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Beslutsunderlag Insatskatalogen  
 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslås tillstyrka medlemskap i Insatskatalogen samt att uppdra till förbundschef att i första hand 

träffa överenskommelse med någon av samordningsförbundets parter om köp av tjänst för 

katalogadministratör. 

 

I arbetet med Mysamgrupperna och lokala behovsanalyser har det visat sig att alla inte vet vilka insatser som 

finns i kommunen i länet, flera har uttryckt ett intresse för att inventera och kartlägga aktuella verksamheter. 

Mysamgrupperna Ljusdal och Ovanåker har fått en genomgång av Insatskatalogen och ser att den kan fylla 

deras behov. Beredningsgruppen har även föredragits Insatskatalogen och ställde sig positiva.  

 

Vad är Insatskatalogen? 

Insatskatalogen (www.insatskatalogen.se) är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera 

sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. 

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten 

och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.  

Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, landsting/region, 

arbetsförmedling som projekt finansierade av samordningsförbund och privata aktörer/civilsamhälle. 

Gemensamt för alla, som riktar sig till olika målgrupper och åldrar, är att de drivs av aktörer inom välfärden 

som sysslar med individinriktade arbetsmarknads-, rehabilitering-, inkluderings- och utbildningsåtgärder samt 

riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden. Basen består av aktiviteter som alla syftar till att 

individen närmar sig, alternativt kommer i, arbete eller studier. Till detta har tillkommit övrigt stöd och service 

som omfattar stöttning inom andra områden som påverkar den enskildes livskvalitet och/eller förmåga att 

närma sig arbete eller studier, samt förebyggande åtgärder. 

I dagsläget finns det 16 anslutna samordningsförbund. Under 2018 hade plattformen 4429 unika användare. 

Samordningsförbund Centrala Östergötland äger den tekniska plattformen Insatskatalogen och erbjuder 

medlemskap till en fast månadskostnad baserad på Samordningsförbundets storlek. Medlemsskapet regleras 

via ett avtal med 6 månaders uppsägningstid. Kostnad för medlemskap uppgår till 36 000kr/år.  

Medlemmen lägger själv in aktuella uppgifter för området genom att utse en katalogadministratör. 

Uppskattningsvis tar det ca 6 månader för en katalogadministratör att inhämta uppgifter, administrera och 

registrera innan sidan kan publiceras.   

 

 

Beräknad ungefärlig kostnad för medlemskap Insatskatalogen 2019 

Medlemsavgift sep-dec samt lönekostnad katalogadministratör ca 192 000 kr 

Beräknad ungefärlig kostnad för medlemskap Insatskatalogen 2020 

Medlemsavgift samt lönekostnad katalogadministratör ca 303 000 kr 

Beräknad ungefärlig kostnad för medlemskap Insatskatalogen 2021  

Medlemsavgift samt lönekostnad katalogadministratör ca 156 000 kr 

 

 

 

 

http://www.insatskatalogen.se/

