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2019-04-11Kunskapsdialog



Program kunskapsdialog 11 April 2019

Tid Programpunkt Ansvarig

08.30 Kaffe

09.00

Välkomna! 
Inledning -presentation 
Samordningsförbund Gävleborg
Anteckningar från föregående dialog

Per Lundgren

09.30
Om insats SE coach Gävle
Utfall av insats 2018
Nuläget

Per Lundgren
Maria Andersson

10.00

Kunskapsdialog
Frågeställningar att diskutera

- Analys utfall
- Inremittering deltagare
- Samverkan – hur fungerar det?
- Framtid – hur går vi vidare?

11.45 Sammanfattning av dagen Per Lundgren

12.00 Gemensam lunch

13.00 Avslutning



Susanne Eriksson, Arbetsförmedlingen

Maria Andersson, Arbetsförmedlingen

Åsa Larsson, Försäkringskassan

Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan

Kristina Östblom, EDV Gävle kommun



• Att vidareutveckla samverkan runt unga med AE

• Att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden i insats SE coach Gävle

• Att klargöra roller och tydliggöra ansvarsområden

• Att ge ökad förståelse för våra olika uppdrag

Syfte med dagens:



Anteckningar föregående dialog den 12 december 2018

• Målgruppen unga med aktivitetsersättning behöver lång tid i förberedande insats, detta är lika viktigt som målet om 
anpassad anställning.

• Deltagare som varit aktuella en längre tid i kommunala insatser (EDV) är bättre rustade än den som inte varit.

• Samverkan och dialog mellan kommunens insatser (EDV), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för målgruppen är 
viktig att upprätthålla kontinuerligt.

• Önskvärt och viktigt är att kontakt mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är väl upparbetad då insatser och 
akuta beslut behöver handläggas snabbt.

• Arbetsförmedlingen och Kommunens insatser har stora vinster att göra genom att delge varandra erfarenheter och 
kunskaper vad gäller både metod och upparbetade erfarenheter i sitt arbete med målgruppen.

• SE coach Mia bokar in en träff med Eva på EDV för besök och dialog om insatsen och målgrupp.

• Viktigt att i samverkan utveckla dialog och stöd till arbetsgivare om målgruppens behov, om vilka stödformer som finns 
samt handlednings stöd för arbetsgivare. 



Samordningsförbund Gävleborg 



Uppdrag

• Finsam - Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser

• Underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

• Arbeta med samordnade förebyggande insatser

• Effektiv användning av gemensamma resurser



Region/Landsting
Kommun

Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Samverkande parter 



Vision

Ett socialt hållbart och jämställt samhälle där fler individer får stöd 
att nå egen försörjning.



Samordningsförbundets uppgift är att vara ramverk för 
arbetslivsinriktad samverkan 

Väggar, golv, tak, möbler och allt annat står 
parterna för.

Vid behov bidrar Samordningsförbundet till att 
prova insatser och förstärka verksamhet.

Detta innebär att vi arbetar med integrerad 
samverkan.

(koordinering, kompetensutveckling och annat som håller samman)



Genomföra 
individinsatser

Strukturelltminska 
utanförskapet i 

samhället

Det lilla 
uppdraget

Det stora 
uppdraget

Vadvillviuppnåmed 
vår samverkan?

Bygga (över tid) 
hållbara strukturer

Vi måste ha flera tankar/ nivåer i huvudet samtidigt



Organisation och verksamhet 2019
STRATEGISK CHEFSGRUPP
Tjänstepersoner från 
Arbetsförmedlingen & 
Försäkringskassan, 
Region Gävleborg & 
Kommunföreträdare.

STYRELSE
8 ledamöter samt ersättare, 4 parter, 13 medlemmar

Region Gävleborg 1, Kommun företrädare 5,  Arbetsförmedlingen 1,  Försäkringskassan 1

KANSLI
Förbundschef, Verksamhetsutvecklare

Administratör 

BEREDNINGSGRUPP
11 sakkunniga tjänstemän,

4 parter

AU
4 ledamöter 

ASF
1 processledare

Samverkansgrupp

Gävle
Sandviken

Ockelbo

Ljusdal
Ovanåker

Söderhamn

Nordanstig

Hudiksvall
Bollnäs

Hofors

Samverkansgrupp

-

-

Samverkansgrupp

Samverkansgrupp

Samverkansgrupp
Samverkansgrupp

-

-

SAMVERKANSMEDEL INSATSER

Mentorskap
2019 -05 - 2021-12

20-30 deltagare
0,6 milj kr
Målgrupp: 

Arbetsgivare för att ta 
emot fler med 

funktionsvariation.
Strukturell insats

SE coach Gävle
2017-09 – 2019-10

50 deltagare 
1,4 milj kr

Målgrupp: unga med 
aktivitetsersättning

Lokal insats

Gävle
Sandviken

Ockelbo

Ljusdal
Ovanåker

Söderhamn

Nordanstig

Hudiksvall
Bollnäs

Hofors
1 team

1
1 team
0 team

3 team
5 team
2 team

11 team
4 team

3
3 team
3 team

TRISAM
8 styrgrupper 

1 processledare, 2 delprocessled

Gävle
Sandviken

Ockelbo

Ljusdal
Ovanåker

Söderhamn

Nordanstig

Hudiksvall
Bollnäs

Hofors

1 828 035 kr
664 284 kr

104 886 kr

324 651 kr
194 790 kr

439 530 kr

164 820 kr

649 305 kr
459 504 kr

164 820 kr

MYSAM 
10 grupper 

2 processledare



Förbundets mål

Inriktningsmål 1
Driva utveckling av en långsiktigt strukturell samverkan och metodutveckling mellan parterna. 

Inriktningsmål 2
Våra insatser ska leda till att individer får stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att 
försörja sig själva.

Inriktningsmål 3
Förbundet ska driva förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat.

Inriktningsmål 4
Verksamhet i ekonomisk balans där tilldelade medel ska komma parterna till del



SE Coach Gävle

• September 2017- oktober 2019
• Samverkansmedel: 1 372 865 kr
• Huvudman för insats: Arbetsförmedlingen
• Samverkansparter: Försäkringskassan, Gävle kommun och Region Gävleborg. 
• Totalt 50 deltagare; 2017 – 9 deltagare, 2018 – 25 deltagare, 2019 – 16 deltagare
• Metod: Supported Employment
• Genomförande: Genom vidgat uppdrag till SIUS-konsulent att verka som SE-coach
• Målgrupp, unga med aktivitetsersättning
• Målsättning 40% till arbete eller studier



40 % = 20 deltagare till arbete eller studier.
60 % = 30 deltagare till goda befintlig lösningar genom bra samverkan

Totalt har 32 deltagare påbörjat insats (16 kvinnor/16 män)

Målsättningen

Avslutade 24 deltagare (12 kvinnor/12 män)
Utfall avslutade deltagare: 13 arbete, 3 studier

Pågående 8 deltagare (4 kvinnor/4 män)

Utfall
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Sammanställning av resultat från mätningar i Samordningsförbund Gävleborg 2018 
jämfört med nationellt aggregerat resultat från indikatorenkäter 2018.

Resultat i följande diagram redovisar de två svarsalternativ som ligger högst på skalfrågorna 
och utgör nyckeltal i de flesta fallen.

Av landets 82 samordningsförbund har 41 förbund medverkat med data till det 
nationella resultatet. 

Indikatorresultat 2018



Alltid

För det mesta

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig Inte alls

Till liten del

Delvis

Till stor del

Till mycket stor del

Helt och hållet
Positivt

Negativt

Svarsalternativ



Frågeställningar deltagare

1. Får du/har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 

2. Är du/har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått? 

3. Får du/har du fått den tid du behövt? 

4. Har du/har du haft en person eller ett team som du kan vända dig till med dina frågor?

5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?

6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 

7. Tar personalen/har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 

8. Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört?

Deltagare
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Nationellt indikatorutfall deltagare 2018   
- Pågående jämfört med avslut 

Pågående Avslut
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SFG indikatorutfall deltagare 2018   
- Pågående jämfört med avslut

Pågående Avslut

Pågående jämfört med avslut SE Coach
- Andel som svarat för det mesta eller alltid

Deltagare

Pågående SE
6 män, 10 kvinnor,
1 ej uppgett.
Totalt: 17

Avslut  SE
3 män, 5 kvinnor, 
1 ej uppgett.
Totalt: 9
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SFG indikatorutfall deltagare pågående SFG 2018
- män och kvinnor

Kvinnor (pågående) Män (pågående)

Kvinnor jämfört med män pågående, SE Coach
- Andel som svarat för det mesta eller alltid

Deltagare

Pågående SE
6 män, 10 kvinnor,
1 ej uppgett.
Totalt: 17
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SFG indikatorutfall deltagare avslut 2018
- män och kvinnor

Kvinnor (avslut) Män (avslut)

Kvinnor jämfört med män avslut, SE Coach
- Andel som svarat för det mesta eller alltid

Deltagare

Avslut  SE
3 män, 5 kvinnor, 
1 ej uppgett.
Totalt: 9
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Män

Pågående Avslut

Kvinnor jämfört med män pågående och avslut, SE Coach
- Andel som svarat för det mesta eller alltid

Pågående SE
6 män, 10 kvinnor,
1 ej uppgett.
Totalt: 17

Avslut  SE
3 män, 5 kvinnor, 
1 ej uppgett.
Totalt: 9

Deltagare



Antal aktuella unga med aktivitetsersättning i Gävleborgs 
kommuner april 2019 – utifrån Försäkringskassans klassificering



Vad kan vi göra för att implementera insatsen?

Frågeställningar

Framtid – hur går vi vidare?
Vad är nästa steg för att inte tappa detta?

Hur ser ni på insats och metod SE som lösning för målgruppen till integrering på arbetsmarknaden?

Vad upplever vi som framgångsrikt resp. mindre framgångsrikt i insats SE coach Gävle?

Vad är min/vår roll i samverkan, vem gör vad, runt unga med AE idag?

Hur upplever vi att samverkan fungerar i nuläget?

Kan vi på ett bättre sätt samverka runt deltagare i insatsen?

Urvalet för insats – är det rätt deltagare?

Hur upprätthåller vi kontakten runt deltagare i insatsen?
Hur drar vi nytta av goda exempel?

Kan vi utveckla kompetensen hos mottagande arbetsgivare – mentorstöd/utb.?



• Rutiner för samverkan 

• Kunskapsspridning

• Utbildning ?

• Nästa dialogmöte?

• Nästa delrapport: 2019-08-19

Sammanfattning av dagen 






