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Bilaga 3. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade individinriktade
insatser/projekt1
Insats
Lyra

MIA Vidare

START

Unga på väg i
Salem (UPIS)

Mål

Resultat

50 % av deltagare är vid
avslut redo för arbete,
studier eller andra
arbetsmarknadsinsatser.

44 % (7 av 16) deltagare är redo
för arbete, studier eller andra
arbetsmarknadsinsatser vid
avslut.

50 % når studier/arbete
ett år efter insats.

23 % uppger 1 år efter insats att
de studerar eller arbetar.3

20 nya deltagare.
80 % av deltagarna
känner ökat inflytande
över sin situation

16 nya deltagare.
80 % av deltagarna känner ökat
inflytande över sin situation

30 % till arbete/studier.

23 % (23 av 102) till
arbete/studier.

40 % till ordinarie
arbetsmarknadsinsatser.

47 % (48 av 102) till ordinarie
arbetsmarknadsinsatser.

20 nya deltagare.

20 nya deltagare.

50 % i arbete/studier.

56 % (18 av 32) till
arbete/studier

60 % av de med
anställning behåller sin
anställning 12 månader
efter avslut.
25 nya deltagare

67 % (15 av 22) har en
anställning 12 månader efter
avslut.

75% avslut till
arbete/studier

87 % (24 av 31) avlutats till
arbete/studier

Måluppfyllelse2

Ej uppfyllt

Godtagbart

God

13 nya deltagare

Godtagbart

75% samverkande parter
80 % (8 av 10) upplever att
upplever att insatsen är
insatsen är till stöd i deras
till stöd i deras arbete
arbete.
Tillväxt Kvinna 120 deltagare per år
99 nya deltagare.

1

30 % i arbete/studier.

16 % (17 av 105)

Skapa mentorsgrupper

25 deltagare i mentorsgrupper

Ej uppfyllt

Individinriktade insatsen Koordinerad rehabiliteringskedja redovisas ej i denna tabell. Under 2020 har de varit i
uppstartsfas och påbörjar intag av deltagare 2021.
2
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. Ej mätbart är skrivet på den insats som
startat upp under året och inte påbörjat intag av deltagare.
3
Lyra har 46 % bortfall i antal respondenter för mätning 1 år efter insats.
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Sammanfattning av deltagarflöden i finansierade individinriktade
insatser
Insats

Antal aktuella
Varav
deltagare
kvinnor
totalt 2020

Lyra

Varav
män

Annat/
ej
angivet

Antal nya
deltagare
2020

Antal
avslutade
deltagare
2020

Till
arbete/
studier

Arbetssökande
vid avslut

27

23

4

0

16

16

4

2

184

120

61

3

80

102

23

23

START

88

43

45

0

20

32

18

4

UPIS

41

23

18

0

13

31

24

0

Tillväxt kvinna

141

141

0

0

99

105

17

81

TOTALT

481

350

128

3

228

286

86

110

MIA Vidare

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade strukturinriktade
insatser/projekt4
Insats

Mål

Resultat

IPS-metodstöd

4 IPS-samverkansmöten

4 möten har genomförts under
året.

Omvärldsbevakning utifrån
utvecklingsområden
metodstödet

Insatskatalogen

Stödja utvecklingen för
beroendevården att bli mer
aktiv i IPS Botkyrka
Informationsinsatser och
ökad kännedom.
Användarna ökar i takt med
informationsspridningen

Metodstödjaren ingår i nationellt
nätverk och följer forskning och
utveckling inom området.

Måluppfyllelse

God

IPS Beroende har startat upp i
Botkyrka under 2020
40 % (54 av 138) känner till
Insatskatalogen.
Antalet användare har under året
ökat från 173 till 276.

Godtagbart

75% av användarna
69 % (37 av de 54 svarande som
upplever verktyget som stöd kände till Insatskatalogen)
i arbetet
upplever att verktyget är ett stöd i
deras ordinarie arbete.

4

Insatsen Tjänstedesign redovisas ej i tabellen. Insatsen har varit i en uppstartsfas under hösten 2020 och följs upp mot mål under
2021.
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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 gruppverksamhet och individuellt förändringsarbete för unga (18-29 år) med psykisk
ohälsa och komplex problematik. Målet är
att gå ut i arbete/studier eller förberedas
inför fortsatt arbetsmarknads-insats.
Insatsen ger möjlighet till praktik,
individuell coaching, studie- och yrkesvägledning samt social träning. Maximal
inskrivningstid är ett år och den genomsnittliga tiden för deltagande 2020 uppgick
till ca åtta månader.
Huddinge kommun är huvudägare med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Psykiatri Sydväst som främsta
samarbetspartners. Verksamheten är
lokaliserad i Flemingsberg i Huddinge.
Mål

Resultat Resultat
2020
2019

50 % har efter
insats arbete/
44%
studerar eller är (7 av 16)
arbetssökande
20 nya deltagare
16
50 % i arbete/
23 %
studier 1 år efter
(4 av 11)
avslutad insats.

69%
(9 av 13)
16
33%
(3av 9)

Resultat
Under året har 16 nya deltagare skrivits in
på Lyra. Totalt har 27 deltagare varit
inskrivna (68 % kvinnor respektive 15 %
män) och 16 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 sysselsättning ett år efter avslutad insats.

Mätningen visar att 23 % som avslutades 2019
är i arbete eller studerar ett år efter insats. En
minskning från samma mätning föregående år
men där betydligt mindre andel deltagare gått
att nå jämfört med tidigare år.
Sett till sysselsättning direkt efter avslut i Lyra
har 44 procent gått till arbete, studier eller
arbetssökande. Två personer till arbete, två till
studier och tre personer till aktivt
arbetssökande.
Framgångar och utmaningar
Framgång under 2020 har varit att kunna
ställa om till digitalt arbete och fortsatt
erbjuda individuellt förändringsarbete.
En annan framgångsfaktor är välfungerande
digital kommunikation och samverkan med
nödvändiga myndigheter och andra insatser,
framförallt med specialistpsykiatrin.
Utmaning har varit att inte kunna ersätta den
öppna verksamheten som stängts för gruppverksamhet med anledning av pandemin,
vilket bidrar till längre rehabiliteringstid. En
annan utmaning har varit förändrad målgrupp
från föregående år som upplevs stå längre från
arbetsmarknaden. Detta har också påverkat
motiveringsarbetet till att delta i
uppföljningsarbetet.

"Ett Lyra skulle finnas för alla”
Från intervju förstudie Unga Huddingebor med
tidigare Lyra-deltagare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Lyra beviljades en budget på 2 440 tkr för
verksamheten 2020. De sammanlagda
kostnaderna under året uppgick till 2 084 tkr.
Den stora avvikelsen beror på minskade
personalkostnader pga. sjukdom och att
planeringsdagar och att kompetensinsatser
inte genomförts som tänkt.
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MIA Vidare
Mia Vidare är ett av åtta 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.
MIA-projektet startade i april 2017 och
pågick fram till maj 2020 för att sedan
förlängas med namnet MIA Vidare i form av
ett tillämpningsprojekt fram till juni 2022.
MIA Vidare 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.
Målgrupp är personer som står långt från
arbetsmarknaden och är 18-64 år.
Projektägare regionalt är
Samordningsförbundet Östra Södertörn. I
delprojektet Mia HBS arbetar personal från
samtliga tre kommuner och
Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan och
Psykiatri Sydväst finns med som
samverkansparter.
Resultat
Projektet har under 2020 haft 184 deltagare
(120 kvinnor, 61 män och 3 som ej angivit
kön). Av dessa skrevs 80 deltagare in under
2020.
Mål

Resultat Resultat
2020
2019
30 % till egen
23 %
28 %
försörjning genom
(23 av
(39 av
arbete/studier
102)
139)
40 % deltar i
47%
37 %
ordinarie arbets(48 av
(51 av
förberedande insats
102)
138)
60% känner ökad
makt över sin
80 %
80 %
situation

Totalt har 102 deltagare avslutats, varav
23 % till arbete eller studier. 47 % har
avslutats till fortsatt stöd genom ordinarie
arbetsförberedande insatser. 80 % av
deltagarna bedömer att projektet bidragit till
att de känner en ökad makt över sin
situation.
Framgångsfaktorer och utmaningar
Framgångsfaktorer har varit
arbetsmetoderna och möjlighet till
omställningen till nya arbetssätt utifrån
pandemin och lyckats möjliggöra praktik,
arbete och studier. I MIA-projektets
slutrapport kunde vi se att MIA HBS var det
delprojekt med flest deltagare ut i arbete och
studier 2017-2020. En annan framgång har
varit god samverkan och ökade intresseanmälningar från hälso- och sjukvården.
Utöver personalomsättningar har en
utmaning har varit att få in nya remitteringar
från ordinarie verksamhet pga. pandemin
och förändrade arbetssätt gentemot insatsen,
i huvudsak gällande samverkan med
Arbetsförmedlingen. Projektet har också
uppmärksammat utmaningar med att
långsiktigt möta deltagare digitalt för att ge
ett gott stöd.
”Jag har fått hjälp med myndighetskontakter av
någon som förstår fackspråket och
"svartkonsten" med alla myndighetspapper och
interna arbetsmetoder som för mig som
utomstående har varit omöjliga att navigera!”
-Deltagare MIA Vidare 2020

Handledare
fråni samverkande
ASF-företag
2019
Ekonomiskt
utfall
förhållande
till budget
Verksamheten beviljades 9 635 tkr i budget
för 2020. Total kostnad för projektet år 2020
var 8 969 tkr. Finansieringen från ESF
uppgick till 5 479 tkr vilket resulterar i
kostnader för Samordningsförbundet på 3
490 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 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. Övriga av förbundets
medlemsmyndigheter ingår också i
samverkan.
Resultat
Under 2020 har START arbetat med totalt
88 deltagare (43 kvinnor och 45 män). 20
av dessa skrevs in under 2020 och 32
personer avslutades under året, varav 17
personer till arbete och 1 till studier (totalt
55 %).
Mål

Resultat
2020

50 % i
anställning 1 år
efter avslut

67 %

80 % i praktik

87 %

50 % i arbete/
studier

56%
(18 av 32)

Framgångsfaktorer och utmaningar
Medarbetarna besitter kompetens både i
metoden och om målgruppen och har
fortsatt möjliggjort avslut till arbete och
studier trots pandemin. Medarbetarnas
kompetens att ställa om arbetet har bidragit
till framgången.
Verksamheten har haft utmaningar med
samverkan för remittering av nya deltagare
inte minst internt inom Botkyrka kommun.
Det har också varit svårt under pandemin att
finna nya arbetsgivare. Samverkan med
Arbetsförmedlingen har försvårats och de
har bland annat uteblivit som inremittent.

”WOW! Tacksam att STARTs
medarbetare arbetar med människor
och att jag har turen att ha dem som
kollegor”.
Medarbetare hos samverkandepart 2020

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
START har budgeterats med 1 300 tkr.
Totalt har 1 350 tkr rekvirerats under
året, detta för att täcka kostnad för att fler
Huddingebor än beräknat har tagit del av
insatsen.

Resultat
2019
Ej mätbart
Ej mätbart
51%
(22 av 43)

5
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Unga på väg i Salem (UPIS)
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.

Under året har projektet haft totalt 41
deltagare (23 kvinnor, 18 män). 13 av dessa
skrevs in under 2020 och totalt 31 personer
avslutades under samma period.

Deltagare erbjuds individuellt stöd och
samordning i syfte att närma sig arbete
eller studier.

Totalt 11 deltagare avslutades till studier och
13 till arbete. Detta gör att insatsen uppnår
målet om att stödja unga vuxna ut i arbete
och studier.

Verksamheten drivs av Salems kommun
och projektgruppen bestod under 2020 av
två ungdomsstödjare på deltid och en
deltidsanställd projektledare. Från oktober
2020 utökades insatsen med fältare som
ska bedriva uppsökande arbete.

Framgångsfaktorer och utmaningar
Framgångsfaktorerna i UPIS är tiden,
flexibilitet och individuell planering som
skapar trygghet för deltagarna.

Det uppsökande arbetet förväntas bidra till
att flera unga tar del av UPIS samt att
målgruppen breddas.
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/eller fysisk ohälsa är
vanligt hos deltagarna. Gemensamt är att
dessa unga vuxna behöver samordnat stöd
för att komma vidare i livet.
Resultat
Mål
40 deltagare
75 % till
arbete/studier
75 % av
samverkande
parter upplever
bättre samverkan

Medarbetarnas breda kompetens kring
målgruppens behov gör att stödet kan
individanpassas och att många unga vuxna
kan hitta tillbaka till studier alternativt hitta
en väg in på arbetsmarknaden.
Utmaningar under året har varit kopplade till
digital omställning och möjlighet att träffa
deltagare fysiskt samt att samla in enkäter
vilket bland annat bidragit till uteblivet
resultat från indikatorenkäten.
”UPIS bidrog till att jag fick någon som
erbjöd mig stöd en längre tid, äntligen var
det någon som tog sig tid att lyssna”.
Intervju av tidigare deltagare i UPIS

Resultat Resultat
2020
2019
41
45
87 %
72 %
(24 av 31)
80 %
Ej mätbart
(8 av 10)

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet beviljades ursprungligen medel
med 990 tkr och fick sedan beviljat utökning
med 168 tkr, dvs en total budget på 1 158 tkr.
Totala kostnaderna uppgick till 1 128 tkr.

6
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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.
Målgruppen är arbetslösa utrikes födda
kvinnor i åldern 25-64 år som har behov av ett
samordnat stöd för att närma sig arbete.
Resultat
Mål

Resultat
2020
120 deltagare
99

20 % till
16 %
arbete/studier (17 av 105)

Resultat
2019
104
3%

Under året har projektet haft totalt 99
deltagare (varav alla kvinnor). 105 personer
avslutades under samma period. 25 personer
har genomgått ett mentorsprogram under
2020.
17 av dessa 105 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
2021.
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
ännu inte sammanställda.
Framgångsfaktorer och utmaningar
Projektet har under pandemin inte kunnat
genomfört studiebesök eller
rekryteringsträffar. Projektet har fortsatt
svårigheter i att matcha deltagare ut i
arbete. Dialoger i styrgruppen om rätt
insatser för målgruppen pågår.
En framgångsfaktor är samarbetet mellan Hela
människan som har coachingsdelen och
Jobbcenter som har matchnings- och CVskrivningsdelen med deltagarna har fungerat
bra. Deltagarna upplever också att den sociala
träning och utveckling av svenska språket har
varit god.
”I mentorsgruppen pratade vi om att det
är viktigt att ha ett mål, att få känna sig
nöjd. Mitt mål nu är att hitta ett jobb inom
handel.”
Citat från deltagare som intervjuats av extern
utvärderare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet har under året medfinansierats med
200 tkr. 80 procent av projektkostnaden bärs
av medel från Tillväxtverket. Botkyrka
kommun och organisationer från
civilsamhället skjuter till en mindre del som
medfinansiering.

7
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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 främst med
Huddinge kommun, men även med
förbundets övriga parter.
Mål och resultat
- Genomföra fyra IPS-samverkansmöten
- Omvärldsbevakning utifrån IPSmetodstöd
- Stödja IPS Botkyrka att vara en del av
målgruppen missbruk och beroende i
Botkyrka kommun.
Insatsen har arbetat enligt plan. Bland annat
har man genomfört fyra myndighetsgemensamma samverkansmöten och verksamheten
mot missbruk och beroende har startats upp
i Botkyrka. IPS Botkyrka samarbetar också
med Umeå Universitet kring
forskningsstudie kring stöd till studier.
”IPS fördubblar möjligheten för personer
med funktionsnedsättning att få ett arbete
(…). Mycket talar för att en bråkdel av
målgruppen får tillgång till IPS i dagsläget.
SBU Rapport 2020/580

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Verksamheten beviljades 150 tkr i budget
avseende kostnader för motsvarande en
deltidstjänst som metodstödjare samt
handledning. Utfallet för verksamheten blev
140 tkr.

Insatskatalogen

Samordningsförbundet har sedan 2017 avtal
med Samordningsförbundet Centrala Östergötland för att kunna tillhandahålla ett
digitalt sökverktyg som samlar insatser inom
välfärdssektorn. En lokal projektledare
samlar in och uppdaterar insatser samt
sprider kännedom om katalogen.
Syftet med katalogen är att underlätta och
effektivisera för professionella och medborgare att få information om verksamheter
och stödinsatser som kan vara till nytta för
att närma sig arbetsmarknaden.
Mål och resultat
- 75% av de användare som svarar på
förbundets årliga enkät uppger att
Insatskatalogen är ett stöd och till nytta i
arbetet.
- Antalet användare som använder
Insatskatalogen uppgår till 100 användare i
månaden i slutet av 2020.
Insatskatalogen har i förbundets egna enkätundersökning en nedåtgående utveckling
kopplat till kännedom hos handläggare och
vårdgivare lokalt. Vilka som svarar i enkäten
från år till år skiljer sig dock åt och vi kan se
att det faktiska antalet användare ökat med
ca 100 användare det senaste året. Däremot
ser engagemanget, dvs hur mycket
användare gör inne på sidan likvärdigt ut
gentemot 2019.
Framgångsfaktorer och utmaningar
Under 2020 har katalogen fortsatt uppdaterats med fler insatser. I samarbete med
projektägarna har utveckling skett för ökad
användarvänlighet och administration av
verktyget. Gemensam utveckling mellan flera
förbund är en framgångsfaktor.
Utmaningarna består i att i att skapa ett i
alla delar uppdaterat sökverktyg och att nå
ut med information om att katalogen finns.
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Budget för insatskatalogen 2020 uppgick till
200 tkr och utfallet blev 166 tkr.
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Förstudie Unga Huddingebor

Under 2020 finansierades en förstudien med
syfte att få en fördjupad förståelse för unga
Huddingebor som varken arbetar eller
studerar.
Projektägare var Huddinge kommun och
förstudien drevs av en projektledare
i 3 månader i samarbete med kansliets
tjänstedesigner. Inom ramen för förstudien
intervjuades unga vuxna och medarbetare i
insatser som möter målgruppen. Förstudien
sammanställde också en aktörskarta över
stödinsatser som idag finns tillgängliga för
målgruppen. I slutrapporten presenterades
insikter unga utifrån intervjuerna.
Slutrapport från detta arbete presenterades i
december 2020 och kommer bland annat att
användas under 2021 i förstudie Startplats
Ung som finansieras av Europeiska
socialfonden.
Kostnaden för förstudien uppgick till 155 tkr.

Tjänstedesigner

I juni 2020 anställdes en tjänstedesigner i
Samordningsförbundet med uppdrag att
främja användandet av den
användarcentrerade metoden tjänstedesign
tillsammans med förbundets målgrupper.
Tjänstedesign kan beskrivas som en metod
för att skapa mer brukarinvolverande och
validerade tjänster/verksamheter/insatser.
Målet med ett ökat användande av metoden
är att hitta effektivare och mer behovstroget
stöd som bidrar till att fler medborgare
kommer i arbete och får en egen försörjning.
Ett annat syfte är att sprida kunskapen om
tjänstedesign, så att samverkansparter och
medlemmar kan arbeta med metoden på
egen hand.
Under 2020 har ett arbete startat med att
involvera och förankra arbetsmetoden hos
beredningsgruppen. Ett antal presentationer,
workshops och ett pilotprojekt för att
undersöka metoden har startats. Intervjuer
kommer att ske med unga vuxna för att
skapa bättre förståelse för ungas behov och
situation i övergången från gymnasieskola
till vuxenliv.

Tjänstedesigner har också varit ett stöd i
framtagandet av förstudien Unga
Huddingebor och deltagit aktivt i nätverk för
tjänstedesigners med bland annat
Samordningsförbundet Centrala
Östergötland och Samspelet i Värmland.
Tjänstedesigner ingår även i kansliets
övergripande arbete för att sprida och
implementera tjänstedesign som metod vid
utvecklingsarbete och .
Pilotprojektet pågår i två år. Kostnaden för
verksamheten uppgår till 200 tkr.

Kunskapsseminarier

Under året har kansliet anordnat totalt 11
kunskapsseminarier, varav 10 digitalt. Målgruppen har främst varit chefer, medarbetare och politiker hos förbundets
medlemmar, men även organisationer från
civilsamhället, brukarorganisationer, andra
samverkansparter och allmänheten har
kunnat delta kostnadsfritt på seminarierna.
Föreläsarna kommer främst från någon av
Samordningsförbundet medlemmar. I två fall
har extern föreläsare anlitats.
Seminarierna har haft följande teman 2020:
 Missbruk och beroende
 ADHD hos flickor och kvinnor
 Psykosocialt arbetssätt på vårdcentral
 MIA Vidare
 Kommunalt boendestöd och Personligt
Ombud
 IPS – Individual Placement and Support
 Medborgaren som medskapare
 Rehabkoordinatorer
 Unga med psykisk ohälsa
 Suicid Zero
 Försäkringskassans uppdrag
Kostnaden för genomförande blev lägre än
budgeterat då aktiviteterna övergick från att
ha hållits i konferenslokaler till att ske
digitalt. Total kostnad för 2020 uppgår till 51
tkr.
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