
Varmt välkomna!

OMVÄRLDSDAG
2021

9:00 Inledning
Vad och vilka är Samordningsförbundet Skaraborg?

9:30 Grupparbete – våra olika roller

10:00 Paus

10:20 Fortsatt grupparbete

11:00 Kort paus

11:10 Hur arbetet med BIP utvecklat Sjuhärads 
Samordningsförbund 
Pernilla Andersson & Anna Fagefors, Sjuhärads Samordnings-

förbund 

Efter föredraget finns utrymme för frågestund.

12:00 Lunch

12:45 Post pandemin – vad gör vi nu? 
Niklas Pettersson, Arbetsförmedlingen

13:15 Paus

13:20 Försörjningsstöd – uppdrag och trender 
Monica Johansson, Omsorgsförvaltningen Skara kommun

13:50 Fikapaus

14:10 Summering av förmiddagens grupparbeten

14:15 Statistik – vilka når vi?
Christel Martinsson med flera

15:00 Slut

Datum 21 april 2021

Tid 9:00–15:00

Plats digitalt via teams, klicka här för att ansluta!

Samordningsförbundet Skaraborg 
www.samordningsforbundetskaraborg.se 

S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde

2022

Nu är det snart dags för vårens heldag!
Alla 3 beredningsgrupper och styrelsen möts  
tillsammans med personalen på Samordningsförbundet. 
Dagen blir helt digital och vi kommer få input från flera 
spännande håll som vi tror kommer bidra till vårt framtida 
arbete. Redan i höstas började vi att staka ut en riktning 
tillsammans och vi kommer nu knyta an till den och  
fortsätta, inte minst med att kolla på aktuell statistik.



En stabil plattform för strukturerad samverkan 
……för medlemmarna 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Västra Götalandsregionen och 14 kommuner 



DET ÄR VI och våra insatser!



VI 
SKAPAR 
MÖJLIGHETER!



Uppdrag

Att skapa insatser som syftar till att 
hjälpa individer så att individernas väg 
mot eget arbete eller studier främjas 
och/eller förkortas.



Finansieringsmodell

Lagen om finansiell samordning
(Lag 2003:1210) 003:1210) 

Budget 19 miljoner 

Försäkringskassan & 
Arbetsförmedlingen

50%

Regionen
25%

14 kommuner
25%

Försäljning

Antal invånare i arbetsför ålder
Antal individer med offentlig försörjning



Vi har 17 individinriktade 
insatser igång 2021!

• Allt sker ute i 
kommunerna!

• En del insatser finns på 
flera orter!



Vi har 9 strukturinriktade 
insatser igång 2021!

• Nya metoder  
& kompetens-
utveckling

• Några insatser 
finns på flera orter



Beredningsgrupper

Operativa 
enhetschefer från 
alla fyra parter

Organisation
- kansli i Skövde

Styrelseberedning

Fyra ordinarie  
ledamöter samt 
ytterligare tre 
kommunala 
ledamöter

Styrelse

Fyra ordinarie 
ledamöter och 
16 ersättare

5 beslutande möten/år



ESF-projekt
Projektägare till 2 projekt som finansieras av Europeiska socialfonden



Kick Off

Kompetensutveckling 
- 500 anställda chefer & medarbetare  
- Inkludering & fördomsfri rekrytering



KICK Off

Välkommen på ESF-projektet Kick Off:s

SLUTKONFERENS
Vi delar med oss av projektets metod och resultat!

Du får under projektets slutkonferens lyssna till projektets mest omtyckte föreläsare, Tobias Karlsson. Du 
får en kortversion av Anna Rydbacken från TNG Evolve om vad fördomsfri rekrytering handlar om. Du får 
dessutom lyssna till resultat av projektets utvärderare och du får möta deltagare och projektledare – allt 
detta i ett fullspäckat digitalt event på bara 1,5 timme.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Slutkonferensen riktar sig till dig som följt projektet på håll, dig som bedriver kompetensutvecklings- 
projekt inom breddad rekrytering eller dig som är intresserad av fördomsfri rekrytering och inkludering 
i arbetslivet.

Tid:     17 maj kl 13:00-14:30
Plats:    Digitalt via teams
Anmäl dig här:  https://kick-off-slutkonferens.confetti.events/



Cresco Creare
Växa & utvecklas

ESF-projekt 
27 miljoner

För individer 
BIP-metoden



www.samordningsforbundetskaraborg.se

Följ oss gärna på sociala medier!

http://www.samordningsforbundetskaraborg.se/


Roller & Ansvar



• Ung Arena 
- samordning och samlokalisering

• Level Up/ÅKA
- tid för att bygga upp tillit och egenmakt, kunskap om omvärlden
- en ”påhängsmotor” 
- hålla i och hålla ut och att väntetider eller avbrott är förödande

Lärdomar - vi har med oss!



• Kompetensutveckling/Mentorskapsprogrammet/Kick Off
- 7TJUGO, vikten av att bygga upp en egenmakt, om det går för

långsamt, sänk farten
- Psykisk hälsa, vad som är mest hjälpsamt
- inkludering och jämställdhet måste erövras och kräver kunskap

• Förstärkt samverkan/rehabforum
- mer kunskap om varandras uppdrag
- mer kunskap om rehabiliteringsprocessen

Forts. lärdomar



Statistik



• Det finns ingen vedertagen definition för att beräkna 
utanförskapet i Sverige och olika aktörer använder sig av olika 
definitioner i debatten. 

• Ett mått som publiceras av SCB är antalet personer som försörjs 
av sociala ersättningar och bidrag.

Helårsekvivalenter



• Under 2020 var det 790 242 helårspersoner mellan 20-64 år 
som försörjdes genom bidrag. 

• Till bidrag räknas här sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, 
ersättning vid arbetslöshet och 
arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och 
etableringsersättning.

• Nära 13 procent av befolkningen i ålder 20-64 år beräknades 
därmed försörjas av olika sociala ersättningar och bidrag.

Fort. Helårsekvivalenter
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• Vilka insatser har vi som kan fånga upp och ge ett samordnat 
stöd till dessa personer?

Samordningsförbundet Skaraborg



z

AFI/Sötåsen

Aurum Locus

Elings ark

Fördjupad samverkan

Friskvågen

Hälsoskolan

Hantverksstegen

KUR/Kompetensutveckling

Level Upgrade

Pre-Rehab Gullspång – PRIO-gruppen 

Kick Off

Måla för hälsan

Pre-Rehab Mariestad – ÅKA/utvecklingsplatser

Pre-Rehab Töreboda – Utvecklingsplatser

Promise Hjo

Rehabforum

Ett friskare Norra Skaraborg

Rörsås

Stärka individen

Startgrid

Stoppa våldet

Tidig förstärkt samverkan i Östra Skaraborg

Vägen framåt

Vara Frisk

Det goda exemplet

Cresco Creare

Ett friskare Norra Skaraborg



• Hur många nådde vi 2020?

• Var det rätt målgrupp?

Samordningsförbundet Skaraborg



















• Arbetsförmedlingens nya uppdrag
ü Ej delta i ESF-projekt
ü Remitterar till centralt upphandlade aktörer 

- Vilka effekter kan det få på den samordnade rehabiliteringen?
ü Vilken blir Af:s roll i det individinriktade arbetet?
ü Bruten rehabiliteringskedja
ü Betydligt färre kommer att nå arbete eller studier i Samordningsförbundens insatser
ü Mycket svårt att påvisa positiva resultat
ü Minskad finansiering till Samordningsförbund

Reflektioner





• Avtal
• SUS
• Månadsuppföljning
• Självskattningsverktyg

Projektuppföljning




