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1. Inledning och sammanfattning  
 
Halvårsrapporten 2020 redovisar förbundets insatser och ekonomiska utfall för 
första halvåret 2020. Halvåret har inte varit som andra år. Förutom att nya förbunds-
chefen Annika Angerfelt välkomnades till förbundet den 1 januari har förbundet, lik-
som övriga världen, påverkats av pandemin. Förbundet har del- eller helfinansierat 
elva pågående individinriktade insatserna som beskrivs i avsnitt 3. Där finns även ett 
sammandrag av projektledarnas rapporter som ger en bild av hur medarbetare och 
deltagare arbetat och påverkats av den pågående pandemin. Insatsernas målupp-
fyllelse redovisas i årsredovisningen. Avsnitt 4 beskriver kansliets arbete med att 
utveckla olika digitala lösningar och uppdateringar av policys och riktlinjer. Det 
ekonomiska läget är under kontroll som redovisas i avsnitt 5. 
 
Första halvåret 2020 kan sammanfattningsvis konstateras att 

• Arbetet i de individinriktade insatserna följer verksamhetsplanen och 
budgeten för 2020 

• Förbundets verksamhet Aktivitetsplatsen är etablerad i två lokaler och tar 
emot personer som är i behov av förrehabiliterade insatser 

• Förbundets stora satsning ESF-projekt Rätt stöd för mig! är i full gång och 
leds av tre nya medarbetare 

• ESF-projektet MIA Vidare har startat upp med stadsdelsförvaltningen Rinkeby 
Kista som projektutförare 

• Rehabiliteringsbanan har blivit digital, en webbplats visar alla aktörernas 
arbetsprocesser för sjukskrivna personer som saknar sjukpenninggrundande 
inkomst och är i behov av samordnad rehabilitering. 

 
Förbundet har finansierat elva individinriktade insatser med 680 deltagare 
I förbundets elva individinriktade insatser har närmare 680 deltagare varit aktuella 
under perioden, enligt SUS och 256 nya deltagare har skrivits in i en insats under 
första halvåret. Totalt har 265 deltagare har avslutats under perioden.  
 
Kansliet har arbetat med utveckling av strukturella insatser 

- Hemsidan och Insatskatalogen 
- Systemstöd för uppföljning av förbundets insatser 
- Nationellt utvecklingsarbete för IPS och socialt utfallskontrakt 
- Interna dokument såsom GDPR-arbete och systematiskt arbetsmiljöarbete 

  
Förbundets ekonomi 
Budgeterade intäkter för 2020 uppgår till 35 041 tkr. Detta innebär att förbundet har  
17 520 tkr av årets 35 041 tkr att använda för andra halvåret. Utöver det finns 3 934 
tkr eget kapital från föregående år. Resultatet per den sista juni 2020 är 1 655 tkr, 
vilket kan jämföras med -971 tkr som är förbundets halvårsbudget.  
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2. Individinriktade insatser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Närmare 680 deltagare (376 kvinnor och 307 män) har varit aktuella i de elva 
individinriktade insatserna som förbundet del- eller helfinansierat under perioden. 
Totalt har 256 nya deltagare (132 kvinnor och 124 män) registreras i SUS1 och som 
därmed har skrivits in i en insats under första halvåret. Det är 265 deltagare (144 
kvinnor och 121 män) som har avslutats under perioden. En viss eftersläpning av 
registreringar och avregistreringar kan förekomma.  
 
Förbundets individinriktade insatser 

• Aktivitetsplatsen, förrehabiliterande insatser för att öka deltagarnas 
aktivitetsförmåga 

• FINSAM-team på Jobbtorg (City, Farsta, Kista, Kista Unga, Skärholmen och 
Vällingby), ett tvärprofessionellt möte för arbetslivsinriktad planering  

• Integrering av IPS i psykosvården, patienter får stöd till arbete  
• Samordnat stöd, för elever på SFI med komplext trauma och PTSD 
• Handledning Yalla Rinkeby, arbetsträning för kvinnor inom mat och 

catering  
• Arbetslagshälsan, sjuksköterska som stöd inom Arbetslagsanställningar 
• AMA – Aktiviteter mot Arbete för kvinnor i Hässelby, Vällingby och Bromma 
• SIP-samordnare i Enskede Årsta Vantör  
• ESF-projektet MIA Stockholm med Case Manager och arbetsträningsplatser  
• ESF-projektet MIA Vidare med Case Manager och arbetsträningsplatser 
• ESF-projektet Rätt stöd för mig! med tre delprojekt: 
- Bron - övergångar från gymnasiesärskola och daglig verksamhet 
- DEV-projektet – kreativ verkstad för unga vuxna  
- ProLog – hemmasittande unga vuxna 

 
Nya, förlängda och avslutade insatser 
En ny insats har startat upp; ESF-projektet MIA Vidare. Förbundets styrelse har beslu-
tat att förlänga två insatser: Samordnat stöd och Handledare på Yalla till och med 
sista december 2020. Styrelsen har också beslutat förstärka FINSAM-teamen med en 
lotsfunktion med start hösten 2020. Tre insatser har avslutats; AMA – Aktiviteter i 
Arbete, SIP-samordnaren i Enskede Årsta Vantör och ESF-projektet MIA Stockholm.  
 

                                                        
1Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.  
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2.1 Projektledarna rapporterar 
 

 

Samtliga projektledare rapporterar om att pandemin påverkat insatsen. Inflödet av 
deltagare har minskat då parterna inte anmält deltagare i samma utsträckning som 
tidigare. Projektledarna beskriver även svårigheter med att få kontakt med Arbetsför-
medlingen. Deltagarna i insatserna har ofta redan psykisk ohälsa och tillhör riskgrup-
perna för allvarlig sjukdom vid smitta. Det har medfört att många av deltagarna mått 
väldigt dåligt, känt en ökad oro och avstått helt från att åka kollektivtrafik. Kommuni-
kationen mellan deltagarna och medarbetarna har blivit digital, vilket lett till en hel 
del sekretess- och säkerhetskrav att ta hänsyn till, som dessutom varit olika beroen-
de på vilken moderorganisation medarbetarna kommer från. En del av deltagarna 
har dessutom saknat dator och telefon vilket försvårat kommunikationen.   

 

Syftet med insatserna är att ge deltagarna stöd i att komma igång med någon aktivi-
tet, att komma hemifrån eller att börja en arbetsträning eller praktikplats. Under 
pandemin har medarbetarna i insatserna haft svårt att ge det stöd som behövs. Även 
kontakten med arbetsmarknaden och förutsättningarna för deltagarna att komma ut 
i arbete eller individuellt utformade praktikplatser har försvårats. Projektledarna be-
skriver att arbetstillfällen och praktikplatser stängts ner och om svårigheter med att 
nå arbetsgivare som varit avvaktande hela våren och velat skjuta fram beslut till 
hösten. 

 

Men projektledarna berättar även om en imponerande påhittighet och uthållighet 
hos medarbetarna och deltagarna. De har lyckats anpassa olika aktiviteter och har 
promenerat, tränat och coachat digitalt. De ser även en positiv utveckling med ökad 
användning och bättre hantering av digitala kanaler, både hos medarbetare och 
deltagare. En del deltagare har de till och med lyckats fånga upp bättre genom 
tätare kontakter och många arbetsgivare har lyckats anpassa praktikplatsen för att 
fungera även under pandemin. 
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Aktivitetsplatsen 
 

 
 
Förbundets förrehabiliterande verksamhet i Liljeholmen och Fridhemsplan som 
erbjuder individuellt stöd för att öka deltagarnas aktivitetsförmåga. Det är första 
verksamhetsåret och arbetet har präglats av verksamhetsutveckling, planering samt 
iordningsställande av lokalerna och inköp av material till aktiviteterna. De aktiviteter 
som erbjuds har skapats utifrån förslag från deltagarna. För att underlätta anmälnin-
gen av deltagare har en checklista tagits fram som stöd för anmälaren. Den ska 
tydliggöra deltagarens förutsättningar att delta i de förrehabiliterande insatserna 
som erbjuds. 
 
Inflödet av deltagare har varit något lägre än planerat på grund av att verksamheten 
är i en uppstartsfas och pandemin. Tre av medlemmarna anmäler deltagare, Arbets-
förmedlingen har meddelat att de bedömer att de inte kan anmäla deltagare. Under 
perioden har Aktivitetsplatsen haft 63 deltagare, varav 49 kvinnor och 14 män. 
 
FINSAM-team  
Tvärprofessionella möten på Jobbtorg (City, Farsta, Kista, Kista Unga, Skärholmen 
och Vällingby) som genomförs tillsammans med deltagaren för att enas om en 
arbetslivsinriktad planering och rehabilitering. Efter avslutat möte med FINSAM-
teamet får deltagaren en planering som berör en eller flera parter. Vid uppföljningen 
av planeringen efter sex månader har majoriteten av aktiviteterna genomförts. 
Kunskapsutbytet mellan teammedlemmar är fortsatt värdefullt, men även ökad 
kunskap för anmälare och deltagare om olika stödinsatser osv. Som stöd till de 
deltagare som behöver kommer en lots-funktion knytas till FINSAM-team från och 
med september 2020. Genom att de aktiva teammedlemmarna är flexibla inom sitt 
regelverk och med gott bemötande genomförs konstruktiva möten som leder till en 
bra planering för deltagaren.  
 
Socialtjänsten anmäler fortfarande flest deltagare men anmälningarna från hälso- 
och sjukvården har ökat. Under perioden har FINSAM-team haft 207 deltagare varav 
121 kvinnor och 86 män.   
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Integrering av IPS i psykosvården 
Syftet är att erbjuda arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual 
Placement and Support till patienter som vill arbeta eller studera. Arbetsspecialis-
terna arbetar integrerat med de psykiatriska teamen på fem psykosmottagningar.  
 
Som stöd för att projektet ska nå sitt resultat har styrgruppen beslutat om tre arbets-
grupper; två för att hantera avvikelser och en för att arbeta för implementeringen. 
Arbetsgruppen som rör Försäkringskassan har tagit fram samarbetsrutiner/processer 
kring de olika ärendetyperna, beslutat att Stockholms stads försäkringar gäller för 
deltagare med sjukpenning och inlett en strategi för informationsspridning så att 
försäkringsrådgivarna får bättre kännedom om insatsen. Arbetsgruppen för Arbets-
förmedlingen har ännu inte satts samman. Arbetsgruppen för implementering ska ta 
fram ett samarbetsavtal med målet att säkerställa en fortsättning av arbetssättet 
efter insatsens slut, med gemensam finansiering och styrning.  
 
Inflödet av deltagare är något under förväntat. Det skiljer sig åt mellan mottag-
ningarna som resonerar olika kring vilka deltagare de erbjuder IPS-insatsen.  
Under perioden har insatsen haft 75 deltagare, varav 24 kvinnor och 51 män. 
 

 
 
Samordnat stöd 
Eleverna på Alternativ SFI har psykisk ohälsa, migrationsstress och komplext trauma 
med behov av stöd i kontakten med myndigheter, hälso- och sjukvård, arbetsmark-
naden och socialt. Två resurspersoner ger individuellt stöd utifrån elevens behov. 
Lärarnas arbetssituation har förändrats i flera avseenden. Då eleverna nu väljer att 
vända sig med sina frågor till resurspersonerna lärarna nu fokusera på undervisning. 
Arbetsmiljön präglas av ett större lugn och upplevd kontroll över det dagliga arbetet. 
Då undervisningen kan pågå mer som planerat sker progression för fler elever än 
normalt motsvarande tidsperiod.  
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Den största utmaningen är att skapa en sammanhållen planeringskedja mellan 
inblandade aktörer för varje individ. Det behövs en kontaktperson som tar ett över-
gripande ansvar. En nyckel till framgång är att kunna ge stöd i direkt anslutning till 
när behovet uppkommer och att motivera i varje steg i individens process för att 
hen ska följa sin planering. För att en elev ska öka sin insats behöver hela kedjan av 
aktörer jobba tillsammans. 
 
Inflödet av elever till Alternativ SFI har stoppats på grund av pandemin och planera-
de intag i april och maj uteblev.  Under perioden har Samordnat stöd haft 49 
deltagare, varav 22 kvinnor och 27 män. 
  
 

 
 
Handledning Yalla Rinkeby 
En handledare stöder kvinnorna med utländsk bakgrund som står långt från arbets-
marknaden att arbetsträna och praktisera inom det arbetsintegrerade sociala före-
taget Yalla Rinkeby. Handledaren bidrar med samordning och samverkan mellan de 
olika aktörerna som deltagarna har kontakt med. De har ofta liten kunskap om både 
rättigheter och skyldigheter och har, ofta på grund av brister i svenska språket, svårt 
att uttrycka sina behov. Här fyller handledaren en viktig funktion med att kunna 
fånga upp frågor och hänvisa vidare till rätt instans.  
 
Handledaren har även bidragit med att skapat en tydlig arbetsstruktur som lett till 
ökad delaktighet i arbetet, mindre stress och större möjlighet för både medarbetare 
och deltagare att växa genom ökat ansvar. Handledaren arbetar mycket med att öka 
medvetenheten hos kvinnorna och på så sätt stärka deras egenmakt. 
 
Det är främst Arbetsförmedlingen som anmäler deltagare då Yalla Rinkeby är en, av 
Arbetsförmedlingen, upphandlad leverantör. Men det har inte gått att säkerställa ett 
bra inflöde. Ett nytt samarbete med gruppstart av deltagare har inletts tillsammans 
med Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning och Arbetsförmedlingen. Under perioden har 
Handledning Yalla Rinkeby haft 20 deltagare, samtliga kvinnor.  
 
 



 
  2020-09-15 
Dnr 2020/49    

 

 

9 (22) 
 

Arbetslagshälsan 
En sjuksköterska ska så tidigt som 
möjligt upptäcka och förebygga 
substansmissbruk och mental 
ohälsa hos unga vuxna som har en 
arbetslagsanställning i Stockholms 
stad. Genom nya arbetsmetoder 
och tät kontakt med deltagarna 
skapas tillit och motivation för att 
kunna länka till rätt instans för 
behandling. I samtalen ges direkta 
råd och rekommendationer kring 
hälsa, ohälsa och livsstil. De får 
även stöd i att söka relevant vård 
så de inte hamnar hos fel vårdmottagning. Deltagarna upplever trygghet då de kan 
få stöd av en sjuksköterska i deras omedelbara närhet och personalen avlastas och 
kan fokusera på andra frågor. Diskussioner om livsstil, hälsa och ohälsa är mycket 
populära bland deltagarna och samtalen efteråt mycket livliga. Yoga har etablerats 
på regelbunden basis med flera frivilliga deltagare. 
 
Inflödet av deltagare har bromsats under våren på grund av covid-19. Under 
perioden har Arbetslagshälsan haft 27 deltagare, varav 5 kvinnor och 22 män.  
 
ESF-projektet MIA Vidare 
Från den 1 juni 2020 fortsätter MIA-projek-
tet som MIA Vidare. Länets åtta samord-
ningsförbund, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, tjugo kommuner och 
Region Stockholm medverkar. Stadsdels-
förvaltningen Rinkeby-Kista är utförare för 
MIA Vidare Stockholm och projektet fortsätter att erbjuda det individcentrerade 
stödet Case management. MIA Vidare Stockholm vänder sig i första hand till del-
tagare från stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-
Kista, men alla som bor i Stockholm stad är välkomna att skicka in intresseanmälan. 
Rekrytering av nya medarbetare har pågått under sommaren och förbundet har 
påbörjat processen med att upphandla arbetsträningsplatser som deltagarna kan få 
tillgång till.  
 
Under perioden har MIA Vidare Stockholm haft 40 deltagare, varav 21 kvinnor och 
19 män som följt med från gamla MIA.  

 
ESF-projektet Rätt stöd för mig!  
Förbundet driver som projektägare ESF-
projektet ”Rätt stöd för mig!” under 
perioden september 2019 till och med 
juni 2022. Under första halvåret 2020 har 
projektet avslutat analys- och planerings-
fasen och övergått i genomförandefasen med deltagare från april 2020 till och med 
april 2022.   
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Rätt stöd för mig! är ett regionalt utvecklingsprojekt som genomförs tillsammans 
med Samordningsförbundet SUVS (Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna), Samord-
ningsförbundet VärNa (Nacka, Värmdö) samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Stock-
holms Stad. Målgruppen är unga och vuxna 16-35 år med behov av samordnat stöd 
och/eller en funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller studieförmågan. Mål-
sättningen är att hitta välfungerade metoder som ger stöd och insatser och skapa en 
hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen.  
 
Projektet arbetar med metod- och kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och ut-
veckling av samarbete med arbetsgivare. En sammanhållen projektledning driver 
gemensamma utvecklingsaktiviteter och för ett aktivt ”empowerment”-arbete. Det 
innebär att deltagarna får kunskap om vägar till arbete och studier, men också kun-
skap om sina rättigheter och om samhället i stort. De evidensbaserade metoderna är 
Supported Employment och Case Management och ger ett individuellt utformat 
stöd med fokus på samverkan mellan parterna.  
 
Fem individinriktade lokala insatser ingår i projektet, inom Stockholms stad ingår 
insatserna Bron, DEV och ProLog (från och med oktober 2020).  
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Bron 
 

 
 
Bron ska göra det lättare för unga vuxna att gå från gymnasiesärskolan och daglig 
verksamhet till arbete eller fortsatta studier. Målgruppen är personer med behov av 
förstärkt stöd under sitt sista år på gymnasiesärskola, personer på arbetsinriktade 
dagliga verksamheter, personer som har aktivitetsersättning eller får avslag på sin 
ansökan. Under första halvåret 2020 har samtliga deltagare en individuell planering 
och antingen anställning, praktik eller studier på gång. Samverkan med skolorna har 
ökat och gemensamma metoder och arbetssätt har tagits fram. Utmaningar under 
perioden har framförallt varit kring Arbetsförmedlingen och svårigheterna med att få 
en resurs under projekttiden.  
 
Ett av Brons övergripande mål är att utforma rutiner och samarbetsformer mellan 
myndigheter som gör att övergångar till arbete från särskola och daglig verksamhet 
förenklas. Här behövs Arbetsförmedlingen. En annan utmaning är att hitta rätt 
arbetsgivare som förstår målgruppen och som vill avsätta tid och handledning 
under längre tid. En observation som gjorts när det gäller eleverna är att deras 
potentiella förmågor i flera fall varit underskattade hos de medverkande organisa-
tionerna. Kunskapsnivån om målgruppen och vilka arbetsmarknadsinsatser som 
finns för dem borde höjas.  
 
Inflödet av deltagare har gått enligt plan. Under perioden har Bron haft nio 
deltagare, varav fem kvinnor och fyra män. 
 
 
 
 



 
  2020-09-15 
Dnr 2020/49    

 

 

12 (22) 
 

DEV 
  

 
 
DEV matchar hemmasittande ungdomar, med intresse och/eller kunskap om IT, till 
en kreativ digital miljö med arbete eller studier inom IT som slutmål. Insatsens mål 
är att deltagaren går ifrån DEV stärkt i sig själv och med förbättrade insikter om sina 
möjligheter inom arbetsmarknad och utbildning och att de känner en större fram-
tidstro. Målgruppen är unga personer som känner sig lockade av verksamheten, som 
skulle gynnas av att arbeta skapande utifrån sina intressen och som idag saknar 
hållbar sysselsättning.   
 
DEV har erbjudit verksamhet för dem som vill och har kunnat delta under hela 
perioden och även anpassat med bl.a. utomhusaktiviteter för dem som önskat. Färre 
deltagare har avslutats då medarbetarna inte velat avsluta då de inte varit aktivt 
deltagande, eller utan att en coach, handläggare eller arbetsförmedlare varit tillgän-
glig för vidare planering. Oklarheter kring hur skolvärlden skulle se ut framöver har 
också lett till färre avslut mot studier särskilt med tanke på att många skolor pratade 
om att driva distansundervisning, något som inte är gynnsamt för DEVs deltagare. 

Det har funnits många utmaningar under halvåret, främst på grund av pandemin. 
Övergången till ESF-projektet har gett många möjligheter med tillgång till ett större 
nätverk, givande workshops och strategiskt arbete med uppföljning. Men det har 
även inneburit en del utmaningar i form av ökad administration och flera ”kockar” 
med ibland olika prioriteringar. 

Inflödet av deltagare har varit ganska jämnt, trots pandemin och alla förändrade 
studie och arbetsmöjligheter. Det finns fortfarande en önskan om fler deltagare.   
Jobbtorg (Globen) anmäler flest deltagare, det är få anmälningar från Försäkrings-
kassan och inga från Arbetsförmedlingen. Under perioden har DEV haft 23 deltagare 
varav 9 kvinnor och 14 män. 
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ProLog 
ProLog syftar till att nå unga (16-17 år 
från psykiatrin), 18-29 år som inte har 
arbete och studier med behov av 
insatser och stöd från både Affektiv 
mottagning och Psykiatriskt mottag-
ning för unga vuxna Globen och från 
Jobbtorg. Målet är att bryta ungas 
isolering och att genom parallella 
insatser arbeta för att de kommer in i 
arbete, studier, sysselsättning och vid 
behov tillgång till psykiatrisk utredning 
och behandling.   

Insatsen har fångat upp deltagarna som 
isolerar sig och initierat kontakt med 
psykiatrin. Det uppsökande arbetet för 
hemmasittar-gruppen har varit viktigt 
då målgruppen annars sällan nås av 
något stöd. Insatsen har även initierat 
ett nytt arbetssätt där psykiatrin och 
Jobbtorg fått nära och bra samarbete. 

Inflödet har varit något lägre än väntat. 
Under perioden har ProLog haft 47 
deltagare, 29 kvinnor och 18 män. 
 

2.2 Avslutade insatser 
 
Under första halvåret har tre insatser avslutats. 
 
AMA, Aktiviteter mot Arbete 
AMA var ett samverkansprojekt mellan Jobbtorg Vällingby, stadsdelsförvaltningarna 
Hässelby Vällingby och Bromma, Vårdcentralerna Råcksta/Vällingby och Hässelby, 
Psykiatrin i Alvik, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Målgruppen var sjuk-
skrivna kvinnor och män mellan 29-63 år som uppbar försörjningsstöd och saknade 
sjukpenningsgrundande inkomst. Flertalet hade uppburit försörjningsstöd mer än 
nio år och vissa upp till 20 år. Syftet med insatsen var att deltagarens hälsa förbättra-
des och att motivationen ökade samt att deltagaren bröt sin isolering. 
 
AMA har varit ett framgångsrikt projekt. Resultaten visar att rätt stöd, samverkan och 
det långa tidsperspektivet möjliggjort för deltagarna att göra stegförflyttningar, bryta 
sin isolering och förbättra sin hälsa. För en stor andel av deltagarna blev resultaten  
över förväntan då de kom ut i arbete, studier eller annan självförsörjning. Arbets-
metoderna och några av deltagarna har förts över till Aktivitetsplatsen. För mer 
information, läs slutrapporten och utvärderingen som är publicerade på förbundets 
hemsida. 
 
Totalt har AMA haft 70 deltagare fördelat på fem grupper. Av dessa deltog 56 
deltagare varav 45 kvinnor och 11 män under hela projekttiden som var 12 veckor. 

https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2020/05/Slutrapport-AMA-2017-2020.pdf
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2020/05/Utv%C3%A4rderingsapport-AMA-.pdf
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SIP-samordnare  
SIP-samordnaren har haft en samordnande funktion mellan socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården. Placeringen har varit på enheten Enskede-Årsta-Vantör 
ekonomiskt bistånd och arbetet har genomförts tillsammans med Rågsveds vård-
central. Syftet var att skapa samverkansstrukturer och rutiner för att fler personer 
som är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd ska få en samordnad individuell 
planering (SIP). Det långsiktiga målet var att personerna uppnår bättre psykisk och 
fysisk hälsa samt närmar sig egen försörjning.   
 
Insatsen har lett till ett mycket positivt resultat. Enheten har fått möjlighet att lyfta 
fram SIP som mötesform samt implementera arbetssätt och rutiner som har gynnat 
verksamheten, socialsekreterare och deltagare. Enheten har utvecklat samverkan 
med olika vårdgivare och andra verksamheter inom Stockholm stad. Socialsekre-
terarna har fått stöd och avlastning i sina arbetsuppgifter genom att samordnaren 
dragit i alla trådar inför och efter en SIP. Deltagarna har fått en gemensam planering 
med alla berörda parter.  
 
Enheten för ekonomiskt bistånd i Enskede Årsta Vantör har förlängt SIP-samordnar-
tjänsten till oktober 2020. Därefter inväntas årsbudget för att bedöma om det går att 
implementera tjänsten i verksamheten. Läs SIP-samordnarens slutrapport som är 
publicerat på förbundets hemsida. 
 
Totalt har SIP-samordnaren genomfört 32 SIP-möten för 21 kvinnor och 11 män. 
 
ESF-projektet MIA Stockholm  
MIA - Mobilisering till Arbete har pågått i tre år med Samordningsförbundet Östra 
Södertörn som projektägare. Samordningsförbundet Stockholms stad har delfinan-
sierat ett av sex delprojekt; MIA Stockholm med Arbetsmarknadsförvaltningen som 
projektägare. Under hela projekttiden har ca 270 deltagare fått del av insatser och 
därmed har projektet uppnått det uppsatta målet av antal deltagare. Fokus för MIA 
Stockholm har varit att erbjuda Case management-metoden, ett färre antal av 
deltagarna har erbjudits insatsen arbetsträning. MIA-projektets sista halvår har 
präglats av avslut och arbete med övergången till MIA Vidare. Läs slutrapporten för 
MIA Stockholm som är publicerad på förbundets hemsida. Där finns även en utvär-
dering av hela MIA projektet som Sweco genomfört. 
 
 
 
 
 
 

https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2020/05/SIP-samordnarprojektet-slutrapport-maj-2020.pdf
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2.3 Pågående utvärderingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De flesta av insatserna som förbundet finansierar utvärderas av extern aktör som är 
upphandlad av förbundet. Utvärderingarna genomförs av privata aktörer eller av 
forskare knuta till olika lärosäten. Utvärderingarna presenteras i de olika styrgrup-
perna, förbundets styrelse och publiceras på förbundets hemsida. Detta halvår 2020 
pågår följande utvärderingar: 
 
FINSAM-team 
FINSAM-team ingår även år 2020 i den nationella utvärderingen som genomförs av 
Inspektionen för socialförsäkring (ISF). Det är ett regeringsuppdrag och ett viktigt 
bidrag till forskningen om samordningsförbundens effekter för deltagarna. Slut-
rapporten planeras till december 2021. 
 
Integrering av IPS i psykosvården 
Lunds Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper och forskargruppen Psykisk 
hälsa, aktivitet och delaktighet genomför följeforskning och utvärdering av insatsen 
Integrering av IPS i Psykosvården. Det nationella forskningsnätverket CEPI (Centrum 
för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) ansvarar för uppdraget som pågår till 
insatsens avslut 28 februari 2022. 
 
Samordnat stöd 
Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen utvärderar hur insatsen 
Samordnat stöd fungerar på Alternativ SFI och vilka effekter insatsen ger. Slut-
rapporten presenteras i september 2020. 
 
ESF-projektet Rätt stöd för mig! 
Projektet genomför två former av utvärderingar, dels i samarbete med ESF-projektet 
SamMa där Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare, dels genom en 
tvärvetenskaplig forskargrupp från Mälardalens högskola, Lunds och Stockholms 
universitet. Forskargruppen har specialistkunskaper inom arbetsmarknadsvillkor, 
samverkan, integrerande och socialt arbete med ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar och om deltagande design och brukarperspektiv. 
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3. Strukturella insatser och verksamhetsutveckling 
 
Kansliet arbetar med att stödja och följa upp de individinriktade insatserna. Det 
pågår även arbete med att utveckla och förtydliga strukturer och arbetsmetoder så 
att samverkan kring individen mellan förbundets medlemmar fungerar effektivare 
och bättre. Under detta halvår har kansliet fokuserat på digitalt utvecklingsarbete då 
det mesta av de inplanerade fysiska mötena och konferenserna ställts in. 
 
Samverkan genom kunskapsdialoger, workshops och konferenser  
Vårens årliga evenemang Järvaveckan och FINSAM-konferensen där kansliet 
planerat att medverka ställdes in i år. Inga Kunskapsdialoger genomfördes under 
våren. Under hösten planerar kansliet att genomföra ett antal Kunskapsdialoger 
digitalt. 
 
Utveckling av LSG Järva, Söderort, City och Västerort  
Förbundet ansvarar för att sammankalla till lokala samverkansgrupper (LSG). De finns 
i Järva, Söderort, City och Västerort där chefer och ansvarig från alla förbundets 
medlemmar deltar. Samverkansgrupperna träffas cirka fyra gånger per år för att 
diskutera samverkansfrågor, informera varandra om det som är aktuellt och ta fram 
idéer till samverkansinsatser. Under våren har inte kansliet bjudit in till några 
samverkansgrupper. Under hösten genomförs de digitalt.  
 
Förbundets hemsida  
Förbundet hemsida är väl-
besökt. Under våren har ett 
arbete med att göra om hem-
sidan inletts och den nya 
omstrukturerade hemsidan 
lanseras i höst. Hemsidan finns 
på samordningstockholm.se. 
 
Nätverket av kommunikatörer 
bland förbundets parter under-
lättar publiceringen av förbundets nyheter och annonser på medlemmarnas interna 
kanaler. En av de effektivaste kanalerna för att nå förbundets medlemmar och andra 
målgrupper är nyhetsbrevet som kommer ut cirka fem gånger per år. Under första 
halvan av 2020 har antalet prenumeranter visat på en god och uppåtgående trend. 
 
Digitala insatskatalogen  
Insatskatalogen är ett digitalt sökverktyg på nätet där medarbetare och deltagare 
kan söka rehabiliterande insatser riktade till olika målgrupper. Samordningsförbun-
det Centrala Östergötland är initiativtagare och 21 samordningsförbund i landet 
deltar och publicerar lokala insatser i Insatskatalogen. Antalet publicerade insatser 
uppgår till totalt cirka 1 000 som över tid både kan minska och öka på grund av 
avslutade respektive inledda insatser. Förbundet har 130 insatser publicerade. 
 
Under våren 2020 har ett arbete inletts för att omarbeta alla publicerade texter som 
beskriver insatserna till lättläst svenska för att öka tillgängligheten för samtliga 
målgrupper. 

http://www.samordningstockholm.se/
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Rehabiliteringsbanan   
Rehabiliteringsbanan är en fortsättning 
på arbetet med Stockholmsmodellen. 
Målet är att sjukskrivna personer med 
försörjningsstöd som saknar sjukpen-
ninggrundande inkomst och är i behov 
av samordnad rehabilitering får stöd att 
nå egen försörjning. Metoden är att 
synliggöra de olika aktörernas arbets-
processer kring målgruppen så att 
samverkan förbättras för individen.  
 
Rehabiliteringsbanan testas i Skär-
holmen och består av: 

• Lokal styrgrupp med chefer för verksamheter som möter målgrupper inom 
stadsdelen 

• Tvärprofessionella kunskapsdialoger för medarbetarna  
• En digital processkarta som visar de olika aktörernas processer kring 

målgruppen 
 
Under våren har framförallt arbetet med att presentera aktörernas olika arbets-
processer på webbplatsen ”Den digitala Rehabiliteringsbanan” pågått. Den ska vara 
ett verktyg för medarbetarna i mötet med målgruppen. Webbplatsen lanseras i 
höstens kunskapsdialoger och finns tillgänglig på förbundets hemsida. 
 
IPS och sociala utfallskontrakt 
Förbundet har deltagit i ett nationellt utvecklingsarbete IPS och sociala utfalls-
kontrakt som leds av SKR (inom Uppdrag Psykisk Hälsa) och RISE (Research Institutes 
of Sweden), enligt beslut av styrelsen. Förbundet utgör en plattform där medlem-
marnas (kommun, Region (psykiatrin), Försäkringskassa och Arbetsförmedling) 
arbete kan koordineras och samordnas. IPS (individanpassat stöd till arbete) är en 
evidensbaserad metod som Socialstyrelsen starkt rekommenderar i Nationella rikt-
linjer2. Målet är att kunna erbjuda IPS som stöd för personer med psykisk funktions-
nedsättning att erhålla och behålla ett arbete. Kansliet har deltagit i arbetet med en 
förstudie som blev klar i januari 2020. I höst påbörjas fas 2 som innebär att förbere-
da ett projekt som testar utvecklingsarbetets resultat. 
 
Ansökan till Vinnova  
Redan tidigt under pandemin blev 
det tydligt att de fysiska kontak-
terna mellan medarbetarna och 
deltagarna blev svårare och färre. 
Den så viktiga nästan dagliga kon-
takten för uppmuntran, coachning 
och stöd uteblev. En del av aktivite-
terna och samtalen fungerade efter 
en tid via sociala kanaler. Men det 
saknas ett digitalt verktyg för 

                                                        
2 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande symptom 

https://rehabiliteringsbanan.aventus.nu/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/publicerade-riktlinjer/schizofreni/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/publicerade-riktlinjer/schizofreni/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/publicerade-riktlinjer/schizofreni/
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kontinuerlig kommunikation och individuell återkoppling mellan deltagaren, 
medarbetaren och andra som hen själv kan välja och som stödjer stegförflyttnin-
garna närmare arbetsmarknaden. Kansliet har därför, tillsammans med ett teknik-
företag Myindicators, RISE, Attention Stockholm och Stadsmissionen Stockholm 
skickat in en ansökan till Vinnova och utlysningen Civic tech – digitala tjänster för 
stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Projektet innebär att del-
tagaren (medborgaren) är medskapare av ett individanpassat stöd i en mobil-app 
med aktiviteter och återkoppling som hen själv väljer. Det digitala stödet ska även ge 
medarbetarna (offentlig sektor) arbetsglädje och inspiration då de får ett verktyg för 
att stödja och följa deltagarens stegförflyttningar. Beslut tas den 28 oktober. 
 
Uppföljning av insatserna med systemstödet Stratsys  
Sedan hösten 2019 arbetar kansliet 
med att verksamhetsplanering, 
årsredovisning och uppföljning 
sker genom det digitala systemet 
Stratsys. Syftet är att dokumen-
tationen och uppföljningen av 
insatserna blir mer transparent, 
enklare och mer systematiskt. 
Arbetet utgår från förbundets 
styrdokument. 
 
Under våren har kansliet arbetat fram nio olika mål som är samma för de individ-
inriktade och strukturella insatserna. Varje insats kopplas till en eller flera av dessa 
mål. Syftet är att göra det lättare att jämföra insatserna med varandra och förbättra 
analyserna av vilka insatser som ger effekt. Kansliet använder, så långt som möjligt, 
de indikatorer som är framtagna av föreningen Nationella nätverket för samord-
ningsförbund (NNS)3 för att mäta hur målen uppfylls. Indikatorerna bidrar till att 
utveckla insatsernas kvalitet samtidigt som det bidrar till att utveckla samordnings-
förbundens gemensamma kvalitetsarbete. NNS-indikatorerna beskrivs i en manual 
med färdiga enkäter som ska besvaras medarbetarna och/eller deltagarna4. 
 
Två gånger per år skickar förbundets kansli dessutom ut ett antal frågor till insat-
sernas projektledare om hur insatsen utvecklas. Svaren återkopplas till respektive 
styrgrupp och delar återges i förbundets halvårsrapport och årsredovisning. Kansliet 
bjuder även in alla projektledare till gemensamma möten cirka fyra gånger per år för 
inspiration och erfarenhetsutbyte.  
 
Uppdatering av interna dokument 
Under första halvåret har kansliet även arbetat med det Systematiskt brandskydds-
arbetet (SBA) och upprättat en brandskyddspolicy och en kontrolluppföljning i Inci-
dentrapporteringssystem (IA). Inför upphandlingen av ett digitalt arkivhanterings-
system har kansliet genomfört en säkerhetsklassning5 av de uppgifter som förbun-
det hanterar. Kansliet har även, med hjälp av dataskyddsombudet, genomfört en 

                                                        
3 nnsfinsam.se 
4 Användarmanual, Indikatorer Manual för enkätundersökning, Nationella nätverket för 
samordningsförbund, NNS (2018) 
5 Med hjälp av ett verktyg för säkerhetsklassning (KLASSA) 



 
  2020-09-15 
Dnr 2020/49    

 

 

19 (22) 
 

GAP-analys av hur förbundet efterföljer Dataskyddsförordningen. Utifrån detta har 
kansliet bland annat uppdaterat personalhandboken, sekretessinformationen, 
interna policys och dokument, reviderat personuppgifts- och integritetspolicyn och 
information om utlämnande av handlingar. 
 

4. Ekonomisk redovisning 
 
Tabellen nedan visar ett sammandrag av verksamhetens ekonomiska utfall i 
jämförelse med budget för förbundets verksamhet under första halvåret 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tkr Budget Utfall Differens
Intäkter  Jan-juni Jan-juni
Försäkringskassan inkl. AF  8 000 8 000 0
Region Stockholm 4 000 4 000 0
Stockholms stad 4 000 4 000 0
Fakturerade kostnader, ESF-ersättning 1 521 2 069 -548
Övriga rörelseintäkter 0 24 -24
Intäkter Projekt Rätt stöd för mig - 1 013
Summa intäkter 17 521 19 106 -572
                                        
Kostnader   
Aktiviteter/Insatser
Finansiering strukturella insatser 459 534 -76
Kommunikation/ information 60 58 2
Finansiering individinriktade insatser 14 418 12 757 1 661
Utvärdering (individinriktade insatser) 250 75 175
Kostnader Projekt Rätt stöd för mig - 1 013 -
Summa Aktiviteter/Insatser 15 186 14 437 1 762
Styrelse  och kansli     
Styrelse 200 77 123
Revision 30 25 5
Hyra kontorslokal 248 256 -8
Övriga lokalkostnader (eL m.m.) 25 14 11
Lokalvård 35 25 10
Övriga externa tjänster 350 477 -127
Personalkostnader
Löner inkl. sociala avgifter, pension m.m 2 418 2 141 277
Summa styrelse och kansli 3 306 3 014 291
Summa kostnader totalt 18 492 17 451 2 054
Årets Resultat -971 1 655 -2 626
Ingående eget kapital 3 934

Halvårsresultat 2020 för samordningsförbundet Stockholms stad
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I bilagan finns en jämförelse av budget mot utfall för varje enskild insats. Förbundets 
resultat för halvåret 2020 (januari – juni) uppgår till + 1 655 tkr. Detta är i jämförelse 
mot budgeten ett överskott med 2 626 tkr. 
 
Avvikelsen beror på en överbudgetering av insatsen Aktivitetsplatsen. Aktivitets-
platsen är den största insatsen som drivs av förbundet. Budgetavvikelsen är 1 440 tkr 
mindre än budgeterad. Detta beror bland annat på att utgifter för friskvårdande 
aktiviteter och förnödenheter antingen har överskattats eller blivit lägre på grund av 
pandemin. Insatsen Bron (en pilotinsats) visar också ett överskott med 333 tkr vilket 
är cirka 50 procent av budgeterat medel. Detta beror på att insatsen avslutades 
tidigare än planerat med anledning av att den övergick till projektet Rätt stöd för 
mig. Insatsen var planerad att övergå i Rätt stöd för mig från och med juni 2020 
men övergången gjordes redan i april vilket var två månader tidigare än planerat.  
 
Förbundet driver det ESF finansierade projektet Rätt stöd för mig! sedan september 
2019. Projektet består av fem delprojekt varav två finansierats av förbundet under 
första halvåret. Detta innebär att förbundet har personal och andra kostnader som är 
gemensamt för samtliga delprojekten (projektgemensamma kostnader). De projekt-
gemensamma kostnaderna fördelas sedan på de fem delprojekten. De projekt-
gemensamma kostnaderna som avser delprojekten, och som inte finansieras av 
förbundet, avräknas i samband med att ersättningen erhålls från ESF-rådet. Det 
innebär att de projektgemensamma kostnaderna för delprojekten som inte finan-
sieras av förbundet inte belastar förbundets resultat. Under halvåret 2020 har 
kostnaderna som inte påverkar förbundets resultat uppgått till 1 013 tkr.  
 
Fördelning av förbundets kostnader 
Enligt beslut i styrelsen6 ska kostnaderna för administration (kansliet + strukturella 
insatser) uppgå till högst 25 procent av budgeten, vilket innebär att kostnaderna för 
strukturella insatser och kansli för halvåret 2020 inte får överskrida 4 523 tkr (25 
procent av intäkterna under halvåret). Under halvåret har kostnaderna för kansliet 
och strukturella insatser uppgått till 3 606 tkr, vilket är 917 tkr lägre jämfört med 
fördelningen enligt styrelsens beslut.   
 
Sammanfattning 
Budgeterade intäkter för 2020 uppgår till 35 041 tkr. Detta innebär att förbundet har  
17 520 tkr av årets 35 041 tkr att använda för andra halvåret. Utöver det finns 3 934 
tkr eget kapital från föregående år.    
 
Resultatet per den sista juni 2020 är 1 655 tkr, vilket kan jämföras med -971 tkr som 
är förbundets halvårsbudget.  

 
Förbundets intäkter är 18 093 tkr per den sista juni 2020, vilket är 572 tkr högre än 
budgeterat och kostnader blev 2 054 tkr lägre än budgeterad.  

 
Det totala kapitalet förbundet har till sitt förfogande under året består av budgete-
rade intäkter på 32 000 tkr plus förväntade ersättningar från ESF på 3 041 tkr samt 
eget kapital (tidigare års resultat) på 3 934 tkr.  

                                                        
6 Protokoll 5/2019 
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4.1 Helårsprognos 2020  
 
Sammanställningen nedan visar prognos för 12 månader för helåret 2020. 
 
12-månaders prognos (i tkr)   
Finansiering insatser 2:a halvåret   15 186 
Finansiering beslutade under 2020       755  
Lönekostnader 2:a halvåret (kansli och styrelse)   2 418 
Kansli, övriga kostnader 2:a halvåret             688 
Utfall 1:a halvåret    17 451 
Totala kostnader 12 månader:   36 498  

 
Med inkomster och eget kapital för hela året 2020 på 38 975 tkr, minskat med de 
beräknade kostnaderna enligt helårsprognosen ovan på 36 498 tkr, så har förbundet 
ytterligare 2 477 tkr för finansiering av insatser under andra halvåret. 

 
Detta finansieringsutrymme består av eget kapital med 3 934 tkr (från tidigare år) 
minus beräknat resultat för år 2020 med -1 457 tkr (35 041-36 498).    
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Bilaga  
Jämförelse av budget mot utfall för varje enskild insats 

 

Bilaga
Individinriktade insatser Utfall Budget Avvikelse
MIA Stockholm/MIA Vidare 2 326 264 2 611 000 -284 736
Aktivitetsplatsen 4 059 657 5 500 000 -1 440 343
AMA 549 697 424 000 125 697
Prolog 201 890 550 000 -348 110
Grön etablering 167 136 0 167 136
Handledare  Yalla 171 292 158 000 13 292
FINSAM-team 922 024 1 000 000 -77 976
Arbetslagshälsan 206 135 205 000 1 135
DEV 1 616 119 1 543 000 73 119
Integrering av IPS i psykosvården 1 692 372 1 866 500 -174 128
Samordat stöd 510 737 517 500 -6 763
BRON 333 417 667 000 -333 583
Uppföljning- och utvärdering 75 000 250 000 -175 000
Strukturella insatser
Kunskapsdialog och workshops 48 490 40 000 8 490
Finsamkonferens 0 35 000 -35 000
Insatskatalog och hemsida 57 778 60 000 -2 222
Socialt företagande 2 000 0 2 000
Rehabiliteringsbanan 340 590 326 500 14 090
SIP-Samordnare Enskede-Årsta-Vantör 143 114 149 000 -5 886
Summa 13 423 712 15 902 500 -2 478 788

Bilaga Pågående insatser 2020
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