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Bilaga 2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade individinriktade
insatser/projekt*
Insats

Mål

KLARA-med dig i 80 % av deltagarna påbörjat
studier
studier.
100 personer fram till dec
2019.
60 deltagare slutför planerade
studier.
Hälsosam
80 nya deltagare.
80 % förbättrad hälsa.
60 % tar eget ansvar för att
genomföra hälsoplan.
50 % av deltagare vid avslut
Lyra
redo för arbete, studier eller
andra arb.mark.insatser.
50 % når studier/arbete 1 år
efter insats.
20 nya deltagare.
202 nya deltagare/år.
MIA-projektet
30 % till arbete/studier.
40 % till ordinarie
arbetsmarknadsinsatser.
START

Unga på väg i
Salem (UPIS)

Tillväxt Kvinna

20 nya deltagare.
50 % i arbete/studier.
60 % av de med anställning
behåller sin anställning 12
månader efter avslut.
40 nya deltagare
75% avslut till arbete/studier
75% samverkande parter
upplever att insatsen är till
stöd
120 deltagare per år
30 % i arbete/studier.
Skapa mentorsgrupper

Resultat

Måluppfyllelse

89 % påbörjat studier (78 av 88)
88 deltagare vid avslut 2019.

God

Ej tillämpbart
69 nya deltagare
96 % (48 av 50) förbättrad hälsa.
96 % (48 av 50) tar ökat ansvar för
sin hälsa.
69 % (9 av 13) deltagare vid avslut
är redo för arbete, studier eller
andra arb.mark.insatser.
33 % (3 av 9) når studier/arbete 1
år efter insats.
16 nya deltagare
157 nya deltagare.
28 % (39 av 138) till arbete/studier.
37 % (51 av 138) till ordinarie
arbetsmarknadsinsats.
36 nya deltagare.
51 % till arbete/studier (22 av 43).
Ej mätbart.
45 nya deltagare
72% (13 av 18) avlutats till
arbete/studier
Ej mätbart 2019.
104 nya deltagare.
3 % (2 av 62)
29 deltagare i mentorsgrupper

Mycket God

Godtagbart

God

God

God

Ej uppfyllt

*Måluppfyllelsen är graderade utifrån insatsernas egna uppsatta mål utan hänsyn till vilken nivå målet uppfyller. När
fullständiga mätningar ej genomförts har det värderats som ej uppnått mål.
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Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade strukturinriktade
insatser/projekt
Insats
IPS-metodstöd

Insatskatalogen

Mål

Resultat

Måluppfyllelse

4 IPS-samverkansmöten

4 möten har genomförts under året.

Ökad programtrohet

Ökad programtrohet i Botkyrka och
Huddinge.

God

IPS-metoden är känd hos
Mätning ej gjord.
förbundets medlemmar
Informationsinsatser och ökad 52 % (62 av 119) svara att de
kännedom.
känner till Insatskatalogen.
Information har spridits till ca 150
Användarna ökar i takt med
medarbetare inom förbundets
informationsspridningen
medlemmar. 173 användare varav
159 nya.
75% av användarna upplever 88 % (23 av 26 svarande) upplever
verktyget som stöd i arbetet verktyget som ett stöd i deras

God

ordinariearbete.

Sammanfattning av deltagarflöden i finansierade individinriktade insatser 2019

Insats

Antal aktuella
Varav
deltagare totalt
kvinnor
2019

Varav
män

Annat/
ej
angivet

Antal nya
deltagare
2019

Antal
avslutade
deltagare
2019

Till arbete/
studier

Arbetssökande
vid avslut

KLARA

88

43

45

0

42

88

HälsoSam

69

59

10

0

69

69

Lyra

29

18

11

0

16

13

3

1

242

148

90

4

99

138

39

29

START

94

40

54

0

36

43

22

2

UPIS

45

23

21

1

26

18

13

0

Tillväxt kvinna

104

104

0

0

104

62

2

48

TOTALT

671

435

231

5

392

431

147

90

MIA-projektet

68

10

ej
ej
tillämpligt tillämpligt
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KLARA-med dig i studier

Projektet startade i april 2018 utifrån att
Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen
uppmärksammat ett behov av förbättrad
samverkan och nya arbetsmetoder för personer som har låg utbildningsnivå och står
långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov
av samordning och stöd för att påbörja och
slutföra studier.
Projektet har riktat sig till personer mellan
20 och 55 år som är i behov av insatser i
samverkan mellan olika myndigheter för att
genom studier erhålla och behålla arbete.
Personerna ska vara folkbokförda i
Huddinge, Botkyrka eller Salems kommun.
I projektet har arbetsförmedlare/ studiecoacher och studie- och yrkesvägledare
tillsammans utvecklat samverkansmetoder
för stöd till studier med fokus på de verktyg
som erbjuds inom metoden Supported
Education. Projektet avslutades i december
2019.
Projektägare är Arbetsförmedlingen i
samverkan med Huddinge, Botkyrka och
Salems kommun.
Resultat
Mål

Resultat Resultat
2019
2018
88
46
deltagare deltagare

100 deltagare
under
projekttiden
80 %
80 % påbörjar
89 %
studier
(77 av 88) (37 av 46)
Projektet har från projektstart haft 88
deltagare (varav 43 kvinnor och 45 män).
Av dessa har 77 (89 %) påbörjat studier och
fått fortsatt stöd av projektet att slutföra sin
utbildning.
Under hösten gick insatsen in i en avslutsprocess för att avslutas vid årsskiftet då det
stod klart att förutsättningar för att
implementera verksamheten på
Arbetsförmedlingen förändrats. Detta
tillsammans med personalvakanser gjorde

att inga nya deltagare togs emot under
hösten och totala antalet deltagare blev
därför något lägre än planerat. 57 personer
studerade fortfarande vid insatsens avslut.
Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorerna som lyfts fram består
bl.a. i samlokalisering av personalresurser
från Arbetsförmedling och kommunens
vuxen-utbildning där deltagare kunnat få ett
samlat stöd för att påbörja och slutföra
reguljära studier.
Att arbeta metodtroget och kunna avsätta
tid för att utveckla arbetet i enlighet med
metod Supported Education är också en
framgångsfaktor. På detta sätt har projektet
utvecklat en verksamhet som utgår ifrån
varje individs behov och resurser.
Metodens verktygslåda tillsammans med att
kunna bistå med praktisk hjälp vid
komplexa utbildningsansökningar och/eller
utmaningar kopplat till deltagarnas
möjlighet att försörja sig under studietiden
uppges också ha bidragit till att en så stor
andel av deltagarna påbörjat och fullföljt
sina studier.

”Hej XX !”
Jag vet inte hur jag ska tacka dig för allt du
gjorde 🙏🏼 du hjälpte mig så mycket med
allting och jag kommer aldrig glömma
dig. (…) Tack igen för att du fanns i mitt liv
och hjälpte mig.”
Deltagare i Klara- med dig i studier 2019

Ekonomiskt utfall i förhållande till
budget
Projektet hade en budget på 1 910 tkr för år
2019 varav 1 643 tkr rekvirerades under
året. Avvikelsen på beror mestadels på att
budgeterade kostnader för studie- och
yrkesvägledare och projektledare inte
använts i den utsträckning som planerats.
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Lyra

Lyra startade som ett projekt 2008 är
sedan 2013 en insats helt finansierad av
Samordningsförbundet.
Verksamheten erbjuder en kombination av
öppen verksamhet och individuellt
förändringsarbete för unga (18-29 år) med
psykisk ohälsa och komplex problematik.
Målet är att förberedas inför fortsatt
arbetslivsinriktat stöd
Insatsen ger möjlighet till praktik,
individuell coaching, studie- och
yrkesvägledning samt social träning.
Maximal inskrivningstid är ett år och den
genomsnittliga tiden för deltagande 2019
uppgick till åtta månader.
Huddinge kommun är huvudägare med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och landstingets psykiatrimottagningar
som främsta samarbetspartners.
Verksamheten är lokaliserad i
Flemingsberg i Huddinge.
Resultat
Mål

Resultat Resultat
2019
2018

50 % har efter
69%
insats arbete/
42%
(9 av 13)
studerar eller är
(5 av 12)
arbetssökande
50% har efter
31 %
33 %
insats fortsatt
(4 av 13) (4 av 12)
lämplig insats
50 % i arbete/
33 %
42 %
studier 1 år efter
(3 av 9) (5 av 12)
avslutad insats.
Under året har 16 nya deltagare skrivits in
på Lyra. Totalt har 29 deltagare varit
inskrivna (62 % kvinnor respektive 48 %
män) och 13 deltagare har avslutats.
Eftersom Lyra är en förberedande insats
som syftar till att stärka deltagarnas
möjligheter att gå vidare till studier eller
andra arbetsförberedande insatser görs en
uppföljning av samtliga deltagares syssel-

sättning ett år efter avslutad insats.
Mätningen visar att 33 % som avslutades
2018 är i arbete eller studerar ett år efter
insats. En minskning från samma mätning
föregående år men där insatsen haft
möjlighet att ställa frågan till lägre antal
deltagare än tidigare år.
Sett till sysselsättning direkt efter Lyra har
två personer gått till arbete, en till studier
och en person till aktivt arbetssökande
under 2019. Ytterligare 5 personer har gått
till fortsatt arbetslivsinriktad insats. Detta
gör att 69 % av avslutade deltagare har gått
till arbete/ arbetssökande och ytterligare
31 % till annan mer lämplig åtgärd.
Framgångsfaktorer
Framgång är att kunna erbjuda individuellt
förändringsarbete i tre spår i kombination
med en öppen verksamhet, där deltagare
har möjlighet träna social närvaro och
komma ut. Insatsen belyser också sitt
lyckosamma arbete med uppföljningsenkäter som en framgångsfaktor som givit
dem verktyg att lyfta deltagarnas egna
upplevelser.
En annan framgångsfaktor är god samverkan med nödvändiga myndigheter och
andra insatser, framförallt psykiatrin och
MIA-projektet.

"Jag skulle rekommendera Lyra alla
dagar i veckan. Jag behandlades som
en person, kände mig trygg och lyssnad
på. Går man på Lyra kommer man
garanterat på fötter igen.”
Deltagare i Lyra 2019.

Ekonomiskt utfall i förhållande till
Deltagare Lyra 2018
budget
9
Lyra beviljades en budget på 2 250 tkr för
verksamheten 2019. De sammanlagda
kostnaderna under året uppgick till 2 093
tkr. Avvikelsen beror delvis på minskade
personalkostnader och att planeringsdagar
och kompetensinsatser inte genomförts
som tänkt.
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MIA-projektet

Detta är ett av sex delprojekt i det regionala
MIA-projektet som beviljats projektmedel
från Europeiska Socialfonden, ESF, i syfte att
utveckla samordnade insatser till stöd för
personer som står långt från arbetsmarknaden. I projektet ingår också att
utveckla samarbetet med arbetsintegrerande
sociala företag.
Genomförandeprojektet startade i april 2017
och pågår fram till maj 2020. Under 2019 har
också en förlängningsansökan fram till 2022
beviljats under namnet MIA Vidare.
MIA-projektet HBS arbetar utifrån en
kombination av metoderna Case Management (CM) och Supported Employment (SE).
CM hjälper deltagaren att undanröja hinder
och få behov och förutsättningar tillgodosedda som på sikt bidrar till förbättrade
möjligheter att ta del av arbetslivsinriktad
rehabilitering. SE erbjuder ett stöd till
deltagarna att finna, få och behålla ett arbete.
Projektet vänder sig till personer som står
långt från arbetsmarknaden och är 18-55 år.
Projektet strävar efter att så snabbt som
möjligt erbjuda varje deltagare en aktivitet i
form av t.ex. arbetsträning eller praktik.
Projektägare för ESF-projektet regionalt är
Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Delprojektet Mia HBS drivs av kommunerna
och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan
och Psykiatri Sydväst ingår i samverkan.
Resultat
Projektet har under 2019 haft 242 deltagare
(148 kvinnor 90 män och 4 ej angivit). Av
dessa skrevs 99 deltagare in under 2019.
Totalt har 139 deltagare avslutats varav
28 % till arbete eller studier. 37 % har
avslutats till att delta i ordinarie
arbetsförberedande insatser och 80 %
känner en ökad makt över sin situation.

Mål

Resultat Resultat
2019
2018
30 % till egen
28 %
23 %
försörjning genom
(39 av
(27 av
arbete/studier
139)
119)
40 % deltar i
37%
35 %
ordinarie arbets(51 av
(42 av
förberedande insats
138)
119)
60% känner ökad
makt över sin
80 %
49 %
situation
Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer har varit upparbetade
samverkansarenor med samverkansparterna
och samarbetet mellan de medarbetare som
arbetar utifrån metoden Case management
respektive Supported Employment. En
annan framgångsfaktor är hög kunskapsnivå
i arbetsteamet inte minst kring
samverkansparternas verksamheter och lång
erfarenhet av arbete med målgruppen.
Projektet har också arbetat aktivt med att
öka jämställdheten inom den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

”Medarbetarna ser människans möjligheter
och potential och samtidigt stöttar de
deltagarna i att lösa pusselbitar i deras liv
som ej fungerar i nuläget”.
Handledare från samverkande ASF-företag 2019

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
MIA-projektet finansieras med stöd från
Europeiska Socialfonden (ESF) där
Samordningsförbundet står för
medfinansieringen. Verksamheten beviljades
10 299 tkr i budget för 2019.
Total kostnad för projektet år 2019 var 9 300
tkr. Finansieringen från ESF uppgick till
5 402 tkr vilket resulterar i kostnader för
Samordningsförbundet på 3 898 tkr.
Avvikelsen i utfall jämfört med budget beror
främst på personalvakanser.
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START – Stöd till arbete

Start bedrevs som projekt under 2012 till
2014 med syfte att utveckla samordnade
insatser genom metoden Supported
Employment (SE) för personer med
lindrig utvecklingsstörning, autism och
förvärvade hjärnskador. Sedan 2015 är
verksamheten implementerad och samfinansieras av Botkyrka kommun,
Arbetsförmedlingen och
Samordningsförbundet.
Verksamheten syftar till att möjliggöra
inträde på arbetsmarknaden för
målgruppen genom att matcha dem till
subventionerade anställningsformer. När
en deltagare börjar i projektet kartläggs
färdigheter och funktionsförmåga.
Kartläggningen ligger sedan till grund för
SE-handledarnas individuella stöd för att
finna, få och behålla ett arbete.
Verksamheten är lokaliserad i Tumba i
Botkyrka kommun.
Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltning är
huvudägare i nära samarbete med
Arbetsförmedlingen. Övriga av förbundets
medlemsmyndigheter ingår också i
samverkan.
Resultat
Under 2019 har START arbetat med totalt
94 deltagare (40 kvinnor och 54 män). 36
av dessa skrevs in under 2019 och 43
personer avslutades under året, varav 15
personer till arbete och 7 till studier (totalt
51 %).
START har inga mätbara siffror 2019 för
antal ut i praktik inom 6 månader samt

antal i anställning 12 månader efter avslut.
Detta beror bland annat på vakanser och
förändrade organisation under året.
Mål
50 % i
anställning 1 år
efter avslut

Resultat
2019

Resultat
2018

Ej mätbart

62 %
(18 av 29)

80 % i praktik

Ej
mätbart.

76 %

50 % i arbete/
studier

51%
(22 av 43)

63%
(12 av 18)

Framgångsfaktorer
Medarbetarna besitter kompetens både i
metoden och om målgruppen och har
fortsatt utveckling av arbetsmetoden, inte
minst utifrån förändrade förutsättningar i
samverkan med Arbetsförmedlingen.
”Det är skönt att vara i START för att jag
möts med respekt för den jag är. Det finns
utrymme för min väg mot arbete och det
tas hänsyn till mina svårigheter. När jag
får gå i min takt mot saker som är läskiga,
så vågar jag mer, än när någon trycker på
och tvingar mig fram”.
Deltagare START 2019

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
START har budgeterats med 1 300 tkr
varav 1 210 tkr rekvirerats under året.
Avvikelsen består i uteblivna kompetensoch utbildningsinsatser.

Årsredovisning 2019, Bilaga 2

Unga på väg i Salem (UPIS)

skrevs in under 2019 och totalt 18 personer
avslutades under samma period.

UPIS startade som projekt 2014 och syftar
till att ge ett sammanhållet stöd till unga
mellan 16 och 29 år. Insatsen bygger på
frivillighet och är inte tidsatt.
Deltagare erbjuds individuellt stöd och
samordning i syfte att närma sig arbete
eller studier. Under 2019 har deltagarna
också erbjudits efterstöd.
Verksamheten drivs av Salems kommun
och projektgruppen bestod under 2019 av
två ungdomsstödjare, en projektledare, en
studie- och yrkesvägledare och en
arbetsförmedlare. Resursen från
Arbetsförmedlingen drogs dock in under
hösten 2019.
Målgruppen är ungdomar (16-29 år) som
av olika skäl hoppat av skolan, saknar
gymnasieutbildning, som är arbetslösa och
/eller som inte kan tillgodogöra sig
ordinarie arbetslivsinriktade insatser .
Även psykisk och fysisk ohälsa är vanligt
hos deltagarna. Gemensamt är att dessa
unga vuxna behöver samordnat stöd för att
komma vidare i livet.
Resultat
Under året har projektet haft totalt 45
deltagare (23 kvinnor, 21 män). 26 av dessa
Mål
40 deltagare
75 % till
arbete/studier
75 % av
samverkande
parter upplever
bättre samverkan

Resultat
Resultat
2019
2018
45
51
72 %
77 %
(13 av 18)

Ej mätbart

94 %

Totalt tio deltagare avslutades till studier och
tre till arbete. Detta gör att insatsen uppnår
målet om att stödja unga vuxna ut i
arbete/studier.
Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorerna i UPIS är tiden,
flexibilitet och individuell planering som
skapar trygghet för deltagarna.
Medarbetarnas breda kompetens inom gör att
stödet kan individanpassas och att många
unga vuxna kan hitta tillbaka till studier
alternativt hitta en väg in på
arbetsmarknaden.
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet beviljades medel med 990 tkr och
hade totala kostnader på 972 tkr.

”Vi utgår från vad du vill uppnå och vilket
stöd du behöver för att komma framåt.
Ibland kan detta vara svårt att veta och då
kan vi i UPIS fungera som ett bollplank.
Tillsammans prövar vi oss fram till vad som
passar för just dig.”

Årsredovisning 2019, Bilaga 2

Tillväxt Kvinna
Projektet Tillväxt Kvinna startade 2019 som
en vidareutveckling av det idéburna Ideella
Partnerskapet (IOP) som Botkyrka kommun
och Arbetsförmedlingen tecknat med tre
idéburna organisationer. Tillsammans ansökte
dessa parter om medel från Tillväxtverket och
med Samordningsförbundet som medfinansiär
för att vidareutveckla stödet till utlandsfödda
arbetslösa kvinnor. De tre aktörer från
civilsamhället är Hela Människan,
Studieförbundet Bilda samt Botkyrka
Folkhögskola.
Projektets syfte är att erbjuda arbetslivsinriktade stödinsatser till arbetslösa utrikes
födda kvinnor för att stärka kvinnornas
förutsättningar till egen försörjning genom att
erbjuda arbetsträning, studiecirklar och andra
utbildningsinsatser, utvidgat nätverk och
kontakter på arbetsmarknaden.
En viktig del i projektet är att utveckla och
pröva nya samverkansinsatser mellan de
offentliga aktörerna och aktörer inom
civilsamhället.

En av dessa 62 deltagare avslutades till studier
och en till arbete. Detta gör att insatsen inte
uppnår målet om antal deltagare ut i arbete.
Det låga antalet deltagare som går till arbete
har startat en dialog inom styrgruppen kring
målgrupp och målsättningar kopplade till
stegförflyttningar närmare arbete, ett arbete
att följa under 2020.
Projektet har också mål kopplat till ökad
egenmakt för deltagarna och utveckling av
mentorsprogram för bättre ingångar till
arbetslivet. Här framhåller projektet att man
lyckas bättre. Mätverktygen för dessa mål är
dock under uppstart.
Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer har varit bra samarbete i
projektarbetsgruppen vilket bidrar till att de
kan koordinera sina olika aktiviteter på ett
bättre sätt för att stödja kvinnorna.

Den prioriterade målgruppen är arbetslösa
utrikes födda kvinnor i åldern 25-64 år som
har behov av ett samordnat stöd för att
komma till arbete. I gruppen ingår både
utrikesfödda kvinnor som är nyanlända och de
som bott i Sverige under flera år, men ännu ej
etablerat sig på arbetsmarknaden.

Medarbetarna upplever att många kvinnor har
förbättrat sina språkkunskaper under
projekttiden. Kvinnorna bekräftar detta och
berättar ofta att de lär sig mer på arbetsträning
än under traditionell undervisning i svenska.
En annan framgångsfaktor är samarbetet
mellan Hela människan som har
coachingsdelen och Jobbcenter som har
matchnings- och CV-skrivningsdelen med
deltagarna har fungerat bra.

Resultat
Under året har projektet haft totalt 104
deltagare (varav alla kvinnor). 62 personer
avslutades under samma period. 26 personer
har genomgått ett mentorsprogram under
2019. Det har också arrangerats 9
rekryteringsträffar med arbetsgivare.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet beviljades medfinansiering med 200
tkr och hade totala kostnader på 200 tkr. 80 %
av projektkostnaden bärs av medel från
Tillväxtverket. Botkyrka kommun och
civilsamhället skjuter till en mindre del som
medfinansiering.

Mål

Resultat 2019

120 deltagare

104

30 % till
arbete/studier

3%
(2 av 62)

”Genom att ta tillvara på utrikes födda
kvinnors kompetens och potential får
näringslivet bättre kompetensförsörjning och
Sverige får fler företagare.”
Tillväxtverket
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IPS-metodstöd

IPS-metodstöd ska bidra till implementering
och vidareutveckling av metoden Individual
Placement and Support (IPS) hos förbundets
medlemmar.
Stödet består av kunskapshöjande insatser,
samordning och handledning samt processstöd och riktas främst till medarbetare inom
kommunernas socialpsykiatriska verksamheter och psykiatrin. Inom ramen för metodstödet samordnas myndighetsgemensamma
samverkansmöten kring målgruppen för IPS
där Arbetsförmedling och Försäkringskassa
ingår.
Metodstödjaren är anställd i Botkyrka
kommun men samarbetar även med
Huddinge kommun samt med förbundets
övriga parter.
Mål och resultat
- Genomföra fyra IPS-samverkansmöten
- Ökad programtrogenhet i kommunernas
IPS-verksamhet
- IPS-metoden är känd bland medarbetarna
och hos Samordningsförbundets parter.
Insatsen har arbetat enligt plan. Bland annat
har man genomfört fyra myndighetsgemensamma samverkansmöten. I Huddinge och
Botkyrka har programtrohetsmätningar
genomförts och över tid har programtroheten ökat inom de kommunala IPSverksamheterna.
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Verksamheten beviljades 300 tkr i budget
avseende kostnader för motsvarande en
deltidstjänst som metodstödjare samt
handledning. Utfallet för verksamheten blev
249 tkr.

Insatskatalogen

Samordningsförbundet HBS har sedan hösten
2017 avtal med Samordnings-förbundet Östra
Södertörn för att utveckla ett digitalt sökverktyg som samlar insatser inom välfärdsområdet.
En lokal projektledare arbetar med att samla in

och uppdatera publicerade insatser samt sprida
kännedom om katalogen.
Syftet med insatskatalogen är att underlätta och
effektivisera för professionella och medborgare
att få information om olika insatser som riktar
sig till personer långt ifrån arbetsmarknaden
med den gemensamma nämnaren att de är
insatser med syfte att ge individinriktade
arbetsmarknads-, eller utbildningsåtgärder.
Under 2019 har katalogen kompletterats med
insatser som har en bredare ansats. Det kan t.ex.
röra sig om personliga ombud, budget- och
skuldrådgivning och stöd för personer som
drabbas av våld i nära relationer.
Katalogverktyget ägs av Samordningsförbundet
Östra Östergötland och administreras lokalt av
Samordningsförbundet HBS.
Mål och resultat
- Sprida kännedom om Insatskatalogen
- Öka användandet av Insatskatalogen
- Användarbarhet- verktyget är till nytta för
användarna
Insatskatalogen har en positiv utveckling
kopplat till ökad kännedom i förbundets
medlemsverksamheter 52 % (62 av 119) av
medarbetare i ordinarie verksamheter uppger
att de känner till. Antalet användare har dock
sjunkit från 310 sökningar 2018 till 173 under
2019. 88 % (23 av 26) som använt katalogen
uppger att den varit till nytta i deras arbete.
Framgångsfaktorer
Under 2019 har informationsspridning skett via
flera olika kanaler och kontinuerlig utveckling
av verktyget genom tjänstedesign har skett hos
projektägarna. En annan framgångsfaktor är
utvecklingen av det redaktionella
administrativa verktyget.
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Verksamheten budgeterades med 200 tkr 2019
Utfallet för verksamheten blev 329 tkr.
Projektledaren för katalogen arbetar även med
kommunikation kopplat till den finansiella
samordningen och en stor del av kostnaden kan
därför ses som kostnader för utveckling av
kansliets allmänna kommunikationsarbete.
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Avslutade insatser under verksamhetsåret 2019
HälsoSam

HälsoSam startade som ett projekt 2011
och under hösten 2019 avslutades
insatsen. Insatsen erbjöd en
gruppverksamhet under 8-10 veckor till
stöd för deltagarna att stärka sin hälsa och
samtidigt öka sina möjligheter till att på
sikt närma sig arbete och studier.
HälsoSam syftade till att ge deltagarna
möjlighet att stärka sin hälsa, bryta
isolering och skapa rutiner i vardagen
genom att erbjuda hälsofrämjande
insatser och anpassad fysisk aktivitet i
grupp. Insatsen hade även
gruppverksamhet särskilt anpassad till
deltagare i behov av lätt svenska.
I verksamheten arbetade två friskvårdskonsulenter.
Verksamheten var lokaliserad i Huddinge
och pågick under många år. Huddinge
kommun var huvudägare i samarbete med
övriga parter i Samordningsförbundet.
Utifrån utvärdering genomförd under
2018 och 2019 lyftes att liknande insatser
utvecklats inom hälso- och sjukvården och
att deltagandet i HälsoSam saknade en
naturlig fortsättning, då många deltagare
inte hade en planering för fortsatt
rehabilitering.
Resultat
Totalt startade 69 deltagare, 59 kvinnor
och 10 män Hälsosam under 2019. På
grund av höstens avslut och vakans på en
av tjänsterna gjordes inga hälsomätningar
av hösten deltagare men 96 % av

deltagarna under vårens insatser upplever
en förbättrad hälsa och är motiverade att
fortsätta efter sin individuella hälsoplan.
Mål
80 nya deltagare
80 % av deltagarna
upplever en
förbättrad hälsa
60 % tar eget ansvar
och genomför sin
hälsoplan

Resultat Resultat
2019
2018
69
97
96 %

85 %

96 %

91 %

Botkyrka kommun och Försäkringskassan
stod för största andelen remitteringar (33
av 69).
Över 84 % av medarbetarna hos
förbundets parter tycker att HälsoSam är
till nytta i deras arbete och 71 % tycker att
insatsen bidrar till bättre samverkan kring
individen. 84 % upplever att insatsen
bidrar till en positiv utveckling för
deltagarna.
” Perfekt som första insats för den som varit
frånvarande från yrkeslivet en längre period.”
Medarbetare Arbetsförmedlingen 2019

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Tidigare
i HälsoSam
Verksamheten
hadedeltagare
en budget
på 1 402 tkr
för 2019 och ett utfall på 1 080 tkr.
Avvikelsen beror på personalvakans och
förtida nedläggning av insatsen.

