
 

OCN-valideringarna har genomförts enligt plan men har varit delvis 
utmanande pga organiseringen.  

Omdöme: 
 

Svårigheter att hålla OCN-arbetet igång löpande, sårbart med få 
utbildade handledare som är utspridda på flera enheter. Beslut att 
avtalet med OCN sägs upp trots nyttan av att identifiera informell 
kompetens.  

Svårigheter: Personalförändringar har det saknats utbildade handledare på två 
stadsdelsförvaltningar. De interna kvalitetssäkrare har kunnat ställa 
upp så valideringarna har genomförts enligt plan.  
 

 
 
 
 

MIA Stockholms stad –drivs av Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Jobbstart 
 

Beslut: 
 

Beslut i verksamhetsplan för 2019.  
Beslut om ASF-samordnare beslut i styrelsen 2018-09-28 § 6 

Igångsättning: 
 

Case Management-insatsen pågår 2017-04-01 och pågår till och 
med 2020-05-31. 
 
Case Management Narkolepsi pågår 2018-05-01 - 2019-05-30.  
 
ASF-samordnare från Arbetsförmedlingen för Arbetsträning på 
arbetsintegrerade sociala företag pågår 2018-10-01 – 2019-12-30.   

Antal deltagare: 
 

Under januari-juni 2019 har 114 deltagit i MIA-insatser, 58% kvinnor, 
53% män, 3& saknar angivet kön.  

 Case management 77 deltagare, 39 kvinnor, 35 män, 3 utan 
angivet kön. 

 Case management narkolepsi 7 deltagare, 5 kvinnor och 2 
män. 

 Arbetsträning på ASF 30 deltagare, 14 kvinnor och 16 män.  

Målgrupp: 
 

Personer 19-64 år med psykisk ohälsa och önskemål om komplette-
rande stöd för att närma sig arbetsmarknaden. De flesta deltagare 
uppbär ekonomiskt bistånd eller sjuk-eller rehabiliteringspenning.  
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Inremittenter: 
 

Alla förbundets parter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Stockholms stads socialtjänstenheter, Jobbtorg Stockholm och 
Region Stockholm och parter som arbetar på uppdrag av Regionen.  

Geografiskt område: Stockholms stad. 

Ekonomi: Budgeterat  4 800 tkr totalt för insatserna för 2019, utfall halvåret 
2 500 tkr. 

Resultat: Totalt har 159 deltagare fått stöd sedan projektets start.  

Måluppfyllelse: 
 

Insatsen bedöms kunna ge stöd till 272 deltagare enligt uppdaterad 
projektplan vilket bedöms kunna nås fram till projektets slut.  
Målet är att 30% av deltagare ska kunna arbeta eller studera vid 
avslut. För närvarande har ca 20% avslutats till egen försörjning.   
Prognos 40% av deltagare ska kunna delta i annan arbetslivsinriktad 
insats vid avslut bedöms som utvecklingsområde då resultatet ligger 
på 30% för närvarande.  

Omdöme: 
 

Både Case management och arbetsträningsinsatser upplevs bidra till 
bättre förutsättningar för deltagarna att få/behålla arbete/studier. 
Per den 30 juni står över 100 individer i kö till insatserna.  
Case management narkolepsi har däremot haft svårare med inflödet.  

Svårigheter: Utmaning att bygga allians där även inremitterande part ingår, dock 
har detta blivit bättre under perioden. Projektmedarbetare uttrycker 
en viss svårighet att sitta i landskap och med många resor i tjänsten.  
 

 

IPS – jobbcoacher integrerat i psykosvården – drivs av Stockholms stad, 
Arbetsmarknadsförvaltningen 

Beslut: Beslut i styrelsen 2018-11-29 § 9 

Igångsättning: 
 

Projekttiden med deltagare 2019-03-01 - 2022-02-28 har föregåtts av 
en planeringsfas 2018-12-01-2019-02-28.  

Antal deltagare: 
 

Totalt har 22 deltagare,10 kvinnor och 12 män skrivits in i projektet 
sedan 2019-04-01.  

Målgrupp: 
 

Patienter med kontakt med tre SLSO-drivna psykiatriska mottagnin-
gar inom psykosvården. 

Inremittenter: Personer på de aktuella psykosmottagningarna, Serafen, Alvik och 
Gubbängen. 

Geografiskt område: Stockholms stad.  

Ekonomi: Budgeterat 1 936 tkr för 2019, utfall halvåret 665 tkr.  

Resultat: En deltagare har fått arbete, en ute i praktik. För övrigt för tidigt att se 
resultat för deltagare. Samverkan mellan parterna har kommit igång.  

Måluppfyllelse: 
 

För tidigt att bedöma utifrån projektets helhet. Många aktiviteter har 
genomförts för att skapa goda förutsättningar för samarbete mellan 
parterna.  

Omdöme: Projektet bedöms ha goda förutsättningar att arbeta enligt 
projektplan. 

Svårigheter:  Deltagare inom Finsam-finansierade insatser kan ej ta del av det 
förstärkta samarbetet mellan AF och FK vilket medför svårigheter för 
projektet. Vissa svårigheter med teknik, tillgång till wifi inom regionen. 
Rekrytering av personal till projektet dragit ut på tiden.   
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Bron – drivs av Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen 

Beslut: Beslut i styrelsen 2019-03-28 § 5 

Igångsättning: 
 

Projekttid 2019-04-01 – 2020-04-30.  
Viss försening med personalresurser, en del började 1 juni och andra 
planeras börja 1 augusti. Inför ESF-ansökan Rätt stöd för mig som 
inlämnats av förbundet till ESF-rådet den 14 mars i år har parterna 
förberett ett större projekt för den aktuella målgruppen och denna 
ansökan avser ett pilotprojekt för att påbörja arbetet inför ett ev. 
beviljat projekt, som kan starta i maj månad 2020. 

Antal deltagare: Ej aktuellt under perioden. 

Målgrupp: Elever inom gymnasiesärskolan.  

Inremittenter: Ej aktuellt.  

Geografiskt område: Stockholms stad.  

Ekonomi: Budgeterat 1 108 tkr för 2019, utfall halvåret 30 tkr.  

Resultat: För tidigt att bedöma.  

Måluppfyllelse: 
 

Målet är att skapa fungerande arbetssätt i övergången mellan 
gymnasiesärskolan och arbetsliv genom att utveckla stöd till 
eleverna, samverkansformer mellan berörda myndigheter och 
metoder i ett pilotprojekt. Samt att identifiera strukturella hinder och 
skapa möjligheter att remittera från daglig verksamhet.  

Omdöme: För tidigt att bedöma.  

Svårigheter:  Viss försening av rekrytering av personal till projektet.  
 

 
Arbetslagshälsan – drivs av Region Stockholm, Beroendecentrum 

Beslut: Beslut i styrelsen 2018-05-31 § 3 

Igångsättning: 
 

Projektperiod  2018-09-01 – 2021-08-31. Personal på plats först i 
januari 2019.   

Antal deltagare: 12 deltagare  

Målgrupp: Män 20-30 år som deltar i insatsen Arbetslagsanställningar via 
Jobbtorg Stockholm.  

Inremittenter: Stockholms stad, Jobbtorg Stockholm.  

Geografiskt område: Stockholms stad.  

Ekonomi: Budgeterat 400 tkr, utfall halvåret 196 tkr.  

Resultat: Deltagarna har fått hälsosamtal, samtal om somatiska problem, 
samtal om beroende, gruppsamtal om livsstil mm  

Måluppfyllelse: 
 

En deltagare har fått lots till beroendemottagning, flera kontakter med 
beroendemottagningen har tagits. 3 deltagare fått lots till psykiatri, 6 
deltagare fått lots till vårdcentralen. 

Omdöme: Insatsen har kommit igång och skapat flera kontakter med 
samverkansparter. Flera deltagare har fått stöd i vidare kontakter 
inom vården. Upplevelsen är att deltagarna uppskattar insatsen och 
sjuksköterskans närvarande roll då mycket av rådgivning kring hälsa 
och livsstil idag finns digitalt.  

Svårigheter:  Viss försening av rekrytering av personal till projektet vid uppstart.  
Det finns planer att utöka insatsen med ytterligare verksamhet som 
riktar sig även för kvinnor i den nya lokalen för 
Arbetslagsanställningar. Risk att tiden inte räcker till för alla deltagare 
då insatsen kommer då ges i två olika fysiska platser. 
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Antal deltagare per insats 
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Inssatsnamn Halvår 2019 Utfall halvåret Difference

Case-Manger AMF MIA 1 725 000 1 732 974 -7 974

ESF projekt MIA 284 500 469 739 -185 239

Case Manager Narkolepsi 105 000 140 106 -35 106

ASF samordnare AF MIA 192 500 140 106 52 395

Aktivitetsplatsen 4 455 500 1 204 800 3 250 700

Team Kista VC 195 000 203 637 -8 637

Team Tensta VC 168 000 3 246 164 754

Team VC Skärholmen 130 500 140 320 -9 820

Team VC Liljeholmen 145 500 98 477 47 023

Team NSP Atlasmuren 150 000 145 571 4 429

Team PSS Affektiva Globen 155 000 147 034 7 966

Team VC Hässelby 154 500 153 177 1 323

AMA- Aktivitet mot arbetet 500 000 874 476 -374 476

Hemmasittare 550 000 461 818 88 182

Grön rehab 1 750 000 1 805 849 -55 849

Stadsdelsmammor 25 000 -8 035 33 035

Finsam-team Jobbtorg 1 468 000 744 417 723 583

Emma 2.0 - nyanlända 850 000 800 225 49 775

DEV makerspece 1 486 000 1 505 225 -19 225

Handledare ASF Yalla Rinkeby 225 000 156 313 68 687

Romsk inkludering 125 000 0 125 000

Arbetslagshälsan 200 000 196 092 3 908

Samordnad stöd komplex trauma 867 500 0 867 500

IPS Coacher 1 000 000 665 854 334 146

Unga med AE och gymnasieavhoppare-BRON 550 000 30 000 520 000

Uppföljning- och utvärdering 480 000 359 447 120 553

Pilotstudie arbetskonsulentstöd- utvärdering 24 000 0 24 000

ASF Arbetsträning MIA 0 154 500 -154 500

Summa individinriktade insatser 17 961 500 12 325 367 5 636 133

ASF Utvecklingsledare MIA+ ASF dagen 300 000 233 967 66 033

Utvecklingsledare Unga Vuxna 0 32 512 -32 512

Kommunikation, information 70 000 33 088 36 912

Kompetensutveckling- Kompext trauma 100 000 60 000 40 000

Stockholmsmodellen + kartläggningar 325 000 486 995 -161 995

Kunskapsdialog och workshop 80 000 68 742 11 258

Finsam konferens Stockholm 200 000 157 200 42 800

Järvaveckan 25 000 25 000 0

Tjänstedesign 25 000 901 24 099

Summa sturkturella insatser 1 125 000 1 098 405 26 595

Bilaga Pågående insatser 2019


