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Inledning 

Förbundet har under året finansierat elva individinriktade insatser. En insats har 
startat upp sin genomförandefas under året och tre insatser har avslutats. 

Deltagarna under året 
Det är totalt 950 deltagare (445 kvinnor, 424 män och 90 anonyma) som deltagit i 
någon av förbundets insatser under året. Det är 478 deltagare som har avslutat en 
insats och 509 nya deltagare som har påbörjat en insats under 2020. 

De som har börjat en insats 
Av de 509 deltagare som påbörjat en insats under året var 251 kvinnor och 258 män. 
Av dessa har 19 procent haft offentlig försörjning fem år eller längre, 37 procent har 
enbart grundskola, 36 procent gymnasium och 19 procent har gått minst ett år på 
högskola/universitet, för 7 procent saknas uppgifter. 

Nästan hälften av deltagarna (46 procent) uppbar försörjningsstöd och 18 procent 
sjuk- eller rehabiliteringspenning vid insatsens början. Enbart 4 procent uppbar 
aktivitetsersättning och sjukersättning vid början. Hela 20 procent har uppgett att de 
inte hade någon offentlig försörjning alls vid insatsens början. 

De som har avslutat en insats 
Under året har totalt 478 deltagare avslutats, 273 kvinnor och 205 män. De flesta har 
avslutas med orsaken ortsatt rehabilitering  (121 kvinnor och 96 män), därefter 

ktivt arbetssökande och/eller arbete och studier  (99 kvinnor och 61 män). 
Antalet deltagare som är aktivt arbetssökande efter en FINSAM-insats har ökat för 
båda könen, framför allt männen. Målen med insatserna är att deltagarna ska närma 
sig arbetsmarknaden, bli aktivt arbetssökande och få ta del av ordinarie insatser hos 
parterna.  

Vid avslutad insats har andelen deltagare med försörjningsstöd gått ner till 41 
procent (från 46 procent) och med sjuk- eller rehabiliteringspenning till 16 procent 
(från 18 procent). Andelen kvinnor med försörjningsstöd har gått från 48 procent till 
44 procent, motsvarande siffror för män är från 44 procent till 37 procent vid 
avslutad insats. Andelen kvinnor med sjuk- och rehabiliteringspenning har gått ner 
från 21 procent vid insatsens början till 19 procent vid insatsens slut. Motsvarande 
siffror för män är från 16 procent till 12 procent vid avslutad insats. 

Andelen deltagare med aktivitetsstöd har gått upp från 5 till 8 procent vid avslut. 

Andelen utan offentlig försörjning har ökat till 22 procent vid avslut (från 20 
procent), män står för större andel utan offentlig försörjning, från 28 procent vid 
insatsens början till 34 procent vid avslutad insats. Andelen kvinnor utan offentlig 
försörjning vid insatsens början och slut är oförändrat på 14 procent. 

Statistiken är svår att tyda då deltagaren kan ha flera försörjningskällor och flera 
sysselsättningar. Förändring av försörjning ger inte heller alltid en rättvis bild av 
deltagarens progression. 

Projektledarnas kommentarer 
Projektledarna/verksamhetsledarna för insatserna vittnar om att målgruppen präglas 
av komplexa behov och lång tid i offentlig försörjning. Omställningen till digitala 
möten har passat bra för en del deltagare som annars har haft svårt att delta. 
Insatserna har i huvudsak genomfört aktiviteter digitalt vilket lett till att potentiella 
deltagare inte påbörjat en insats. De flesta deltagare har kontakt med socialtjänsten 
eller Försäkringskassan. Under året har förbundet sett en ökningar av remitteringar 
från hälso- och sjukvården till vissa insatser. Arbetsförmedlingen remitterar minst 
deltagare oavsett insats. 
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FINSAM-team  

Insatsens mål 
Målet är att deltagarna får en gemensam 
planering och ökad möjlighet till stöd och 
insatser från medlemmarna där deltagaren 
är delaktig i sin egen planering. Målet är 
tydligare kontaktvägar och ansvarsför-
delning mellan myndigheterna samt ökad 
kunskap om varandras uppdrag. 

Insatsägare 
Stockholms Stad 

Samarbetsparter 
Socialtjänst, Jobbtorg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- o sjukvården 

Budget per år 
Cirka 3 miljoner per år. 

Antal projektmedarbetare 
Ulrika Gustafson är projektkoordinator för fem Finsamteam, totalt ingår ca 25 
projektmedarbetare i FINSAM-teamen. 

Förväntat resultat per år 
250 deltagare erbjuds möte med FINSAM-teamet och samtliga ska ha en gemensam 
plan. Av de gemensamma planerna ska 50 procent av aktiviteterna vara helt genom-
förda och 50 procent delvis genomförda efter sex månader. 80 procent av FINSAM-
teamens medarbetare anser att FINSAM-teamen bidrar till bättre samverkan. 

Uppföljning 

1. Är inflödet av deltagare till insatsen enligt plan? Anmäler alla involverade 
aktörer deltagare? 
Antal genomförda möten under 2020 har varit 108 möten. Det har varit få anmäl-
ningar totalt under året, men har ökat senaste månaderna. Alla medlemsparter 
anmäler, men som tidigare står stadsdelsförvaltningarna för flest anmälningar. 
Anmälningarna från hälso- och sjukvården har ökat, rehab-koordinatorerna anmäler 
näst flest deltagare. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anmält få, men i 
november-december har flera anmälningar inkommit från Arbetsförmedlingen. 

2. Hur har projektet särskilt uppmärksammat eller anpassat insatsen för män 
respektive kvinnor under perioden? 
Som tidigare, inga särskilda anpassningar, 56 kvinnor och 52 män har deltagit i 
team-möte. Intressant är att majoriteten av dem under 30 år män och de över 30 år 
kvinnor. 

3. Beskriv resultat och effekter utifrån insatsens uppsatta mål (deltagare och 
samverkan) 
I början av 2020 togs beslut om att ändra antal deltagare per FINSAM-team-möte 
från tre till två främst pga arbetsmiljön. Teammedarbetarna hann knappt förbereda 
och ta paus mellan mötena. När mötena övergick till videomöten och senare telefon 
under pandemin blev team-mötena också mer krävande. Två deltagare per FINSAM-
team istället för tre innebär som mål ca 220 deltagare per år. Resultatet blev att 108 
deltagare har träffat ett FINSAM-team under året och fått en gemensam planering. 
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Flera orsaker kan ligga bakom det lägre inflödet såsom att tre team under hela eller 
del av året saknat representant från hälso- och sjukvården. Corona-pandemin har 
också påverkat inflödet liksom Arbetsförmedlingens omorganisation. Det har även 
varit svårt att nå ut med information om teamen även om en del informations-
möten skett digitalt. Samordningsförbundet har ordnat ett webbinarium i oktober 
om bland annat om FINSAM-teamen som gav effekt då antal anmälningar ökade 
under november och december. 

Vid sexmånaders-uppföljningen av deltagarnas planeringar har det framkommit att 
flera av de inplanerade aktiviteterna skjutits upp eller fördröjts då det pga pandemin 
varit svårt att boka möten och/eller för att många personer tillhör en riskgrupp. Färre 
personer har därmed också kommit igång i en aktivitet såsom arbetsträning. 

Kunskapsutbytet i teamen fortgår och ny kunskap tillförs inte minst med nya team-
medarbetare från hälso- och sjukvården. Samtidigt kvarstår svårigheterna med att 
olika bedömningar görs av Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården och Försäk-
ringskassan gällande deltagarnas förmåga/förutsättningar att kunna arbeta och 
vilken insats som därmed är lämpligast. Avsaknaden av förrehabiliterande insatser 
som är lämpliga för alla målgrupper är tydlig. Som en lösning diskuteras och efter-

oftare tenderar att hamna hos hälso- och sjukvården. I teamen blir det tydligt vilka 
-

heterna och som det är svårt för teamen att lösa/överbrygga på ett strukturellt plan. 
Här behövs stöd av styrgrupp och högre chefer. 

På individnivå är förhoppningen att planeringen från team-mötet ändå leder framåt 
och att den följs, dock har det under 2020 varit svårt att fullfölja alla planeringar. Det 
finns också tendenser till att anmälarna inte jobbar vidare med planeringen efter 
mötet, eventuellt pga pandemin. Det här kommer diskuteras under den planerings-
dag som är inbokad med alla teammedarbetare. Här kommer också betydelsen av 
teamens nya funktion, lotsen, in. 

4. Vilka aktiviteter har genomförts utifrån insatsens uppsatta mål? 
De sex FINSAM-teamen har fortsatt sitt arbete med att möta deltagare för att nå en 
gemensam planering. Teamen ställde i mars om från fysiska möten till Skype-möten 
och efter sommaren till telefonmöten. 

I september började teamens lots sitt arbete som i första hand består av två delar. 
Dels, vid behov och som en följd av planen från mötet, få uppdrag att stötta 
deltagaren i en eller flera av aktiviteterna i planen, men också att efter ca två 
månader följa upp den gemensamma planen med anmälaren. Lotsen har träffat/haft 
kontakt med 8 deltagare och påbörjat uppföljningen av planerna från höstens 
möten. Funktionen följs upp av koordinatorn och lotsen samt diskuteras vid 
teamens planeringsdag. Lotsen har även bistått med administrativt arbete. 
Utvärderingen som görs av Inspektionen för socialförsäkringen har fortgått under 
året och tar fortsatt en hel del resurser i anspråk, ett arbete som kommer pågå till 
juni 2021. 

Kontakt med alla jobbtorg har tagits för att samarbeta kring de aspiranter som 
coacherna vill återremittera till stadsdelarna. Innan återremittering diskuteras med 
biträdande enhetschef om ärendet ska anmälas till FINSAM-team-möte. 

5. Hur har styrgruppen fungerat, funktion och stöd? 
Fyra genomförda styrgruppsmöten under året. Första halvåret saknades fortsatt 
representation från alla parter på mötena, men under hösten har alla parter närvarat. 
Viktigt med diskussioner kring parternas insatser och bedömningar t.ex. kring 
arbetsförmåga. Frågor som teamen måste lösa under team-möten och där mer stöd 
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och guidning behövs från chefs-/strukturell nivå. Diskussions- och informations-
utbytet ovan fortsätter på kommande styrgruppsmöten och ger förhoppningsvis 
mer stöd och tydlighet till teamarbetet och mötet med deltagare. 

Svårt få stöd av alla i gruppen om de ombeds undersöka en specifik fråga, som 
exempel en fråga om krypterad e-post, lättare att avfärda än att ta reda på vad som 
faktiskt gäller. 

Styrgruppen har sagt ja till att Samordningsförbundet undersöker med parterna om 
det är möjligt att, istället för sex team, skapa ett eller två team som arbetar över hela 
staden och där teammedarbetarna har mer mandat och kan fatta beslut gällande 
deltagarna. Frågan behöver diskuteras vidare om det går att lösa praktiskt och om 
det kan vara ett än mer kostnadseffektivt sätt att arbeta framöver. 

6. Hur har personalsituationen varit, bemanning, arbetsmiljö? 
Många teammedarbetare har bytts ut en eller flera gånger under året, vilket gett en 
del merarbete åt koordinatorn. Alla har inte heller en back-up, men vid frånvaro/ 
sjukdom har det i de flesta fall ändå lyckats lösa sig alternativt att möten har flyttats 
fram om en viktig part saknats. 

Alla team hade i december full bemanning, tre nya rehab-koordinatorer har börjat 
 

Arbetsmiljön är bättre med två möten istället för tre per möte. Nu finns tid för 
pauser och efter mötena tid för informationsutbyte och frågor mellan team-
medarbetarna. Samtidigt vittnar alla om att det är mer energikrävande att ha möten 
via telefon. 

7. Hur arbetar ni med eventuell implementering och spridning av insatsen? Hur 
ser de samverkande parterna på en eventuell implementering av insatsen? 
FINSAM-teamen är redan på etablerad form av samverkan. 

8. Vilka utmaningar har ni haft? 
Avsaknad av tre representanter från hälso- och sjukvården har varit en utmaning. 

Pandemin har inneburit en hel del utmaningar. När team-mötena i mars övergick till 
att ske via Skype visade det sig att många teammedarbetare inom hälso- och 
sjukvården inte fick lov att delta utifrån datasäkerhet. Efter sommaren har tjänsten 
telefonmöte använts och därmed har mötena löpt på som tidigare. 

Att inte kunna möta deltagaren fysiskt och inte ens kunna se varandra via video-
konferens är otillfredsställande och riskerar att bli rörigt då det är lätt att prata i mun 
på varandra, men deltagare och anmälare har ändå uppskattat att mötet kunnat 
genomföras och det har fungerat över förväntan väl. 

Inspektionen för Socialförsäkringens utvärdering är en utmaning som kräver både 
tid och extra logistik förutom att få deltagare att förstå och tacka ja till att delta i 
utvärderingen. 

Sekretess och datasäkerhet är en utmaning både enligt ovan, men också då 
sekretesshandlingar hanteras som behöver distribueras till teammedarbetarna och 
nu måste avidentifieras med tip-ex innan de mejlas ut. Samordningsytor/krypterad 
e-post borde utvecklas mellan parterna när det gäller sekretesshandlingar. 

Hälso- och sjukvården behöver utreda om det går att utforma ett samtycke som ger 
deras teamrepresentanter tillåtelse att läsa deltagarnas journaler. Samtycket om 
informationsutbyte mellan teammedarbetarna behöver därmed eventuellt utvecklas 
i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
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9. Vilka framgångsfaktorer har ni sett 
Då vi saknat teammedarbetare från hälso- och sjukvården och kunnat normalisera 
möten via telefon har fler av deltagarnas läkare och annan vårdpersonal bjudits in 
och deltagit i mötena. 

Fler personer under 30 år har anmälts till teamen, men också fler i spannet 30-40 år. 
Det känns bra och angeläget att få till en planering för de yngre för att förhindra/ 
förkorta tiden utanför arbetsmarknaden. 

Lotsen är en välkommen funktion som fyller ett behov i de fall då det är svårt för 
andra parter att ha tid att ge det där extra och värdefulla stödet till deltagaren. 
Funktionens roll följs upp och utvecklas efter hand. 

Medarbetarna i teamet anser att team-mötena bidrar till ökad kunskap om varandras 
uppdrag. 

10. Övrigt 
En tendens under året är att personer med neuropsykiatriska diagnoser har ökat. 
Bland de yngsta som anmäls är det den funktionsnedsättning som är vanligast. 
Viktigt att deltagarna får det individuella och anpassade stöd som de behöver från 
alla parter. 

 

Aktivitetsplatsen  

Insatsens mål 
Kvinnor och män ska efter Aktivitets-
platsen kunna ta del av Arbetsförmedlin-
gens utbud av insatser, det förstärka 
samarbetet mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen eller Jobbtorg 
Stockholms utbud av insatser. 

Insatsägare 
Samordningsförbundet Stockholm Stad 

Samarbetsparter 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jobbtorg, socialtjänsten, hälso- och 
sjukvården 

Budget per år 
Cirka 11 miljoner kronor per år. 

Antal projektmedarbetare 
Siri Persson är verksamhetsledare samt tio arbetskonsulenter. 

Förväntat resultat per år 
Erbjuda stöd åt 100 deltagare per år varav 60 procent ska vara kvinnor och 40 
procent män. 
- 60 procent av kvinnorna och 60 procent av männen tar del av ordinarie insatser 
hos Arbetsförmedlingen och Jobbtorg 
- 90 procent av kvinnorna och 90 procent av männen upplever ökad 
aktivitetsförmåga  
- 95 procent av kvinnorna och 95 procent av männen upplever ökad egenmakt  
- 80 procent av kvinnorna och 80 procent av männen ska ha upplevt rätt stöd  
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Uppföljning 

1. Är inflödet av deltagare till insatsen enligt plan? Anmäler alla involverade 
aktörer deltagare? 
Vi kan konstatera att vi inte nått upp till ca 100 pågående deltagare samtidigt. Som 
högst har det varit i 94 deltagare samtidigt. Arbetsförmedlingen anmäler inte 
deltagare till Aktivitetsplatsen, i övrigt anmäler alla involverade aktörer. 
Försäkringskassan och stadsdelsförvaltningarna är de som anmäler flest deltagare. 
Från vården är det framförallt rehabiliteringskoordinatorerna inom psykiatrin som 
anmäler deltagare. 

2. Hur har projektet särskilt uppmärksammat eller anpassat insatsen för män 
respektive kvinnor under perioden? 
Det är fortfarande flest kvinnor som anmälts och som även tar del av insatserna på 
Aktivitetsplatsen. 

3. Beskriv resultat och effekter utifrån insatsens uppsatta mål (deltagare och 
samverkan) 
Av dem som lämnar insatsen (siffror hämtade ur egen statistik) är det 32 procent 
som gått vidare till studier eller fortsatta rehabiliteringsinsatser hos Jobbtorg eller till 
Förstärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Majoriteten, 
68 procent, har återgått till remittent med kvarstående grundförsörjning. Målet är att 
60 procent ska gå vidare till arbete/studier eller fortsatta aktiva 
rehabiliteringsinsatser. 

Indikators-enkäten från NNS som deltagare fått svara på visar att deltagarna anser 
sig bli lyssnade på men som många andra FINSAM-insatser känner deltagarna sig 
inte helt redo för att ta ett arbete. 

4. Vilka aktiviteter har genomförts utifrån insatsens uppsatta mål? 
Aktivitetsplatsen arbetar systematiskt med att tillfråga deltagarna om deras tankar 
och idéer om aktiviteter. Samtliga aktiviteter som erbjuds deltagarna har tillkommit 
efter förslag från dem. Utgångspunkten är att deltagarna ska vara aktör i sin egen 
rehabiliteringsprocess. Senast utvecklade aktivitet är en skrivarcirkel. Det finns 
förslag om aktiviteter som inte har realiserats med hänsyn till restriktioner på grund 
av pandemin. Exempelvis öppet hus för samtal, spel, fika och liknande samt besök på 
museer eller annan offentlig miljö. 

5. Hur har styrgruppen fungerat, funktion och stöd? 
Det finns en kontinuerlig dialog i samband med styrgruppsmöten som visar intresse 
och engagemang för verksamheten. 

6. Hur har personalsituationen varit, bemanning, arbetsmiljö? 
I medarbetarsamtal anges hög trivsel på arbetsplats och med verksamheten. Under 
senhösten genomfördes en individuell genomgång av medarbetarens upplevelse av 
distansarbete samt dennes fysiska arbetsmiljö i hemmet. Där framkommer såväl 
positiva upplevelser som negativa upplevelser med att arbeta i huvudsak digitalt. De 
medarbetare som behövt komplettera med teknisk utrustning har erbjudits det. 

En person lämnade verksamheten i samband med jul- och nyårsledigheterna. Hen 
går tillbaka till Arbetsförmedlingen i enlighet med eget önskemål. Ny medarbetare 
tillträder den 1 februari 2021. 

7. Hur arbetar ni med eventuell implementering och spridning av insatsen? Hur 
ser de samverkande parterna på en eventuell implementering av insatsen? 
Inte aktuellt då Aktivitetsplatsen är en fast verksamhet. Däremot arbetas det intensivt 
med information för att nå medlemmarna om insatsen. 
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8. Vilka utmaningar har ni haft? 
Pandemin och utvecklandet av digitala metoder har ställt stora krav på oss, särskilt 
som det har krävts kompetens inom IT säkerhet och verktyg som vi inte har (den 
har blivit bättre). Den känslomässiga aspekten av olika individers, såväl deltagare 
som medarbetares, förhållningssätt till pandemin är fortsatt en utmaning för 
verksamheten. 

Pandemin har medfört att vi arbetar individuellt i högre utsträckning än tidigare. Vi 
anpassar aktiviteten till individen och dess situation vilket bland annat medfört 
individuella promenader där deltagaren bor. 

9. Vilka framgångsfaktorer har ni sett 
Vi kan glädjande notera att deltagarna är positiva till det bemötande och de 
aktiviteter som ges. Det är framförallt det individuella bemötandet som deltagarna 
anger som värdefullt. 

Pandemin och övergången till att möta deltagare digitalt är inte enbart negativt. 
Förutom att deltagarna orienterar sig och lär sig använda exempelvis Skype, vilket i 
sig rustar dem bättre inför arbete eller utbildning, är verksamheten mer tillgänglig 
för alla. Flera deltagare har startat med individuella promenader. Om de hade varit 

de kanske inte påbörjat insatsen 

 

MIA Vidare  

Insatsens mål 

Att stötta människor som riskerar bli 
kvar i långvarig offentlig försörjning 
och erbjuda anpassat stöd för att de 
ska kunna göra stegförflyttningar mot 
arbetsmarknaden/självförsörjande. Att 
genom samverkan öka samsynen 
kring målgruppen och dess behov samt att metoder och resultat ska implementeras. 

Insatsägare 

Stockholms Stad 

Samarbetsparter 
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansvarar för insatserna. 

Budget per år 
Cirka 4,7 miljoner kronor per år 

Antal projektmedarbetare 
Sandra Liljefors Möll är projektledare samt 4,5 personal varav tre CM på 100 procent 
och en CM på 50 procent samt en arbetsträningsansvarig på 100 procent. 

Förväntat resultat per år 
Antal deltagare som förväntas erbjudas case management under 2021 är 90 
deltagare samt 43 deltagare ska erbjudas arbetsträning. 
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Uppföljning 

1. Är inflödet av deltagare till insatsen enligt plan? Anmäler alla involverade 
aktörer deltagare? 
Inflödet är bra, i slutet av 2020 har vi mer än 30 personer i kö till projektet. 
Arbetsförmedlingen, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Bromma 
stadsdelsförvaltning har inte skickat någon intresseanmälan under perioden. 
Verksamheter inom Region Stockholm och Försäkringskassan anmäler flest 
deltagare. 

2. Hur har projektet särskilt uppmärksammat eller anpassat insatsen för män 
respektive kvinnor under perioden? 
Projektet arbetar utifrån de horisontella principerna och ska utgå från individens 
förutsättningar, behov och önskemål, anpassningar ska göras utifrån individen 
(oavsett kön). Projektgruppen har arbetat med s.k. micro-händelser för att 
uppmärksamma om vi gör skillnad på män och kvinnor, utifrån de samhällsnormer 
vi bär med oss. Vi har uppmärksammat att vi i vissa fall gör skillnad på män och 
kvinnor, vilket vi fortsatt kommer arbeta med. 

3. Beskriv resultat och effekter utifrån insatsens uppsatta mål (deltagare och 
samverkan) 
Riskanalys har gjort för att synliggöra förändringsteoriernas utfall, aktiviteter o.s.v. 
Arbetsträningsansvarig har uppgett svårigheter att nå resultatet på 60 deltagare, 
projektledare har ändrat i arbetsprocessen för att projektet ska klara det målet. Detta 
innebär att arbetsprocessen för Case managers utökas, resultatet av detta kan inte 
redogöras för i nuläget. 

Utfallet för 2020 är enligt plan, främst då projektet fick deltagare från tidigare MIA-
projektet och att tidigare intresseanmälningar gjorde att projektet inte har haft några 
svårigheter att starta upp deltagare. Avslutade deltagare är få, 15 deltagare. Vissa 
deltagare har haft mer än 12 månader i projekttid totalt då de deltagit i första MIA-
projektet med andra tidsperspektiv än nuvarande projekt på inskrivningstid 12 
månader. 

Utfall i slutet av december 2020 är att stöd getts till 62 deltagare, (detta enligt 
Aventus, stämmer inte med SUS ovan, då dokument försenats/ej inkommit från 
projektmedarbetare) varav 31 kvinnor, 29 män och 2 ej angett kön. 16 deltagare har 
haft arbetsträning varav 9 kvinnor och 7 män. 3 deltagare, 3 män har parallell insats 
Case manager och arbetsträning. 

15 deltagare har avslutats: 1 ej kön, 9 kvinnor, 5 män. 14 deltagare har fullföljt 
projektet enligt plan. 

Avslut har gjorts till följande; Arbete: 1 person, varav 1 kvinna. Studier: 1 person, 
varav 1 kvinna. Arbetslivsinriktad rehabilitering kommun: 3 personer, varav 1 ej kön, 
och 2 män. Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetsförmedlingen: 3 personer, varav 1 
kvinna, 2 män. Fortsatt medicinsk/social rehabilitering: 5 personer varav 5 kvinnor. 
Sjukdom: 1 person varav 1 man samt Avbrutit av annan känd anledning: 1 person, 
varav 1 kvinna. 

Deltagarnas primära försörjning vid avslut är; 
Sjuk och Rehab penning: 9 personer, varav 1 ej kön, 5 kvinnor, 3 män. Ekonomiskt 
bistånd: 3 personer, varav 1 kvinna, 2 män. Ingen ersättning: 3 personer, varav 3 
kvinnor. 

Enligt indikators-enkäterna (NNS) behöver projektgruppen främst arbeta med att 
deltagarna ska utveckla sätt att hantera sin situation och bli mer redo att arbeta eller 
studera. 
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Alla remitterande handläggare har deltagit i projektets samverkansaktiviteter i form 
av trepartsmöten (vissa digitala). Projektets remittenter har god samverkan med 
medarbetarna och har samsyn gällande målgruppen, i den mån projektgruppen har 
vetskap. Vissa svårigheter att nå remittenter har synliggjorts, projektmedarbetarna 
skall skriva avvikelser i de fall samverkan inte fungerat. Intressentgruppen för 
projektet har sitt första möte planerat till slutet av januari 2021. 

4. Vilka aktiviteter har genomförts utifrån insatsens uppsatta mål? 
Aktiviteter enligt Case management-metod som genomförts är individuellt stöd, 
samordning av insatser, arbetsträning, systematiskt arbetssätt gällande frågor om 
våld, indikatorenkäter samt MIA-projektets egen avslutsenkät. 

5. Hur har styrgruppen fungerat, funktion och stöd? 
Styrgruppen skapades inför starten sommaren 2020 och har endast setts digitalt, 
vilket medfört att styrgruppsmötena främst blivit rapporterande möten. Ett tillfälle 
med en konsult för att genomföra styrgruppsutbildning har skett vilket tydliggjorde 
styrgruppens ansvar och funktion samt projektledarens uppdrag. 

6. Hur har personalsituationen varit, bemanning, arbetsmiljö? 
Projektet MIA Vidare Stockholm stad startade 2020-06-01. Tre projektmedarbetare 
gick över från tidigare MIA projekt till nuvarande projekt. En av de tre är inlånad till 
projektet från Arbetsförmedlingen och är ansvarig för insatsen arbetsträningen. En 
projektledare har arbetat 50 procent från start av projektet fram till sista augusti, då 
projektledare anställdes på 100 procent. En Case manager avslutade sin anställning 
sista augusti och två nya Case managers anställdes från första september. En Case 
manager 50 procent har anställts, med start i mitten av januari 2021. Därmed är det 
full bemanning i projektet enligt plan. 

Arbetsmiljön har påverkats av Covid -19, riskanalys har gjorts och projektgruppen 
har ställt om från fysiska möten till digitala i största möjliga mån. Inga resor under 
rusningstrafik, alla fysiska möten genomförs enligt restriktioner o.s.v. I nuläget har 
omställningen ingen större påverkan på utfallet, däremot har det påverkan på 
projektgruppens planerade kontorstider och således gruppens team-work. 

En anställd i projektet har uppgett kommunikationssvårigheter, mellan sig själv och 
projektledare. Projektledare har annan syn på problematiken än medarbetaren, 
konfliktlösningssamtal har skett under perioden utan resultat, en extern 
konfliktlösare kommer bistå framåt. 

7. Hur arbetar ni med eventuell implementering och spridning av insatsen? Hur 
ser de samverkande parterna på en eventuell implementering av insatsen? 
Vi har haft flertalet informationsmöten för att nå ut till så många intressenter som 
möjligt initialt. Uppdatering av projektet på MIA projektets hemsida, 
Samordningsförbundets hemsida, insatskatalogen samt intranätet för 
stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista och på sociala medier har gjorts. 

Implementeringsplan är under arbete och styrgruppen kommer få stöd av en 
konsult för att utveckla implementeringsplanen. En i styrgruppen har tidigare angett 
önskemål om att implementera Case management och arbetsträning som insatser. 

Pilotprojekt som involverar relationvåldsteamet och Ekonomiskt bistånd i Rinkeby-
Kista har påbörjats och vi avvaktar just nu att se om enhetscheferna på respektive 
enhet är intresserade att påbörja en pilot. Syftet är att Case manager-insatsen ska 
stödja deltagare från relationsvåldsteamet att komma närmare arbetsmarknaden 
och att synliggöra om implementering av metoden kan ge ett positivt resultat för 
dessa individer. 
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8. Vilka utmaningar har ni haft? 
En utmaning i projektet är Covid -19 och att de remitterande organisationer endast 
har digitala möten, vilken kan försvåra den tillitsskapande kontakten mellan Case 
manager och deltagare. 

Arbetssituationen för projektgruppen enligt restriktionerna har medfört visst 
merarbete. 

En annan utmaning har varit att tidigare MIA projekt och nuvarande MIA Vidare 
projekt skiljer sig åt i insatser och genomförande. 

Utmaning gällande dokumentationskravet då det varit oklart vad och hur projekt ska 
dokumentera, detta är nu löst och projektet kommer dokumentera i ett av stadens 
verksamhetssystem FLAI. 

En utmaning i projektet är att deltagare har behov av längre tid än 12 månader för 
att nå sitt mål, gäller främst deltagare som har insatsen arbetsträning där deltagare 
ska pröva sin arbetsförmåga utifrån långsam upptrappning av arbetstider. 

Utmaningar har funnits gällande mätning av stegförflyttningar. Uifrån BIP-analysen 
har projektet tagit fram dokument för att kunna mäta steg i livsområdet, för att se 
vad deltagarna i projektet har behov av innan de kan ta steget mot 
arbetsmarknaden. 

10. Vilka framgångsfaktorer har ni sett 
Att digitala möten, för vissa deltagare är mer fungerande än fysiska möten. Att Case 
management metodiken i stort fungerar positivt för målgruppen. 

11. Övrigt 
Projektgruppen kommer arbeta fram en tydligare plan under planeringsdagen. 

 

Rätt stöd för mig!  

Insatsens mål 
Hitta välfungerande sätt att ge stöd till unga med 
behov av samordnade instser samt skapa en hållbar 
och effektiv samverkanstruktur. 

Insatsägare 
Samordningsförbundet Stockholm Stad 

Samarbetsparter 
Samordningsförbunden SUVS och Värna (Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna samt 
Värmdö och Nacka), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm 

Budget per år 
ESF-finansiering, totalt 48 miljoner kronor på tre år 

Antal projektmedarbetare 
Johanna Thagemark är projektledare samt 4 personal på kansliet plus 
delprojektledare. 

Förväntat resultat per år 
Totalt ca 600 deltagare under projektperioden 
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Uppföljning 

1. Är inflödet av deltagare till insatsen enligt plan? Anmäler alla involverade 
aktörer deltagare? 
Takten i inflödet av deltagare har hittills varit något lägre än beräknat. Det har 
sannolikt flera förklaringar. Eftersom det är en viss eftersläpning i inrapportering av 
uppgifter, projektet inledde sin genomförandefas i april 2020. Underlaget är ännu 
inte tillräckligt stort för att med säkerhet kunna utläsa hur takten i inflödet kommer 
att se ut under genomförandet. Av förklarliga skäl har inflödet varit lägre under 
sommarmånaderna. 

Både möjligheten att rekrytera nya deltagare med hjälp av parterna och möjligheten 
att få in underskrivna tidrapporter av deltagare som medverkat i aktiviteter bedöms 
dock påverkas av den rådande pandemin. Projektet ser ännu ingen anledning att 
rapportera ett lågt inflöde som en avvikelse. Utvecklingen följs dock noga. 

Totalt under perioden april-december har projektet haft 90 deltagare, 35 kvinnor 
och 55 män som projektet inrapporterat arbetade timmar för. Alla deltagare är 
under 35 år. 

2. Hur har projektet särskilt uppmärksammat eller anpassat insatsen för män 
respektive kvinnor under perioden? 
Det är väl belagt i forskningen att faktorer som kön, klass, utbildningsbakgrund och 
etnicitet påverkar ungas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Projektet 
har därför valt ett rättighetsbaserat arbetssätt där de mänskliga rättigheterna ska 
genomsyra allt arbete. I det innefattas perspektiv som jämställdhet, tillgänglighet 
och ickediskriminering. Perspektiven ingår i de horisontella principer som alla 
projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden ska använda sig av. 

3. Beskriv resultat och effekter utifrån insatsens uppsatta mål (deltagare och 
samverkan) 
Då projektet fortfarande är i den inledande delen av genomförandefasen har inte de 
önskade resultaten och effekterna uppnåtts än. Projektet har satt effektmål både på 
individ och organisationsnivå, både på kort och lång sikt. 

På deltagarnivån är ett resultat att 55 procent av dem som avslutats under 
genomförandet har avslutsorsak arbete eller studier. 

4. Vilka aktiviteter har genomförts utifrån insatsens uppsatta mål? 
Förbundet står för det projektövergripande stödet för alla delprojekten. Stöder har 
gått ut på bland annat att genomföra workshops utifrån metoden Appreciative 
Inquiry (AI) inkl. kartläggning av best practice kopplat till förändringsteorin, gap-
analys och framtagning av aktivitetsplan, arbetat med tjänstedesign utifrån 
deltagarnas behov, involverat deltagare i digital egenmakt- framtagandet av en app, 
tagit fram struktur för avvikelserapportering och gemensamt metodmaterial. 
Projektstödet har också erbjudit stöd för delprojekten i arbetsgivararbetet samt stöd 
i de lokala implementeringsplanerna. 

5. Hur har styrgruppen fungerat, funktion och stöd? 
Varje delprojekt har egna styrgrupper. Förbundet ansvarar för den regionala 
styrgruppen som träffats regelbundet under året. 

6. Hur har personalsituationen varit, bemanning, arbetsmiljö? 
Några delprojekt har bytt projektledare vilket påverkat arbetsbelastningen för det 
projektövergripande stödet. Något delprojekt har totalt saknat en ansvarig vilket 
försvårat dokumentation av arbetsmetoder och kommunikationen med det 
projektgemensamma stödet. Något delprojekt har också haft svårt att delta i de 
projektgemensamma aktiviteterna. 
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7. Hur arbetar ni med eventuell implementering och spridning av insatsen? Hur 
ser de samverkande parterna på en eventuell implementering av insatsen? 
Det projektgemensamma stödet understödjer samtliga insatser i arbetet för 
implementering. Samtliga fem insatser som ingår kommer att ta fram 
implementeringsplaner. Via det externa processtödet som projekten kan få av ESF-
rådet kommer workshops för implementeringsarbete att genomföras i samtliga 
lokala styrgrupper. 

8. Vilka utmaningar har ni haft? 
Avvikelser med anledning av Covid-19 
Projektet har under perioden gjort en fördjupad risk- och konsekvensanalys med 
anledning av Covid-19. För närvarande har inte projektet sett några direkta 
ekonomiska effekter på verksamheten. Den projektpersonal som har tidsredovisat i 
projektet har varit i tjänst som vanligt och samtliga insatser har fortsatt med 
deltagararbetet i stort sett enligt plan. 

De långsiktiga ekonomiska effekterna är svåra att bedöma i dagsläget. Vi räknar med 
viss sjukfrånvaro för projektpersonal och färre genomförda deltagaraktiviteter i 
inledningsskedet av genomförandefasen. Men då budgeten för genomförande enligt 
plan sträcker sig från april 2020 - april 2022 så bedömer vi att det inte kommer att 
påverka projektets genomförande och budget i någon högre utsträckning på lång 
sikt. Detta under förutsättning att utvecklingen inte blir ett långvarigt tillstånd av lock 
down-karaktär på samhällsnivå eller att vi skulle drabbas av omfattande långvarig 
sjukdomsspridning bland projektpersonalen. 

Projektet följer de nationella rekommendationerna som kommer från regeringen 
och myndigheterna. Projektet kommer även att följa de riktlinjer som finns inom 
respektive organisation där våra projektmedarbetare är anställda. Avstämningar har 
skett med samverkansparters om vilka riktlinjer som finns kring Covid 19. Aktiviteter 
har planerats om med anledning av att många projektmedarbetare och 
samarbetspartners har fått nya riktlinjer om att i möjligaste mån arbeta hemifrån 
och undvika fysiska möten. Aktiviteterna kommer att anpassas efter de 
rekommendationer som finns och de aktiviteter som blir inställda kommer att 
genomföras när läget tillåter. 

Anpassningar av det individuella stödet som skett med anledning av den rådande 
pandemin: 

 En del av den fysiska verksamheten har gått över till att bli digital. Exempelvis 
har verksamheten Hoppet gjort en risk- och konsekvensanalys tillsammans 
med deltagare i insatsen. Utifrån det har en digital dropin-verksamhet via 
plattformen Discord framarbetats. Den digitala plattformen har lett till att 
deltagare som haft svårt att ta sig till de fysiska dropin-tiderna har kunnat 
medverka. Andra deltagare har valt att inte nyttja den digitala drop in-tiden 
utan föredrar i stället enskilda uppföljningar med projektpersonal. DEV 
använder SLACK som digital plattform. Det har blivit en ökad aktivitet på 
SLACK för tidigare deltagare som ingår i DEV:s alumni-nätverk. Vissa har fått 
ett förnyat stödbehov utifrån Corona och personalen har bland annat stöttat 
med kontakter med A-kassan. 

 För de insatserna där de fysiska aktiviteterna är i gång har det förekommit 
bortfall av deltagare. Projektmedarbetarna har letat efter andra 
kommunikationsvägar för att checka av hur det är med deltagarna. 
Projektmedarbetarna arbetar kommunikativt utifrån regeringens och 
myndigheternas riktlinjer och ger deltagarna stöd i att tolka vad det innebär 
för dem. 
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 I Bron har projektpersonalen fått dispens från sina organisationer för att 
kunna ta fysiska möten med elever och skolpersonal inom 
gymnasiesärskolorna. 

 Eftersom delprojektet VärNa gör en glidande övergång i projektet så har de 
under första halvåret 2020 inte varit påverkade av situationen med Covid-19 i 
deltagararbetet i projektet. 

Avvikelser samverkan 
Flera av insatserna upplever försvårad kontakt med Arbetsförmedlingen under 
perioden. När det gäller deltagare som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har 
delprojekten bevittnat svårigheter att komma i kontakt med myndigheten 
överhuvudtaget. 

Generellt upplever delprojekten att det är svårt att komma i kontakt med parterna 
och att det är högt tryck på verksamheterna. Många handläggare är själva inte på 
plats och kan då inte komma på möten med deltagare. Det upplevs att det finns en 
risk för att de inte kan prioritera att följa upp deltagare. Insatserna arbetar för att i 
möjligaste mån upprätthålla de etablerade kontakterna hos parterna. 

9. Vilka framgångsfaktorer har ni sett 
Bron 

 Bron börjar hitta sin roll på befintliga skolor och har utvecklat gott samarbete 
med skolorna, elever och lärare. 

 Flera elever har fått möjlighet till sommarjobb samt att gå vidare till arbete 
eller studier 

 Tidig kontakt med elever och mentor. 

 Elevpersonal som är positiva till projektet. 

 Framgång att det inledningsvis fanns en SIUS-konsulent från 
Arbetsförmedlingen i projektet. Det har underlättat processen och 
handläggningstiden på Arbetsförmedlingen. Det har också varit fördelaktigt 
för deltagare att få en tidig inskrivning och insatser. 

 Att vi under den rådande situationen ändå kunnat tillämpa projektet på de 
befintliga skolorna. 

DEV 
ESF-deltagandet har redan skapat flera framgångsrika effekter gällande att kunna 
arbeta mer strategiskt med långsiktig uppföljning och planerad utveckling. Tillgång 
till nätverket som ingår i Rätt stöd för mig! är av stort värde och vi har haft bl.a. 
givande workshops med deras team. 

Även om det har varit ett tufft halvår ser vi framgångar hos våra deltagare. Det 

är 27 grader inomhus och teamet är tyngt av utmaningarna. Det är flera som är 
antagna till studier och börjar studier inom kort, även inom helt andra utbildningar 
som redovisningsekonom. I det fallet är det en Prolog-ungdom, och kombinationen 
DEV+Prolog verkar vara en framgångsfaktor. 

HOPPET 

 Hög grad av inflytande från deltagarna i utformningen av lokal, stöd och 
aktiviteter. 

 Riktad information till styrelse och styrgrupp och informationsinsatser hos 
parterna har lett till ett ökat inflöde. Mötesplatsen Hoppet börjar bli känd och 
efterfrågad även av parter som inte ingår i projektet. 

 Dropin- verksamheten gör att de enskilda mötena med coachen går bättre 
och blir mer träffsäkra när coacherna på ett förutsättningslöst sätt kunnat 
bygga allians med deltagarna i den öppna verksamheten. 
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VärNA 

 Delprojektet kommer att ha ett nära samarbete med Försäkringskassan som 
kan hjälpa till och informera personer som fått avslag på aktivitetsersättning 
om projektet. 

 Delprojektet kommer att använda sig av mobiliseringskurser som man har 
goda erfarenheter av från genomförandet av ESF-projektet Mobilisering inför 
arbete (MIA). 

ProLog Globen 

 Ett unikt arbetssätt där psykiatrin och Jobbtorg Globen har ett nära 
välfungerande samarbete. 

 Kontinuitet i teamen vilket är kvarstående 

 Möjlighet att ha fysiska besök med deltagarna 

 Det uppsökande arbetet för "hemmasittar-gruppen" är extremt viktigt då 
målgruppen annars sällan nås av något som helst stöd. 

 

Integrering av IPS i 
psykosvården  

Insatsens mål 
Förbundet finansierar en projektledare 
och fem arbetsspecialister i tre år så att 
patienter på fem psykiatriska mottagnin-
garna i staden får tillgång till Individual 
Placement Support (IPS). Arbetsspecialisterna arbetar enligt IPS-metoden och 
stödjer deltagarna att  hitta, få och behålla ett arbete. Målet är att 35 procent av 
deltagarna ska ha nått målet arbete eller studier efter avslutad insats. 

Insatsägare 
Stockholms Stad 

Samarbetsparter 
Stockholms stad som innefattar Arbetsmarknadsförvaltningen, Alfa och Social-
förvaltningen, Stockholms läns sjukvårdsområde som innefattar Psykiatri Södra 
Stockholm och Norra Stockholm Psykiatri (SLSO), Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan 

Budget per år 
Cirka 3,5 miljoner kronor per år. 

Antal projektmedarbetare 
Kristina Videla är projektledare samt fem arbetsspecialister. 

Förväntat resultat per år 
Totalt 200 deltagare, 20 deltagare per arbetsspecialist. 
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Uppföljning 

1. Är inflödet av deltagare till insatsen enligt plan? Anmäler alla involverade 
aktörer deltagare? 
Vi hade räknat att rekrytera fler deltagare och alla arbetsspecialisterna har ännu inte 
full deltagarstock. Pandemin har försvårat och försenat rekryteringen till projektet. 
Det ser olika ut mellan mottagningarna, på mottagning för nydebuterade har arbets-
specialisterna sedan länge arbetat med full stock medan det inte uppnåtts än på 
Alvik. 

2. Hur har projektet särskilt uppmärksammat eller anpassat insatsen för män 
respektive kvinnor under perioden? 
Vi har verkligen grävt i frågan varför kvinnor är underrepresenterade. Det vi kommit 
fram till i samarbete med ansvariga på respektive mottagning är att 
könsfördelningen vi ser i projektet motsvarar könsfördelning bland patienter som 
har större behov av insatser. Vi drar slutsatsen att vi når dem som har behov av 
insatsen och att det finns en könsskillnad här som inte beror på snedrekrytering till 
projektet. 

3. Beskriv resultat och effekter utifrån insatsens uppsatta mål (deltagare och 
samverkan) 
Projektets uppsatta mål om att 35 procent av deltagarna ska nå anställning eller en 
studieplats nådde vi inte under 2020. Om vi kommer ikapp under 2021 återstår att 
se. Vi satsar mycket på arbetsgivar-arbetet och har siktet inställt på att göra ett så 
gott jobb vi någonsin kan för att projektdeltagarna ska nå sina mål trots en vikande 
arbetsmarknad i Stockholm och de utmaningar som pandemin medför. 

Vid årets slut har 31 deltagare av totalt 117 avslutat projektet utan att nå mål om 
arbete eller studier. För 21 av deltagarna var det deras mående som gjorde att det 
inte kunde fullfölja IPS-planeringen. Bland dessa är det 9 deltagare som avslutat 
projektet pga att de tillhör riskgrupp för Covid-19. Dessa siffror kommer påverka det 
totala projektresultatet. Hittills är det 4 deltagare som är utskrivna ur projektet som 
gått till arbete eller studier. 

Ser man till andra mål inom projektet som handlar om att införa IPS-metoden på ett 
integrerat sätt inom psykiatrin har vi nått långt. Arbetsspecialisterna har en numera 
given plats i teamen. Förståelsen för vikten av samarbete över professionsgränser 
kring en patient/deltagare för att stötta dennes arbetsmål har utvecklats. Det finns 
upparbetade rutiner för hur man sätter igång en IPS-insats där patientens Case-
manager/motsvarande har en viktig roll att spela under hela tiden IPS-insatsen 
pågår. På flera mottagningar pratar cheferna om att IPS-projektet inneburit att man 
på ett annat sätt uppmärksammar patienternas rehabiliteringsbehov där man förut 
mer fokuserat på medicinsk behandling. 

4. Vilka aktiviteter har genomförts utifrån insatsens uppsatta mål? 
Introduktion av nya projektmedarbetare i januari 2020, som sattes igång på 
mottagningarna på Södermalm och Serafen, kom snabbt igång med arbetet och 
mottagningarna var ganska väl beredda på att sätta igång med IPS. 

Sedan projektstarten har vi en grundstruktur med fyra styrgruppsmöten om året och 
ca sex lokala projektgruppsmöten per år på respektive mottagning. De lokala 
projektgruppsmötena har visat sig vara ett sätt att kontinuerligt följa hur projektet 
fortlöper på varje mottagning, då det går att ha en dialog med chef och nyckel-
personer och samordna frågor som rör forskningen. 

En nyrekrytering genomfördes i våras för projektet på Gubbängen då en med-
arbetare slutade. Introduktionen genomfördes under pågående pandemi, men det 
gick att genomföra på ett bra sätt och vi har nu en arbetsgrupp som fungerar väl. 
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Två programtrohetsmätningar har genomförts för att följa grad av implementering 
av IPS 

En delrapport från forskarna kom i november, den har rapporterats för utvärderings-
grupp och styrgrupp och diskuterats på de lokala projektgruppsmötena. 

Implementeringsgruppens olika representanter har påbörjat arbetet med lobby-
arbete och påverkansarbete inom Region Stockholm och Stockholms stad genom 
att hålla möten, presentationer för beslutsfattare, ledningsgrupper mm. 

Ett centralt inre arbete inom projektgruppen har varit att medvetet satsa på arbets-
givararbetet, pandemin till trots. Arbetsspecialisterna har ökat antalet arbetsgivar-
kontakter markant och det är det som ligger bakom möjligheten att deltagare nu 
börjar komma ut i anställning. 

Vi har arbetat fram en kommunikationsplan för att mer medvetet kommunicera 
kring projektet, med tex nyhetsbrev, riktad information till arbetsgivare mm. 

Några medlemmar ur arbetsgruppen och två deltagare har involverats i arbetet med 
framtagandet av en app i samarbetet med MyIndicators, ett arbete som pågår även 
2021. 

Det finns ytterligare ett samarbete som följer IPS projektet i kölvattnet och det är IPS 
och sociala utfallskontrakt, som drivs av SKR och RISE. I nuläget är det inte längre 
troligt att IPS-deltagarna i projektet kommer ha med det projektet att göra, däremot 
finns stora vinster av att det projektet blir av varför projektledaren för IPS integrerat i 
psykosvården fortfarande har avstämningsmöten med projektgruppen för IPS och 
sociala utfallskontrakt och bidrar med specialistkunskap kring IPS-metoden. 

5. Hur har styrgruppen fungerat, funktion och stöd? 
Styrgruppen har fungerat mycket väl. De frågor som lyfts upp som problem har vi 
också kunnat arbeta med och gå framåt kring, det har tex gällt frågan om att få 
kontaktvägar för deltagare inskrivna på ordinarie AF, tidigare rörde det att få till 
överenskommelser med FK angående personer med FK, frågor har lyfts arbetats 
med och nått en hygglig lösning på. På senare tid när vi lyfter frågor om 
implementering har kopplingen till FINSAM visats sig mycket viktig. 

6. Hur har personalsituationen varit, bemanning, arbetsmiljö? 
Vi har from april 2020 haft samma bemanning och det fungerar väl. Arbetsmiljön 
har påverkats pga pandemin, men alla arbetsspecialister har funnit sätt att arbeta 
som gör det möjligt att restriktioner till trots få en fungerande arbetsvardag. 
Teamförankringen har under årets påverkats men under hösten gick det att hitta 
strukturer för att teamarbetet ändå ska kunna fortlöpa, restriktionerna till trots 

7. Hur arbetar ni med eventuell implementering och spridning av insatsen? Hur 
ser de samverkande parterna på en eventuell implementering av insatsen? 
Vi arbetar hårt med implementeringsfrågan i projektet. En arbetsgrupp sattes 
samman redan föregående höst. Under 2020 har arbetet pågått, först med att enas 
om en form för implementeringen, därefter med att ta fram ett underlag för att 
presentera för politiker och beslutsfattare.  

Med förslaget som utgångspunkt har arbetet påbörjats med att informera och 
diskutera förslaget med centrala personer inom Region Stockholm och Stockholms 
stad. Det vi hittills kan se är att vårt implementeringsförslag slår an intresse inom 
Regionen, eftersom man inom Regionen arbetar med införandet av Vårdförlopp, i 
dessa finns IPS-metoden omnämnda, men där man inte inom regionen har resurser 
för att erbjuda det. 
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8. Redogör för eventuella avvikelser i budget och prognosen framöver 
På grund av att vi inte kunnat ha någon konferens för att presentera forsknings-
rapporten eller ha handledning/workshop i metoden IPS pga av Covid-19 samt en 
del sjukfrånvaro kommer det att bli ett överskott i budgeten. 

9. Vilka utmaningar har ni haft? 
Med risk för att vara tjatig så stavas utmaningen för året COVID-19. Den har påverkat 
rekrytering av deltagare, teamsamarbete, arbetsgivararbete, flexibiliteten och 
följsamheten till deltagarnas individuella behov som i vanliga fall är honnörsord 
inom IPS. 

Den andra har varit samarbetet med ordinarie AF. Under större delen av året en 
outgrundligt stor källa till frustration och många timmar i telefonköer och ändå brist 
på svar. 

En tredje utmaning är den bristande IT-tekniken inom Stockholms stad, med ett 
åldrigt Skype och brandväggar som inte fungerar i samverkan. 

En fjärde utmaning är ändå själva IPS-metoden vi arbetar med, även om vi vunnit 
mycket mark och förtroende är det i slutänden en utmaning som vi ändå ser har 
gått att arbeta med. Att få till ett rehabiliteringstänkande och en förståelse för 
individuellt utformade planer och att lita på att individer är kompetenta och att 
deras planer förtjänar att tas på allvar. 

10. Vilka framgångsfaktorer har ni sett 
Vår projektarbetsgrupp är i sig en framgångsfaktor, mycket samarbete och stöttande 
förhållningssätt till varandra har burit arbetet genom ett utmanande 2020. 
Arbetsspecialisternas olika intresseområden och kompetenser kompletterar 
varandra och samarbetet i en nu större grupp har gett synergi under året. 

Att vi tidigt satte samman en arbetsgrupp som fick i uppdrag att arbeta med en 
implementeringsplan. Vi hoppas att det leder till att vi har en finansiering av en 
befintlig verksamhet efter projekttidens slut. 

En framgångsfaktor som lyfts upp i forskningsrapporten om projektet är 
styrgruppens flexibilitet och engagemang och det är en uppfattning som jag som 
projektledare delar. När vi har stött på patrull har det gått att använda sig av 
styrgruppen för att komma framåt i frågor, och arbetssättet där vi sätter samman 
arbetsgrupper för att lösa specifika frågor har varit lyckosamt. 

Arbetsgivararbetet som ökade takten from hösten 2020, har lett fram till nya och 
viktiga arbetsgivarkontakter som gett öppningar till deltagare med praktikplatser och 
jobb som följd. 

Det nära teamarbetet på mottagningarna är en viktig faktor för att deltagarna ska få 
det samlade stöd de behöver från både det psykiatriska teamet och sin 
arbetsspecialist för att sätta igång och fullfölja sin planering mot arbete eller studier. 
Med ett integrerat arbetssätt är det möjligt att stötta deltagaren utifrån de 
utmaningar man upptäcker på vägen och sannolikheten att deltagaren når sitt mål 
ökar. 

Att vi i november fick en kontaktperson från ordinarie AF knuten till projektet har 
redan givit effekt genom att det underlättar arbetsspecialisternas arbete runt 
deltagare inskrivna på ordinarie AF. 

11. Övrigt 
Tidningen Vision skrev om projektet i september i en fin artikel. 
https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2020/nr6/pa-nytt-jobb-efter-psykos/ 

 

https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2020/nr6/pa-nytt-jobb-efter-psykos/
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Samordnat stöd  

Insatsens mål 
Insatsen Samordnat stöd innebär att två sam-
ordnare, från Arbetsförmedlingen respektive social-
tjänsten, ger stöd och vägledning till eleverna på 
Alternativ SFI. Alternativ SFI är en särskild SFI-under-
visning för personer med komplext trauma och 
erfarenhet av flykt och migration. Samordnarnas arbete leder till att eleverna lättare 
kan följa med och koncentrera sig på SFI-undervisningen. De ger stöd i kontakt med 
socialtjänst, hälso- och sjukvård och statliga myndigheter, att skapa nätverk och att 
söka praktikplats eller arbete. Samordnat stöd avlastar lärarna som nu kan fokusera 
på undervisningen. 

Insatsägare 
Stockholms Stad 

Samarbetsparter 
Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen genom Vux Egen regi och 
Arbetsförmedlingen Stockholm Globen, Skärholmen, City, Vällingby och Järva. 

Budget per år 
Ca 1, 4 miljoner kronor år 2020. 

Antal projektmedarbetare 
Cecilia Ericsson är projektledare samt två samordnare från Arbetsförmedlingen och 
från socialtjänsten. 

Förväntat resultat per år 
Totalt ger insatsen stöd åt cirka 50 deltagare under ett år. 

Uppföljning 

1. Är inflödet av deltagare till insatsen enligt plan? Anmäler alla involverade 
aktörer deltagare? 
Många nya deltagare avvaktar tills pandemin avtar och undervisningen kan ske 
tryggt i klassrum igen, så i hög grad minskat inflöde. Före pandemin hade vi 3-7 nya 
deltagare per månad. Nu har 3-5 nya deltagare tillkommit per halvår. 
Socialsekreterare, arbetsförmedlare och Jobbtorgs-coacher träffar inte sina 
deltagare nu och har mycket svårare att upptäcka den komplexa problematiken. 
Kuratorer på Vuxenutbildningscentrum som är vår ingång för nya elever tar heller 
inte emot personliga besök vilket blir ytterligare en tröskel för intag. 

Pandemin har gett en riksövergripande effekt där många SFI-elever valt att göra 
studieavbrott. Alternativ SFI har inte märkt av den effekten då vi inte haft något 
avbrott som kan härledas till pandemin. Vi för närvarande 54 inskrivna elever, varav 
26 kvinnor och 28 män. 

2. Hur har projektet särskilt uppmärksammat eller anpassat insatsen för män 
respektive kvinnor under perioden? 
Vi har en medvetenhet om att båda kön kan vara drabbade av fysisk och psykisk 
ohälsa eller av olika former av övergrepp som gör att vi har en öppenhet inför varje 
individs situation. Vi vet att kvinnor är överrepresenterade för en viss typ av våld 
men vi har en öppenhet för att på individnivå drabbar det oavsett kön. Som exempel 
har vi anmält fall av psykiskt våld i nära relation där en make var utsatt av sin fru. Då 
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många människor tvingas fly av HBTQ-skäl är den här gruppen också överrepresen-
terad bland våra elever vilket gör att vi har en ökad medvetenhet och uppmärksam-
mar tecken på ohälsa som vi försöker åtgärda 

3. Beskriv resultat och effekter utifrån insatsens uppsatta mål (deltagare och 
samverkan) 
Pandemin har krävt stora förändringar för verksamheten och större delen av året har 
merparten av undervisningen bedrivits på hel- eller halvdistans. Det ställer stora krav 
på personal och elever på alla skolor, men för våra elever med både fysisk och 
psykisk ohälsa finns det markant risk för försämrat hälsotillstånd. Resurspersonerna 
inom Samordnat Stöd har gjort mycket omfattande insatser med regelbundna och 
täta kontakter utifrån behov med våra elever. Utifrån vår bedömning har dessa 
insatser medfört att ingen elev har slutat skolan på grund av övergång till distans. 

Ett antal elever har slutat på skolan under året på grund av att förutsättningar för 
studier saknats. 

Under 2018 var det en elev som uppnådde betyg i pågående kurs, under 2019 var 
det åtta elever och nu under 2020 har det, trots pandemin och distansundervisning, 
satts sju kursbetyg. Ytterligare sju elever beräknas klara målen för pågående kurs 
inom tre månader. 

Samplanering är en viktig framgångsfaktor för att knyta samman alla aktiviteter som 
pågår runt eleven och för att göra en handlingsplan där varje aktivitet planeras i rätt 
tid och följs upp att den genomförs. Grunden för verksamheten är att upptäcka 
individens verkliga behov, upprätta en handlingsplan med steg som behöver tas från 
individ och från andra aktörer samt att följa upp att den följs i sin helhet. 

En av resurspersonerna har utbildats i SIP-processen (Samordnad Individuell Plan) 
och initierar många sådana nätverksmöten med övriga aktörer kring eleven. Via 
kurator på Capio och psykologer och psykoterapeuter på Röda Korset har vi 
fördjupat samverkan i nätverksmöten. Vi har också fortsatt goda kontakter med 
Jobbtorgs-coacherna. 

Våra kontakter med Arbetsförmedlingen har gett flera platser på Samhall och andra 
insatser för arbetsträning och praktik. Under sommaren fick också en deltagare 
nystartsjobb och en deltagare introduktionsjobb. En del deltagare har också fått 
kontakt med Vida-projektet, numera "Inkludering genom föreningslivet", där de får 
stöd till meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Resurspersonernas arbete har som övergripande effekt gett att eleverna har hållit 
kvar kontakten med alla aktörer. Det innebär betydligt fler obrutna kedjor i det 
arbete som genomförs av socialförvaltning, Arbetsförmedling och hälso- och sjuk-
vården. Det här är själva nyckeln till att individen ska komma framåt i sin planering. 

4. Vilka aktiviteter har genomförts utifrån insatsens uppsatta mål? 
Resurspersonerna blev inbjudna att berätta om Samordnat Stöd på Karolinska 
Insti -
sätt för referensgruppen för Transkulturellt Centrum inom Region Stockholm med 
fokus traumatiserade flyktingar. Själva kärnan till förändring på individnivå handlar 
om den ackumulerade kunskapen om varje elev som aktörerna tillsammans bygger 
upp. 

Det finns en färdig projektplan för att involvera hälsokommunikatörerna i verksam-
heten så fort klassrumsundervisning kan ske igen. 

Kontakter med Jobbtorgs-coacher och med handläggare inom stadsdelsförvalt-
ningarna upprätthålls aktivt, likaså kontakter med aktörer inom hälso- och sjuk-
vården. Studiebesök har gjorts inom många verksamheter, både Finsam-insatser och 
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andra som riktar sig mot vår målgrupp. Studiebesöken har gett uppslag till aktiviteter 
och nätverk för våra elever och vi använder aktivt dessa kanaler utifrån elevernas 
behov och önskemål. 

Under vårvintern gjordes även ett studiebesök på Avanti i Malmö för att tidigt under 
insatsen ta del av lärdomarna ur det projektet. 

5. Hur har styrgruppen fungerat, funktion och stöd? 
Styrgruppen har fyllt sin funktion i stöd i samverkan där vi har behövt stöd. (Det har 
handlat om stadsdelarna som är svåra att få kontakt med för att nå ut med 
information.) Vi har också kunnat diskutera möjligheten till fortsatt stöd. 

6. Hur har personalsituationen varit, bemanning, arbetsmiljö? 
Vi jobbar fortsatt på att utveckla arbetsstrukturen för båda resurspersonerna. 
Behovet av psykosocialt stöd för eleverna dominerar och större delen av stödet 
behöver styras inom området. Det innebär att båda resurspersonerna jobbar mycket 
med dessa frågor. 

I november fick vi delvis nya lokaler och nu har resurspersonerna eget kontor med 
tillhörande samtalsrum, vilket ger större tillgänglighet som gör att vissa elever har 
lättare att ta kontakt. 

Det psykosociala arbetet tar mycket tid och kraft i anspråk och behovet hos eleverna 
är outtömligt. Det ställer stora krav på förmåga att avgränsa sitt arbete och kunna 
stänga av tankarna när arbetsdagen är slut. För att säkerställa en god arbetsmiljö 
utifrån den här typen av belastning deltar resurspersonerna i grupphandledning 
tillsammans med lärare, men har också haft ett antal individuella tillfällen till 
handledning. 

7. Hur arbetar ni med eventuell implementering och spridning av insatsen? Hur 
ser de samverkande parterna på en eventuell implementering av insatsen? 
Implementering är delvis gjord då Arbetsmarknadsförvaltningen under 2021 
bekostar en av tjänsterna i Samordnat Stöd. Målet är att vi 2022 kommer att anställa 
en eller båda resurspersoner. Vi ser fortsatt behov av samverkan som en viktig 
process och viktig för måluppfyllelsen för flera myndigheter, såsom Arbetsförmed-
lingen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvård. Därav avser vi att söka delfinan-
siering ifrån dessa andra aktörer även fortsättningsvis. 

Projektet har fortsatt att sprida information om insatsen, till exempel genom att vara 
en del av utbildningen om komplext trauma på Transkulturell psykiatri, en utbildning 
via Karolinska Institutet. Samordnat Stöd har också skapat kontakt med psykiatrins 
referensgrupp. En stor del av arbetet det senaste halvåret har också handlat om att 
underhålla kontakten med stadsdelsförvaltningar, Arbetsförmedlingar, Inkludering 
genom föreningslivet, Aktivitetsplatsen, specialistpsykiatrimottagningar. Har även 
kontakt med RFSL där kuratorer finns 

8. Redogör för eventuella avvikelser i budget och prognosen framöver 
I budget för 2020 saknades helt en pott för tolkkostnader. Dessa kostnader har varit 
avsevärda i förhållande till total budget. Vi beräknar att dessa kostnader kommer att 
finnas även under 2021. 

9. Vilka utmaningar har ni haft? 
Den största utmaningen handlar kort sagt om kontaktsvårigheter. Vår upplevelse är 
att handläggare har liten kunskap om målgruppens behov, liten erfarenhet av att 
samverka och har hög arbetsbelastning som gör att de är svåra att nå för resurs-
personerna, och ännu svårare att nå för våra elever. Då eleverna ofta har behov av 
insatser från många aktörer är SIP-möten bra, det används dock mycket sällan av 
andra myndigheter. Individernas komplexa behov ställer höga krav på samordning 
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av alla aktörer och där gapar hålet tomt. Vi ser också tydliga tendenser till att 
enskilda handläggares omsorg om individen tar över från att våga ställa krav och ha 
förväntningar. Det här är ett utvecklingsområde även hos lärare på enheten 

10. Vilka framgångsfaktorer har ni sett 
En viktig framgångsfaktor är möjligheten att ge rätt stöd i nära anslutning till när 
behovet uppkommer. Det i sin tur ställer krav på en uppbyggd relation med 
individen vilket kan ta lång tid att bygga upp. Samordnat Stöd har ett strukturerat 
och nära samarbete både med lärare och med alla inblandade aktörer runt varje 
elev. Det är viktigt att göra en handlingsplan tillsammans med samtliga aktörer med 
tydliga krav och förväntningar inte minst på individen i centrum. Målbilden ska vara 
tydlig och varje steg i planen ska leda mot målet. Det krävs kontinuerlig uppföljning 
av handlingsplanen. Genom den här processen uppnås målen i betydligt högre 
utsträckning än annars. 

11. Övrigt 
Insatsen har utvärderats av följeforskare Anna Gustafsson från Socialantropologiska 
Institutionen vid Stockholms universitet. Den övergripande slutsatsen som drogs 
utifrån granskningen är att insatsen Samordnat Stöd måste ses som ett långsiktigt 

mellan olika aktörer utan att få erforderligt stöd. För att komma till rätta med 
situationen krävs gemensamma insatser tillsammans med en djupare förståelse för 
målgruppens egna erfarenheter och livssituationer. Bristen på samverkan utifrån 
individperspektiv gör att insatser krockar eller att det är fel insatser som erbjuds. 
Konklusionen är att det framtida arbetet behöver skapa stabilitet genom 
gemensamma insatser och dialog med de personer som insatserna riktar sig till. 
Rapporten 
insatsen samordnat stöd på ALTERNATIV SFI, Anna Gustafsson, juli 2020 finns på 
förbundets hemsida. 

Den stora vinsten för skolan är att eleverna nu fokuserar på studier vid kontakt med 
lärarna i stället för att söka stöd i alla övriga frågor. Genom samverkan och dialog 
har lärarna fått stöd i att ställa rätt krav på eleverna vilket gynnat studieresultat och 
närvaro i klassrum. 

Många elever har fått hjälp att ta del av samhällets resurser som de har rätt till. Det 
rör områden som exempelvis boendestöd, möjlighet till praktik och arbetsträning, 
psykiatrisk vård. Det gör att elevgruppen som helhet har ett betydligt ljusare och 
mer positivt läge idag jämfört med före Samordnat Stöd. Den här insatsen ger ett 
mycket stort resultat, men kanske inte så tydligt och mätbart i termer av kursbetyg 
eller egenförsörjning. Vägen dit är lång för människor med komplext trauma, men 
varje steg på den vägen är oerhört värdefullt både för individen själv, för familj och 
närstående, och för samhället i stort. 

Vi har också noterat att det finns en negativ bild av att Alternativ SFI är en skola för 
elever som saknar progression eller saknar utveckling i övrigt. Det är mycket viktigt 
för oss att med alla medel bryta den här bilden. Därför har vi planerat en gemensam 
insats där vi informerar om verksamheten ungefär samtidigt på intranät inom 
Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. I 
samband med det kommer vi också se till att vi får en bättre tillgänglighet på 
webben och bli tydligare i vår information där om verksamheten. 
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Arbetslagshälsan  

Insatsens mål 
Att deltagarna får hälsosamtal och de som 
behöver skrivs in på Beroendecentrum och att 
deltagarna kommer närmare arbetsmarknaden 
och egen försörjning. 

Insatsägare 
Region Stockholm 

Samarbetsparter 
Stockholms stad genom Arbetsmarknadsförvaltningen och Region Stockholm 
genom Beroendecentrum 

Budget per år 
Totalt: 2 440 000 kronor under tre år. För 2020 var budgeten 820 000 kronor. 

Antal projektmedarbetare 
En sjuksköterska på 50 procent. 

Uppföljning 

1. Är inflödet av deltagare till insatsen enligt plan? Anmäler alla involverade 
aktörer deltagare? 
Inflödet av deltagarna har påverkats av pågående pandemi och antal deltagare har 
bromsats under första och andra halvåret. 

2. Hur har projektet särskilt uppmärksammat eller anpassat insatsen för män 
respektive kvinnor under perioden? 
Samtal om livsstilen angående kost, motion, hälsa och träning anpassades till både 
män och kvinnor. Framträdande för kvinnor var att kunna komma igång med någon 
form av fysisk aktivitet och hålla vikten. Samtal om alkohol, tobak och drogavvän-
jning har anpassats också till båda kön likväl som samtal om psykisk ohälsa samt 
hanterbarheten av olika psykiska tillstånd. Samtal om relationer och svårigheter att 
hantera olika typer av relationer har anpassats separat till män och separat till 
kvinnor. Samtal om livsviktiga frågor som att kunna planera sin vardag, trots olika 
psykiska påfrestningar har anpassats separat till kvinnor och till män beroende på 
vilken sorts av psykisk påfrestning man har samt omfattning av psykisk ohälsa. 

Motiverande samtal har anpassats personligt till både män och kvinnor, där 
motivationen till förändring och förståelse av hälsa och ohälsa var det centrala. 

3. Beskriv resultat och effekter utifrån insatsens uppsatta mål (deltagare och 
samverkan) 
Varje deltagare har erbjudits hälsosamtal och kartläggning av hälsa för att kunna 
arbeta på arbetslaget. Utifrån samtalet och kartläggning av deltagarnas hälsoinsatser 
upprättades en tydlig planering där åtgärder angående hälsobehov beskrevs. 
Kartläggning av deltagarnas hälsobehov och eventuella hälsoproblem har 
utvärderats genom uppföljning, där varje deltagare har följts upp individuellt. 

Det har funnits ett stort engagemang från deltagarnas sida att följa upp överens-
kommelsen gällande deras mål för att uppnå hälsa. Deltagarna har uppmärksam-
mats av vikten av att ha ett stabilt mående och en bra hälsa för att kunna arbeta på 
arbetslaget och att kunna behålla sitt arbete. Genom motiverande hälsosamtal har 
det visat sig att detta är en av de viktigaste utmaningar för deltagarna. 
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Genom regelbundna möten och samtal med deltagarna har det framkommit att 
deltagarna vill vara engagerade i sin hälsoprocess i den mån som har resurser. Det 
har också framkommit att deltagarna saknar färdigheter att kunna genomföra visa 
överenskomna åtgärder angående hälsa. Deltagarna är i ständigt behov av 
motivationsarbete samt i behov av hjälp och stöd för att uppnå hälsa som tillåter de 
att kunna fortsätta arbeta på arbetslaget. 

4. Vilka aktiviteter har genomförts utifrån insatsens uppsatta mål? 
Deltagare 
144 Hälsosamtal, 8 ännu ej utförda på grund av att deltagare nyligen har börjat, 
verksamheten har ökat och resursmässigt fanns ingen möjlighet till samtalet.110 
hälsosamtal om somatiska problem.124 samtal om psykiska problem. 72 samtal om 
beroende problem. 51 samtal om livsstil. 31 gruppsamtal/föreläsning om livsstil och 
beroende. 61 kontakter med beroendemottagning. 22 samtal för att upprätthålla 
kontakt med beroendemottagning. 14 kontakter för att knyta kontakt med 
psykiatrisk mottagning. 33 lots till vårdcentralen/husläkarmottagning. 7 lots till annat. 
17 telefonkontakt med vårdgivarna. 61 samverkan. 40 aktiviteter/30 yoga och 10 
övriga aktiviteter enligt planering/ 

Personal  
Gemensamma möten angående planering, för att tydliggöra hälsoproblem/behov 
hos deltagarna. Gemensam planering och gemensamma insatser angående olika 
aktiviteter som har positivt inflytande på hälsa och livsstil. Förmedlande av kontakter 
med olika vårdenheter, framför allt beroendevård. Information angående tillväga-
gångssätt för att kunna söka olika typ av vård hos olika vårdgivare för deltagarna. 
Utbyte av information för personalen gällande hälsostatus för deltagarna. Samtal 
med övrig personal tillsammans med deltagarna angående hälsoproblem, där 
gemensamma mål kartläggs. 

Samverkan 
Samverkan med andra aktörer: Beroendevård, psykiatrisk öppenvård, husläkar-
mottagningar, socialtjänsten, anhöriga. 

5. Hur har styrgruppen fungerat, funktion och stöd? 
Styrgruppen har haft regelbundna möten med Finsam som sammankallande. 
Uppföljning av insatsen har diskuterats och fastställts. Genomförs våren 2021 

6. Hur har personalsituationen varit, bemanning, arbetsmiljö? 
Nu finns det två arbetslag: Nytorget och Transformator. Sjuksköterskan anställd på 
50 procent, en ny person anställdes i augusti 2020 och sedan dess delar sjuk-
sköterskan sin tid mellan Nytorget och Transformator. Hög arbetsbelastning. 
Insatsen har behövt förtydligas då det tidigare bara funnits ett arbetslag med färre 
deltagare och färre antal personal. 

Nytorget: Är en trivsam och omtyckt arbetsplats för deltagarna, där alla är män. 
Med tanke på arbetsmiljö, finns det begränsade möjligheter till personalutrymme 
samt gemensamma utrymmen för deltagarna. Arbetsmiljön belastas med tanke på 
att det saknas avskilda kontor/rum för att kunna genomföra hälsosamtal, vilket kan 
upplevas störande både för deltagarna och personalen. 

Transformator: Är en ganska nyrenoverad, mer modern och trivsam arbetsplats för 
de flesta deltagarna. Här finns gott om utrymme med enskilda och trivsamma rum, 
vilket ger en bra möjlighet att kunna genomföra enskilda hälsosamtal. Arbetsmiljön 
är gynnsamt för hälsa. 
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7. Hur arbetar ni med eventuell implementering och spridning av insatsen? Hur 
ser de samverkande parterna på en eventuell implementering av insatsen? 
Samtliga insatser och särskilda samtal planeras tillsammans med personalen. Alla i 
personalgruppen är mycket positiva och uppskattar insatsen. Implementering av 
insatsen kräver upprättande av en struktur som underlättar för lots till vårdgrannar. 
Under 2021 ligger fokus på implementering av samverkanskanaler för att kunna 
bibehålla samverkan mellan Arbetslagshälsan och Beroendecentrum. 

Förlängning av finansiering för insatsen fram till slutet på 2021 kommer ansökas 
under våren 2021. 

8. Vilka utmaningar har ni haft? 
Projekten har genomförs på två olika verksamheten. Detta innebär att insatsen 
genomförs på två olika fysiska platser, vilket upplevdes att tiden för hälsosamtal med 
nya deltagarna och uppföljning av hälsosamtal av redan inskrivna deltagarna varit 
otillräcklig. Detta med tanke på, att de flesta deltagarna har komplexa hälsobehov 
där ofta flera aktörer inom vården medverkar. Deltagarna efterfrågade mer tid för 
hälsoinsatser. 

Utökningen av verksamheten, även om planerat, har krävt en omställning för alla 
parter och att hitta ett nytt arbetssätt. Personalbyte under projektet. 

9. Vilka framgångsfaktorer har ni sett 
Det finns ett stort intresse för insatsen både från personalen och från deltagarna. 
Personalen är avlastade från kontakter med hälso- och sjukvården. Kunskaper om 
tillvägagångssätt för att knyta kontakter med specifika område inom psykiatri och 
beroendevård är okända för personal. Specifik medicinsk terminologi har upplevts 
som hinder för personalen för att kunna på bästa sätt förstå deltagarnas komplexa 
hälsobehov. 

Samtliga deltagarna har berättat att de upplever trygghet med att få tillgång till en 
fysisk person som är tillgänglig i deras närhet för att deltagarna får hjälp och stöd 
med sina hälsoproblem. 

Deltagarna har uppskattat särskilda insatser i form av olika föreläsningar kring hälsa, 
livsstil och olika psykiska hälsotillstånd. Under föreläsningar har det funnits bland 
annat möjligheter för deltagarna till djupare diskussioner angående hälsa och 
ohälsa, livsstilsförändringar, kost, motion, relationer, olika psykiska tillstånd och 
övriga frågor. 

Det har framkommit från personalen och från deltagarna, genom särskilda 
hälsosamtal och på olika föreläsningar, att denna målgrupp har svårigheter att 
tillgodose information digitalt, som finns tillgänglig på olika digitala sidor. 

10. Övrigt 
Både personalen och deltagarna tycker att insatserna är mycket viktiga för 
deltagarnas behov och för att deltagarna ska kunna fortsätta sin anställning. Det är 
ett önskemål från deltagarna och personalen att insatsen fortsätter i framtiden. 
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Handledare på Yalla 
Rinkeby  

Insatsens mål 
Arbetsträningen syftar till att kvinnorna ska 
närma sig arbetsmarknaden eller få en 
anställning eller påbörja studier. 

Insatsägare 
Annan 

Samarbetsparter 
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Yalla Rinkeby ekonomisk förening. 

Budget per år 
År 2020: 158 000 kronor. 

Antal projektmedarbetare 
En handledare på heltid. 

Uppföljning 

1. Är inflödet av deltagare till insatsen enligt plan? Anmäler alla involverade 
aktörer deltagare? 
Aktörer som anmält deltagare till arbetsträning på Yalla Rinkeby är främst Arbets-
förmedlingen (arbetsträning, förstärkt arbetsträning och ett fåtal som genomfört 
praktik). Jobbtorg har anvisat en person på praktik. 

Under vårterminen har vi på Yallas initiativ aktivt samverkat med Arbetsförmed-
lingen samt stadsdelsförvaltningen Rinkeby/Kista och både planerat och genomfört 
en gruppstart av deltagare. I och med Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt 
och organisation så har det funnits stora hinder att säkerställa ett inflöde. Dock finns 
det stort behov av arbetsförberedande insatser där deltagare får stöd och handled-
ning på heltid i samband med insats. Under slutet av höstterminen inleddes kontakt 
med Arbetsförmedlingens avdelning POK (Praktik och Kompetensgruppen). Genom 
denna kontakt har verksamheten säkerställt ett inflöde med deltagare främst genom 
etableringen men också ifrån Jobb- och utvecklingsgarantin. Deltagarna är både 
från Järva men också ifrån andra stadsdelar i Stockholm. Anmälningsförfarandet har 
fungerat bra men det finns svårigheter med att samarbeta kring frågor som rör 
deltagarna då det inte är POK som tar hand om dessa frågor utan handläggargrupp i 
stadsdelen. 

2. Hur har projektet särskilt uppmärksammat eller anpassat insatsen för män 
respektive kvinnor under perioden? 
Yalla Rinkeby riktar sin insats 100 procent till kvinnor. Verksamheten har genomfört 
information och workshop i jämställdhetshistoria, svenska normer och HBTQ. 

3. Beskriv resultat och effekter utifrån insatsens uppsatta mål (deltagare och 
samverkan) 
Handledaren bidrar med samordning och samverkan mellan beställande och andra 
aktörer som deltagarna har kontakt med. Deltagarna har bristande eller låg kunskap 
om både rättigheter och skyldigheter och har många gånger på grund av brister i 
svenska språket svårt att uttrycka sina behov. Här fyller handledaren en viktig roll 
med 
att kunna fånga upp frågor och hänvisa vidare till rätt instans. Handledaren har 
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bidragit med ökad kunskap om målgruppen och arbetsträning till befintliga samt 
nya medarbetare. Handledaren har bidragit med att skapa struktur (planering över 

-
uppgifter förklaras och fördelas ). 

Effekter är att planeringen och delaktighet i den dagliga planeringen bidrar till 
mindre stress samt möjlighet för både medarbetare och deltagare att växa genom 
ökat ansvar. Även ökad kunskap om både arbetsträningens innehåll, genomförande, 
syfte och ökad förståelse för målgruppens behov och förutsättningar. Ökad med-
vetenhet om mål och syfte med arbetsträning hos deltagare. Majoritet av deltagare 
har låg medvetenhet om syfte och mål med insatsen. Men även låg förståelse för sin 
situation, vad innebär det att vara arbetssökande, vilka krav ställer det svenska sam-
hället på dem som saknar arbete, kan du vara arbetssökande och inte söka arbete, 
vad är målet när du är inskriven på AF, etc. Handledaren lägger mycket arbete på att 
öka medvetenheten hos kvinnorna och på så sätt stärka deras egenmakt. 

4. Vilka aktiviteter har genomförts utifrån insatsens uppsatta mål? 
Kontakt med Arbetsförmedlingen samt Jobbtorg med mål att rekrytera nya 
deltagare. 
Arrangerat studiebesök ifrån både handläggare och andra intressenter, Löpande 
dialog med handläggare, Tagit emot nya deltagare, Utfört kartläggning av nya 
deltagare, Genomfört uppföljningssamtal med handläggare samt deltagare, Haft 
dialog med deltagare och till viss del handläggare kring deltagares 
funktionsnedsättningar med syfte att utreda om det finns möjligheter till lönebidrag, 
Gett stöd i aktiviteter som finns på plats samt lett praktiska aktiviteter. Gett stöd till 
deltagare i kontakt med myndigheter. Arbetat med att tydliggöra uppdraget med 
arbetsträning inom verksamheten genom samtal och arbetsmöten. Tillsammans 
med andra tagit fram material samt praktiskt genomfört aktiviteter riktade mot 
arbete såsom ökad kunskap om min arbetsmarknad, CV mm. Utvärderat aktiviteter 
riktade mot arbete. Dagligen utmanat och ställt krav för att deltagare ska utveckla 
sin potential. Kontinuerlig kontakt och rapportering till 
projektledare/verksamhetsledare på Yalla Rinkeby 

5. Hur har styrgruppen fungerat, funktion och stöd? 
Ingen egen styrgrupp utifrån handledaruppdraget. Handledaren på Yalla Rinkeby har 
haft kontakt med styrgrupp vid behov. Styrgruppen är för hela projektet YR 2.0. 

6. Hur har personalsituationen varit, bemanning, arbetsmiljö? 
Arbetssituation är god. Dock finns det följdeffekter pga. branden som skedde tidigare 
samt utifrån Covid-19 såsom snabba omställningar och förändrade arbetssätt och 
arbetsförutsättningar 

7. Hur arbetar ni med eventuell implementering och spridning av insatsen? Hur 
ser de samverkande parterna på en eventuell implementering av insatsen? 
Frågan ej aktuell för denna insats. Dock arbetar handledaren aktivt med att både ta 
emot studiebesök med syfte att sprida insatsen samt att öka samverkan med andra 
parter. Yalla Rinkeby ser positivt till ökad samverkan och kunskap om verksamheter 
och initiativ som gynnar målgruppen. Vi ser även att många har låga kunskaper om 
målgruppens behov och möjligheter, gäller även de som är involverade i insatser till 
målgruppen. 

8. Vilka utmaningar har ni haft? 
Corona: i och med att arbetsträningen bedrivs i Yalla Rinkebys lokaler i Rinkeby 
vilket för många innebär att utföra arbetsuppgifter i annan lokal än hemmet behöver 
många åka med kollektivtrafiken. Vi har behövt ta fram en strategi för att ställa om. 
Att säkra deltagares och medarbetares säkerhet har varit utgångspunkten vid om-
ställningen. Handledaren har fått hitta nya kommunikationssätt med deltagarna som 
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i många fall ej har tillgång till andra tekniska hjälpmedel förutom sin mobil. Verk-
samheten är nu åter igång och deltagare är på plats (fysiskt). Allt efter som nya rikt-
linjer och förhållningssätt har tillkommit har verksamheten anpassat och förändrat 
sig, ibland från en dag till en annan. 

Verksamheten har även indirekt påverkats genom att deltagarna ej har träffat sina 
handläggare på ekonomiskt bistånd och/eller på Arbetsförmedlingen. Då flertalet av 
deltagarna har bristande kunskaper i svenska språket har vi märkt att de inte har 
kunnat få hjälp med frågor som har med deras inskrivning och situation att göra 
eller sådant som indirekt rör deras situation såsom hälsa, barn, boende etc. Detta har 
har lett till oro för deltagarna och Yalla Rinkeby har i de flesta fall behövt gå in och 
stödja deltagarna för att deras energi inte ska slukas av oro för diverse privata ange-
lägenheter. Det är mycket stöd till deltagarna som egentligen inte ingår i Yallas upp-
drag eller verksamhets men som har behövt göras;  annars påverkas verksamheten 
och deltagare på ett mycket negativt sätt. 

Det är en stor utmaning att kommunicera kring Yallas verksamhet, många efter-
frågar resultat i form av hur många av deltagarna som går vidare till egen försörjning 
efter insatsen, främst arbete. Här kommer okunskapen om deltagarnas situation, 
behov och förutsättningar in, som vi lyft tidigare. Frågan är även direkt irrelevant då 
det inte finns något som helst uttalat krav eller syfte vad som ska hända efter 
insatsen. Yalla Rinkebys ansvar sträcker sig endast under den tiden deltagare är 
inskriven för arbetsträning. Den tjänsten innefattar träning i arbetsmiljö, och Yalla 
Rinkeby gör mer är än detta, dvs många insatser parallellt och stöttar vid diverse 
privata ärenden som inte ingår i uppdraget. 

9. Vilka framgångsfaktorer har ni sett 
Handledarrollen har bidragit till att säkerställa en ökad kvalitet och större förståelse 
för arbetsträning och dess utformning. Ett resultat av detta är att både synliggöra 
behov hos deltagarna samt att skapa en plan för nästa steg för deltagarna. Hand-
ledaren bidrar till förståelse för deltagarnas situation sett ut ett svenskt samhälls-
perspektiv och haft ett tydligt fokus på nästa steg för deltagarna. Genom att aktivt 
samverka med berörda aktörer som har delansvar i deltagarnas planering ökar sam-
synen samt möjligheterna för att deltagarnas nästa steg utgår från deltagarens be-
hov. Genom lyckad samverkan (ett pilotprojekt med sju deltagare) mellan en stads-
delsförvaltning, Jobbtorg, Arbetsförmedlingen samt Yalla Rinkeby säkerställdes att 
fem av sju deltagare i direkt anslutning till insatsen påbörjade praktik inför Stock-
holmsjobb. För resterande två deltagare skapades också planering men med inrikt-
ning ökade svenskkunskaper. Samtliga deltagare gjorde tydliga stegförflyttningar 
mot att komma närmare arbetsmarknaden och på sikt bli självförsörjande. 


